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1 Inleiding

Tussen 11 juli en 16 augustus 2005 heeft Archeologisch Onderzoek Leiden 
(Archol BV) in opdracht van Prorail, onder directievoering van Vestigia BV, 
Archeologie & cultuurhistorie een inventariserend veldonderzoek ( IVO-fase 3) 
verricht op drie locaties (Module 3, 4 en 5) binnen het toekomstige tracé van 
de Hanzelijn ‘Oude Land’. Ten behoeve van het onderzoek is door Vestigia 
een Programma van Eisen (PvE) opgesteld (afb. 1).1

In totaal zijn er verdeeld over de drie modules 29 proefsleuven, aangelegd 
met een breedte van 4 meter en wissellende lengte. Op Module 3, 4 en 5 zijn 
respectievelijk 1, 4 en 24 sleuven gegraven met een gezamelijk oppervlak van 
8664 vierkante meter.
In verband met de grootte van met name het onderzoeksgebied op Module 5 
is, in overleg met de directievoerder, besloten alle putten individueel te 
bespreken (hoofdstuk 6 t/m 31). Hierin wordt per put een beeld geschetst 
van de bodemopbouw ter plekke, de grondsporen, het vondstmateriaal en 
tenslotte de conclusies die betrekking hebben op de directe omgeving van 
deze put. In hoofdstuk 32 worden de algemene conclusies en waarderingen 
voor de drie locaties besproken, waarbij voor Module 5 het onderzoeksterrein 
in 6 zones is verdeeld.
Hierbij willen beide auteurs de vele materiaal-/periode- specialisten 
 bedanken voor de hulp bij de analyse van het vuursteen, steen, hout en aard-
werk: drs. C. Vermeeren (BIAX), prof. dr. L.P. Louwe Kooijmans (Faculteit 
Archeologie, Universiteit Leiden), dr. L. Verhart (RMO), drs. E. Drenth (ROB), 
drs. H. Peeters (ROB), dr. D. de Loecker (Faculteit Archeologie, Universiteit 
Leiden) en dr. A. Verpoorte (Faculteit Archeologie, Universiteit Leiden).

1 Waugh et al.: 2005

Afbeelding 1
Onderzoeksgebied van de drie Modules
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1.1 Doel- en vraagstellingen

Doel- en vraagstellingen van dit specifieke onderzoek zijn verwoord in 
het PvE2, waarbij verwezen wordt naar vraagstellingen geformuleerd in 
de wetenschappelijke uitgangspunten van de ROB.3 Hier wordt dan ook 
volstaan daar naar te verwijzen.

1.2 Administratieve gegevens

Datum  Veldwerk 11 juli – 16 augustus 2005
  Uitwerking / Rapportage september 
  - december 2005
Opdrachtgever Prorail
Directievoering Drs. J. Flamman (Vestigia BV,
  Archeologie & cultuurhistorie)
Uitvoerders Archeologisch Onderzoek Leiden BV
  (Archol BV)
Bevoegd gezag Rijksdienst voor het Oudheidkundig
  Bodemonderzoek (ROB)
Depot  Provinciaal depot van bodem-
  vondsten Overijssel/Gelderland
SIC  HIO01
Archis Onderzoeksmelding Module 3: 12832; Module 4: 12834;

Module 5: 12835
Locatie Module 3:
 Gemeente: Kampen
 Plaats: Kampen
 Toponiem Slaper
Locatie Module 4:
 Gemeente:  Kampen
 Plaats: Kampen
 Toponiem De Enk-zuid
Locatie Module 5:
 Gemeente: Hattem
 Plaats: Hattemerbroek
 Toponiem Hattemerbroek

Coördinaatgegevens:
Locatie Module 3: 188.907 / 505.016; 188.910 / 505.020; 188.922 /
   505.009; 188.919 / 505.005
Locatie Module 4: 191.341 / 504.128; 191.523 / 504.056; 191.579 /
   503.971; 191.533 / 503.967
Locatie Module 5: 197.880 / 500.760; 199.360 / 500.200; 199.160 /
   500.070; 197.760 / 500.630

2 Waugh et al. 2005, p.11
3 Peeters 2001a



2 Landschappelijk kader

De onderzochte terreinen bevinden zich ten oosten van de Flevopolder, 
direct ten zuiden van de rivier de IJssel. Het gebied staat bekend als ‘het 
oude land’ gedeelte van de toekomstige Hanzelijn.

Op basis van de boringen, gezet in het kader van het IVO-fase 1, zijn er 
voor het ‘Oude Land’ vier ‘landschappen’ gereconstrueerd: pleistocene 
IJsselafzettingen, dekzandlandschap, veenlandschap en holocene stroom-
gordel van de IJssel.4

De pleistocene IJsselafzettingen bestaan voornamelijk uit afzettingen 
be horende bij de Formatie van Kreftenheye (Kreftenheye en Wijchen), waar-
van de eerste over de volle lengte van het tracé is aangetroffen, terwijl de 
tweede, die op de Formatie van Krefteheye is afgezet, alleen in de om geving
van de stroomgordel van de IJssel is aangetroffen. De afzettingen van 
Kreftenheye zijn gevormd aan het eind van de ‘Saale’ ijstijd tot het midden 
van het ‘Weichselien’ (circa 150.000 – 50.000 v. Chr.).
Deze afzettingen gaan over in de dekzanden van de Formatie van Twente die 
over praktisch het gehele tracé is aangetroffen. Deze dekzanden zijn afgezet 
aan het eind van de laatste ijstijd (in het Weichselien: circa 18.000 – 10.000 
v. Chr.). Het dekzand vertoont grote reliëfverschillen, waarbij de top van het 
zand over een afstand van enkele meters in diepte kan variëren van enkele 
decimeters tot enkele meters beneden maaiveld (zie module 4: put 3 en 
put 4).
In de top van het dekzand heeft zich bijna overal een bodem gevormd, en in 
één enkel geval is er een dubbele bodem waargenomen. Dit laatste betekent 
dat er op deze locaties sprake is van een overstoven laat-glaciaal landschap.5

Als gevolg van veranderingen in de waterhuishouding, en de daarbij 
gepaard gaande vernatting van het dekzandlandschap, heeft er veengroei in 
de komgebieden van de IJssel plaatsgevonden (Formatie van Nieuwkoop). 
Het gaat hierbij in het westelijke deel van het gebied met name om amorf 
veen, terwijl het veen in het oostelijk deel veel hout bevat. In de lagere delen 
van het landschap kan er al veengroei hebben plaatsgevonden gedurende het 
Atlanticum (7000 – 3000 v. Chr.), terwijl de hogere delen pas zijn afgedekt 
vanaf het Subboreaal (3000 – 500 v. Chr.) of het Subatlanticum
(500 v. Chr. – heden).

Het veen is op haar beurt afgedekt door komklei afkomstig uit de IJssel, die 
rond het begin van de jaartelling actief werd (Formatie van Echteld). In het 
hogere deel van het landschap (boven de 2 meter – NAP) dateert de klei 
mogelijk in de late middeleeuwen.

In hoofdstuk 4 ‘Vooronderzoek’ wordt telkens een gedetailleerde beschrij-
ving gegeven van de landschappelijke situatie per onderzocht deelgebied.

4 Müller, 2003
5 RAAP rapport 1304, 2005 aanvullend IVO fase 3 onderzoek, deelgebied A, in de omgeving 

van putnummer 1 (Module 3)





3 Vondstmeldingen

Het toekomstige tracé van de Hanzelijn doorsnijdt op het Oude Land een 
gedeelte van Nederland waar archeologisch weinig van bekend is. In het 
landelijk archeologische informatiesysteem (Archis) zijn de archeologische 
waarnemingen in een straal van circa 3 kilometer rondom de drie onder-
zochte Modules opgezocht.

De waarnemingen in de omgeving van Module 3 en 4, ten zuiden van 
Kampen, hebben met name betrekking op vondsten afkomstig van woon-
terpen, die gedateerd worden van de volle middeleeuwen tot Nieuwe tijd.6

Slechts een klein aantal meldingen heeft betrekking op prehistorische vonds-
ten. De vondsten dateren tussen het paleolithicum en het laat neolithicum7

en bestaan uit (on)verbrande botresten en vuursteen afkomstig uit arche-
ologische boringen en veldkarteringen. In alle gevallen ontbreekt het aan 
 typochronologisch dateerbaar materiaal.

De waarnemingen in de omgeving van Module 5 beslaan eveneens groten-
deels vondsten gedateerd in de vroege- en volle middeleeuwen, waaronder 
een zwaardriemhouder en een riembeslag.8 Een klein aantal meldingen 
heeft een prehistorische datering, uiteen lopend van laat paleolithicum tot en 
met de ijzertijd. Twee opvallende vondsten 9 zijn een stenen Hamerbijl (type 
Emmen), die gedateerd wordt in het laat neolithicum / vroege bronstijd en 
een vuurstenen ‘Ovalbeil’ met een datering vanaf het midden neolithicum-A 
tot en met laat neolithicum-B.

6 Waarnemingsnummer: 12990; 12991; 12992; 17071; 44773; 44872; 47495.
7 Waarnemingsnummer: 12976; 44772; 47496.
8 Waarnemingsnummer: 7666; 7689; 12994.
9 Waarnemingsnummer: 6851; 7207; 12930; 12993; 13031.





4 Vooronderzoek

Het archeologisch vooronderzoek is in verschillende fasen opgedeeld. 
Deze fasering en de wijze van uitvoering van de afzonderlijke fases zijn in 
sterke mate bepaald door de nadruk in de vraagstelling op het gebruik van 
het pleistocene landschap in de regio. Onder directievoering van Vestigia 
zijn een bureau-onderzoek (SAI-2)10 en twee booronderzoeken uitgevoerd 
(IVO-1 en IVO-2).11 Het bureau-onderzoek met het aansluitende IVO-1 
karterende booronderzoek had als primair doel het reconstrueren van het 
(paleo)landschap en in mindere mate het lokaliseren van archeologische 
vindplaatsen. Op basis van de boorgegevens is een geologisch lengte-
profiel over het gehele traject van het tracé Hanzelijn-Oude Land samen-
gesteld door TNO-NITG.12 Binnen dit profiel zijn vijf landschapsgebieden 
met een verschillende archeologische verwachting onderscheiden. Na een 
kwan titatieve evaluatie van de landschapsgebieden is er een beredeneerde 
 representatieve 20%-steekproef genomen van elf deelgebieden van het 
totale tracé Oude Land.13 Bij de selectie van deze gebieden is in ogenschouw 
genomen dat landschapseenheden met een hoge verwachting relatief beter 
vertegenwoordigd zijn dan gebieden met een lage verwachting. In deze 
elf deelgebieden heeft het ARC een IVO-fase 2 uitgevoerd. Dit betrof een 
verkennend boor onderzoek met een hoge boordichtheid, dat als primair doel 
had het lokaliseren van archeologische vindplaatsen.
Uiteindelijk hebben drie deelgebieden (I, IV en X) archeologische indica-
toren opgeleverd en kwamen voor waarderend proefsleuven onderzoek in 
aanmerking.14 Hieronder worden kort de resultaten van de IVO fasen 1 en 2 
binnen deze deelgebieden besproken.
Binnen deelgebied I nabij de weg ‘Slaper’ zijn door het ARC 106 boringen 
gezet over een T-vormig terrein met een omvang van ongeveer 600 bij 
500 m. Dit gebied kenmerkt zich door een reliëfrijk dekzandlandschap. In 
een van de meest zuidelijke boringen ten westen van de landweg ‘Slaper’ is 
in de top van het dekzand een veldkei aangetroffen in een goed geconser-
veerde bodem.15 Dit moet door mensen zijn achtergelaten, daar steen van 
enige omvang van nature niet in het dekzand voorkomt. De kei moet zijn 
achter gelaten in de periode voorafgaande aan de veenvorming. Om een beter 
inzicht te krijgen in de context van deze vondst en de waardering van een 
eventuele vindplaats, is besloten om een 20 m lange proefsleuf te graven op 
de plek van deze boring.

Deelgebied IV ligt ongeveer halverwege het tracé Oude Land, aan weers-
zijden van de N50. Binnen dit deelgebied is eveneens een reliëfrijk dekland-
schap aanwezig. Een rug beslaat het noordwestelijk deel van het gebied. 
RAAP had oorspronkelijk zes boringen gezet, die door het ARC zijn 

10 Gouw et al. 2002
11 IVO-1: Leijnse 2003 en Müller 2003; IVO-2: de Roller 2004
12 Vos 2003
13 Waugh 2003a & b
14 Oorspronkelijk was deelgebied XI ook aangemerkt voor vervolgonderzoek. Omdat dit terrein 

door een later besluit buiten het tracé is komen te liggen, is binnen dit deelgebied geen 
verder archeologisch onderzoek uitgevoerd.

15 De Roller 2004, p.17
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 aangevuld met 25 boringen in een verdicht grid.16 Tijdens de IVO fase 1 was 
in een van de boringen al een vuursteensplinter aangetroffen. Het ARC heeft 
nog eens in twee andere boringen archeologische indicatoren (vuursteen-
splinters en verbrande botresten) aangetroffen in een goed geconserveerde 
bodem. De drie boringen liggen bij elkaar, min of meer in elkaars verlengde 
langs een zw-no georiënteerde as, ten oosten van de N50.
De vondsten zijn een goede indicator dat op dit terrein menselijke activitei-
ten hebben plaatsgevonden, voorafgaande aan de veenvorming. Binnen het 
microlandschap waren de vondsten afkomstig uit een relatief laag gedeelte, 
dat vlak naast een kleine dekzandopduiking lag. Op basis hiervan is besloten 
om niet alleen op de plekken waar de vondsten zijn gedaan proefsleuven aan 
te leggen, maar ook op de dekzandopduiking . De gedachtegang hierachter 
was dat op de hogere delen menselijke activiteiten hebben plaatsgevonden, 
terwijl de lagere delen als afval- of toss-zones dienden.

Bij deelgebied X gaat het om een 1,6 km lang vrijwel aaneengesloten gebied 
dat doorkruist wordt door de A28 en A50. Uit de IVO-1 fase bleek dat zich 
hier een hoog gelegen dekzandvlakte bevindt met enkele dekzandruggen. 
RAAP BV heeft op dit terrein 45 boringen gezet en het ARC in aansluiting 
daarop nog eens 240 boringen. Net als in deelgebied IV waren tijdens de 
IVO-1 en 2 fasen in enkele boringen al archeologische indicatoren aangetrof-
fen. Uiteindelijk is geconcludeerd dat verspreid over het gebied archeologi-
sche indicatoren in de top van het Pleistocene zand zijn aangetroffen in de 
vorm van vuursteen, aardewerk en bot. Daarbij zijn tenminste twee locaties 
aangemerkt als mogelijke vindplaatsen. De meest noordelijke ligt langs de 
Oosterse Dijk ten noorden van de A28. Het betreft een deels door de aanleg 
van een gasleiding verstoorde vindplaats uit het laat neolithicum of vroege 
bronstijd. De meeste vondsten stammen uit boringen die op de helling van 
een zandopduiking zijn aangetroffen. De vindplaats strekt zich uit over een 
lengte van ongeveer 150 m.
De tweede vindplaats bevindt zich ten zuiden van de Zuiderzeestraatweg op 
het meeste zuidelijke perceel van deelgebied X. Hier zijn in vier boringen 
aardewerk en bot aangetroffen ingebed in de top van de flanken van een 
dekzandrug. De boringen liggen verspreid over een zone van 150 bij 50 m. 
De vindplaats is op grond van de aanwezigheid van aardewerk in ieder geval 
vanaf het neolithicum te dateren.
Daarnaast bevindt zich binnen deelgebied X één locatie die als mogelijke 
vindplaats is aangemerkt. Deze ligt halverwege het noordelijke deel ten 
noordoosten van de A50. In twee naast elkaar gelegen boringen is vuursteen 
en aardewerk aangetroffen van een mogelijke laat neolithische ouderdom.
Voorts hebben enkele geïsoleerde boringen verspreid in het noordelijke 
gedeelte van deelgebied X  vondstmateriaal opgeleverd. Ze zijn niet als vind-
plaatsen aangemerkt, maar het is niet uitgesloten dat het hier toch vindplaat-
sen betreft of tot bovengenoemde vindplaatsen gerekend kunnen worden.
De landschappelijke ligging (een dekzandvlakte nabij de IJssel), het voor-
komen van enkele afgebakende vindplaatsen en de grote verspreiding van 
boringen met archeologische indicatoren hebben geleid tot een selectie-
besluit om deelgebied X door middel van proefsleuven verder te onder-
zoeken.

16 Leijnse 2003; Müller 2003; de Roller 2004



5 Methoden en technieken

Conform het PvE zijn tijdens de IVO-fase 3 proefsleuven van een uiteen-
lopende omvang gegraven verspreid in de drie geselecteerde deelgebieden. 
Uiteindelijk zijn er 29 van de 30 proefsleuven aangelegd, omdat het niet 
mogelijk was om proefsleuf 15, ten noordwesten van de A28 parallel aan de 
Oosterse dijk, te graven aangezien deze gepland was onder een bestaand 
geasfalteerd pad (zie module 5). Het was ook niet mogelijk om de put naast 
de weg aan te leggen, omdat de sleuf dan te dicht in de buurt van het talud 
van de Oosterse dijk zou komen te liggen.

De 29 proefsleuven zijn volgens de in het PvE voorgestelde methodiek 
gegraven. Plaatsbepaling van de proefsleuven gebeurde telkens door twee 
hoekpunten aan beide uiteinden met een GPS uit te zetten en met meet-
linten de beide andere hoekpunten in te meten. Tijdens het veldwerk is 
bronbemaling ingezet. Daarbij werden voor elke put twee strengen filters 
langs de lange zijden tenminste één dag van tevoren geplaatst en de 
 bemalingpompen aangezet.

Anders dan in het PvE staat aangegeven is geen getrapt profiel aangelegd 
bij het verdiepen van de putten, maar was het mogelijk om de putten in 
één keer tot op het gewenste niveau af te graven. De breedte van de putten 
bedroeg in alle gevallen 4 meter. Met een normale bak is telkens de bouw-
voor verwijderd en voorzichtig verdiept tot het niveau waarop de eerste 
vondsten verschenen. De grond van de bouwvoor is gescheiden van de rest 
van de grond aan weerszijden langs de putten gedeponeerd. Het niveau 
waarop de eerste vondsten zichtbaar werden, bleek zich, in bijna alle putten, 
te bevinden in een donkere A-horizont gevormd in de top van het plei stocene
zand. Alvorens dit niveau te bereiken was het noodzakelijk om eerst de 
IJsselklei en vervolgens het veen te verwijderen. De enige uitzondering bleek 
put 1 in Module 3 te zijn, waar zich enkele vondsten bevonden op verschil-
lende niveaus in het veen. Vanaf het vondstniveau is vervolgens met behulp 
van een schaafbak voorzichtig verder verdiept. Aangetroffen vondsten zijn 
in vakken van 1 bij 1 m verzameld en op de vlaktekening gedocumenteerd. 
De representativiteit van het op deze wijze verzamelde materiaal is niet vast-
gesteld door middel van een additioneel zeefprogramma.17

Het sporenvlak is in delen van telkens 4 bij 4 m gefotografeerd. Vervolgens 
is het vlak ingetekend op schaal 1:50 en in RD ingemeten met de Total 
Station.
Daar dit een IVO betrof, is slechts een selectie van de sporen gecoupeerd 
en is van de meeste kuilen en enkele paalsporen met behulp van een mini-
gutsboring de diepte bepaald. Alleen bij het graven van de eerste putten in 
Module 3 en 4 is vanwege het vrijwel ontbreken van archeologische vondsten 
en grondsporen vrijwel alle ingetekende sporen gecoupeerd om te verifi-
eren dat het hier om antropogene sporen ging. Gecoupeerde sporen zijn 
 gefotografeerd en getekend op schaal 1:10. Van een aantal van de gecoupeer-
de sporen, voornamelijk kuilen, is een grondmonster genomen.

17 Vergelijk: methode Eigenblok (Jongste & van Wijngaarden 2002).
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In overeenstemming met het PvE is langs het lengteprofiel van iedere put 
om de 10 m een profielopname van een 1 m breed gedaan. Daarbij is het 
vlak telkens ongeveer 20 à 40 cm verdiept om een beter beeld te krijgen van 
de bodemopbouw tot onder het sporenvlak. Sporadisch zijn er gutsboringen 
gezet of is langs het profiel machinaal een meter dieper gegraven om te 
bepalen of er op een dieper niveau nog begraven bodemhorizonten aanwezig 
waren.

In enkele gevallen zijn ook aaneensluitend, langere stroken profielen 
 getekend, variërend van 10 tot 15 meter. In al deze gevallen bestond er een 
sterke variatie in de bodemopbouw ter plaatse, of waren er lokale fenome-
nen aanwezig, zoals bijzondere grondsporen of colluvium afzettingen. Alle 
profielen zijn gefotografeerd en op een schaal van 1:20 getekend. Enkele 
bijzondere profielen zijn bestudeerd door dr. Gerard Aalbersberg, fysisch 
geograaf werkzaam voor RAAP en prof. dr. Theo Spek (ROB).
Alle putten zijn uiteindelijk weer dichtgereden, waarbij de verschillende 
grondlagen weer in de juiste volgorde zijn teruggestort. Tevens zijn ook alle 
bronbemalinggaten opgevuld met grond.



MODULE 3

6 Put 1

6.1 Inleiding

De enige opgravingsput (15 bij 4 m) ligt, n-w/z-o georiënteerd, parallel aan 
de polderweg genaamd ‘Slaper’, gemeente Kampen (afb. 2).

6.2 Bodemopbouw (profielbeschrijving R. Ellenkamp (RAAP)) (afb. 3)

De bodemopbouw in deze put bestaat uit een goed ontwikkelde haar podzol,
afgedekt door een circa 70 cm dik veenpakket gevolgd door een circa 70 cm 
dik kleipakket. De haarpodzol bestaat uit een donkerbruine humeuze 
O- horizont (strooisellaag) en A-horizont die geleidelijk overgaat in de 
 uitgeloogde grijze E-horizont. Deze is ontstaan doordat de humuszuren die 
in de oorspronkelijke strooisellaag zijn gevormd door inzijgend regenwa-
ter naar beneden zijn getransporteerd en daarbij humus en ijzer hebben 
 gebonden die vervolgens uitspoelen.
Het getransporteerde humus-ijzer-complex slaat neer op het moment dat 
het verzadigingspunt is bereikt. Dit is in het profiel duidelijk zichtbaar als 
de donkere, zwart-bruine (compacte) laag: de B-horizont. In het onderhavige 
profiel is echter nog een ander fenomeen zichtbaar, die zich met name voor-
doet bij oude en goed ontwikkelde podzolbodems. De inzijgende humuszuren 
nemen vervolgens aan de bovenkant van de B-horizont weer humus op (twee-
de fase van podzolering) die op een dieper niveau neerslaat waar zich opnieuw 
een B-horizont vormt. Aldus ontstaat er een horizont die zowel uitlogings- als 
inspoelingskenmerken vertoont, de zogenaamde EB-horizont. Op de foto is 
deze laag herkenbaar als de grijsbruine laag onder de grijze laag van de  
E-horizont. Onder de B-horizont bevindt zich bijna meteen de geel gekleurde 
C-horizont, op enkele humusfibers na (herkenbaar als langgerekte bruine 

Afbeelding 2
Module 3, sporenoverzicht put 1
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 strepen). Deze fibers zijn het gevolg van het humus-ijzercomplex dat niet 
volledig verzadigd was en dieper is ingespoeld en vervolgens op subtiele veran-
deringen in textuur (zoals gelaagdheid of oude bioturbatie-gangen) neerslaat. 
Dit gedeelte van de bodem wordt bodemkundig gezien als een BC-horizont.
De maaiveldhoogte bedraagt circa 1,10 m –NAP. De top van het zand bevindt 
zich op circa 2,40 m –NAP.

6.3 Grondsporen

Het sporenvlak is aangelegd aan de onderkant van de Bs-horizont, waar het 
zand duidelijk geel van kleur is met ijzerrijke donkere delen. Buiten enige 
natuurlijke verkleuringen zijn geen antropogene sporen waargenomen.

6.4 Vondstmateriaal (zie bijlage 2)

In deze put zijn alleen in het noordwestelijk deel vondsten aangetrof-
fen. Deze bevonden zich in de bovenste 20 cm van het veen, het veraard 
 gedeelte, en in het onderste gedeelte van het veen. Het vondstmateriaal 
bovenin bestaat uit enige stukken baksteen, natuursteen en aardewerk. 
Onderin het veen is hout en vuursteen aangetroffen. In en onder de 
A-horizont van het pleistocene zand waren geen vondsten aanwezig.

Aardewerk
Er zijn slechts twee wandscherven van handgevormd, kogelpotaardewerk 
verzameld.

Vuursteen
De enige vondst betrof een groot stuk, onbewerkt terrasvuursteen.

Natuursteen
Het onderzoek heeft twee fragmenten van een gerold stuk kwartsiet zonder 
sporen van gebruik of bewerking opgeleverd.

Afbeelding 3
Haarpodzol bodem, put 1
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Baksteen
In totaal zijn er zes fragmenten van twee verschillende (grove) soorten 
baksteen/kloostermoppen aangetroffen.

Hout (det. drs. C. Vermeeren)
Aan de onderkant van het veen, op een diepte van circa 1,25 m beneden maai-
veld (circa 2,35 m –NAP), zijn drie bewerkte fragmenten hout verzameld.
Het grootste stuk (vnr. 3) is een gespleten stuk elzenhout (Alnus) dat aan beide 
uiteinden bewerkt is met een metalen (vlakke) bijl. Het stuk meet: 44 cm  leng-
te; 8 cm breedte en 4 cm dikte. De functie van dit stuk is onduidelijk.
Het tweede stuk (vnr. 5) is een mogelijke pin of spies gemaakt van wilgen-
hout (Salix) met op alle zijden bewerkingssporen. De bewerking van het 
splijtstuk van een tak of stam heeft plaatsgevonden met een kleine metalen 
bijl of mes. Het voorwerp is 11,9 cm lang,  2,2 cm breed en 0,8 cm dik.
Het derde stuk (vnr. 4) is een stuk wilgenhout (Salix) dat mogelijk bewerkt 
is, maar gezien het grove karakter van de buitenkant ook wortelhout kan 
zijn. Het deel dat bewerkt is, is zeer klein en het is dan ook niet zeker dat 
het om een afgekapt stuk gaat.
Op basis van het type bewerkingssporen van de eerste twee objecten
(vlakke metalen bijl) en de vondstlocatie (onderin het veen) wordt gedacht 
aan een datering vanaf de ijzertijd/Romeins.

6.5 Conclusies

In tegenstelling tot de resultaten van het vooronderzoek, waarin vondst-
materiaal (natuursteen) in de top van het pleistocene zand is aangetrof-
fen, is tijdens dit onderzoek uitsluitend materiaal boven- en onderin het 
afdekkende veen aangetroffen. Op basis van het kogelpotaardewerk kan het 
 materiaal bovenin het veen gedateerd worden in de (vroege) Middeleeuwen. 
Het materiaal onderin het veen is op basis van de bewerkingsporen op het 
hout (gebruik van een vlakke metalen bijl) en op stratigrafische gronden te 
dateren in de ijzertijd of Romeinse tijd.





MODULE 4 (afb. 4)

Hier zijn vier putten aangelegd (put 2-5)

7 PUT 2

7.1 Inleiding

Put 2 (48 bij 4 m) is nw/zo georiënteerd en ligt op nog geen 30 meter ten 
westen van de N50.

7.2 Bodemopbouw

Over de gehele put lengte is een intacte haarpodzolbodem aangetroffen. 
De top van de A-horizont ligt tussen 0,75 en 1,2 m – NAP, en loopt in zuid-
oostelijke richting iets naar beneden af. Boven op de podzol ligt een 25 
tot 40 cm dik veenpakket, dat bovenin sterk veraard is. Over het veen ligt 
de IJsselklei die deels in de bouwvoor is opgenomen. De maaiveldhoogte 
 varieert tussen 0,14 en 0,32 m –NAP.

7.3 Grondsporen

Er is aan de basis van de Bs-horizont één sporenvlak aangelegd. In dit vlak 
zijn geen antropogene grondsporen aangetroffen. Enkele verkleuringen 
bleken na couperen van natuurlijke aard te zijn.

7.4 Vondstmateriaal

In deze put zijn geen vondsten aangetroffen.

7.5 Conclusies

Op basis van de aanwezigheid van houtskool in de boringen, was de 
verwachting dat ter plaatse archeologische resten aanwezig zouden zijn. 
Dit onderzoek heeft echter aangetoond dat daar geen sprake van is en dat het 
houtskool hoogstwaarschijnlijk als natuurlijk beschouwd moet worden of als 
eolisch materiaal afkomstig van een naburige nederzetting.

8 PUT 3

8.1 Inleiding

Deze put (24 bij 4 m) ligt ten noordoosten van de N50, met een west-oost 
oriëntering.
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Afbeelding 4
Module 4, puttenoverzicht inclusief grondsporen
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8.2 Bodemopbouw

Voorafgaand aan het onderzoek was, op basis van het booronderzoek18,
duidelijk dat deze put op een pleistocene opduiking zou liggen, met zijn 
hoogste punt op circa 80 centimeter beneden maaiveld. Deze is afgedekt 
door amorf veen, dat vervolgens is afgedekt met een matig siltige klei die 
gerekend wordt tot de IJsselafzettingen.
In de top van het dekzand is tijdens de boorcampagne houtskool in de top 
van een podzolbodem aangetroffen (boornr. 340), waarbij de A-horizont niet 
meer is herkend, maar wel een relatief dikke E- en B-horizont.
De profielopname in de put laat zien dat de dikte van het veenpakket slechts 
20 centimeter bedraagt. In tegenstelling tot de informatie uit de borin-
gen is er wel een A-horizont aangetroffen die direct op de B- horizont ligt, 
aan gezien de E-Horizont ontbreekt. De maaiveldhoogte bedraagt gemiddeld 
0,10 m –NAP. De top van het zand ligt in deze put circa 0,60 m –NAP. 
Het sporenvlak is aangelegd aan de basis van de Bs-horizont.

8.3 Grondsporen

Het enige grondspoor in deze put ligt tegen de zuidelijke profielwand in het 
uiterste westen. Als gevolg van recente bioturbatie (door grote boomwortels), 
is een deel van het spoor verstoord. Het gaat om een ovale kuil met een 
lengte van circa 1 m, een breedte van 80 cm en een diepte van 35 cm, die 
pas zichtbaar werd onder de Bh-horizont. Het spoor heeft een donkergrijze 
en zwarte vulling met houtskool (afb. 5). In de kuil is geen vondstmateriaal 
aangetroffen, waardoor het spoor te dateren is.

18 De Roller 2004

Afbeelding 5
Put 3, kuil in coupe



8.4 Vondstmateriaal (zie bijlage 2)

Het vondstmateriaal is ingebed in de A- en B- horizont in de top van het 
dekzand. Omdat het hier om kleine aantallen gaat (4 stenen en 6 vuur-
stenen) wordt niet gesproken van een vondstlaag.

Vuursteen
Het vuursteenassemblage bestaat uit: een afslag, een kern, twee brokken en 
twee natuurlijke stukken. Het gaat in geen van deze gevallen om werktuigen 
en evenmin is het materiaal op technologische gronden te dateren.

Steen
Het verzamelde natuursteen betreft een afslag van kwartsiet, een 
kei fragment en een plat stuk amorf gesteente.

8.5 Conclusies

Omdat tijdens het booronderzoek houtskool is aangetroffen in de top van 
een pleistocene opduiking, was de verwachting dat er archeologische resten 
in de ondergrond aanwezig zouden zijn, relatief hoog. Het bodemprofiel 
is, ondanks enkele boomwortels, over de volle lengte redelijk intact en 
lijkt niet aangetast door bijv. erosie of andere bodemverstorende proces-
sen. De aanwezigheid van een ovale kuil en de kleine hoeveelheid vondst-
materiaal geeft aan dat er op deze locatie inderdaad activiteiten hebben 
plaatsgevonden. Mogelijk gaat het om een “low density” site, die informatie 
kan opleveren over het gebruik van het landschap buiten de nederzetting.
Gezien het ontbreken van dateerbaar materiaal is het niet mogelijk om het 
materiaal scherper te dateren dan vanaf het mesolithicum tot en met de 
vroege bronstijd.

9 PUT 4

9.1 Inleiding

Put 4 (47 bij 4 m) ligt ongeveer 40 m ten zuiden van put 3 met eenzelfde 
oriëntatie.

9.2 Bodemopbouw

In tegenstelling tot put 3, ligt deze put in een gedeelte waar het pleistocene 
zand relatief diep ligt, variërend van 2,0 tot 2,3 m –NAP. Er heeft zich in de 
top een relatief dunne podzol gevormd zonder een E-horizont en een weinig 
ontwikkelde Bh. Deze bodem wordt afgedekt door een 1,1 tot 1,3 m dik veen-
pakket. Op het veen ligt de IJsselklei die deels in de bouwvoor is opgeno-
men. De maaiveldhoogte bedraagt gemiddeld 0,30 m –NAP. Op sommige 
plaatsen was de overgang tussen veen en bodem zeer scherp en lijkt de 
A- horizont geërodeerd te zijn.
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9.3 Grondsporen

Het sporenvlak is aan de basis van de Bh-horizont aangelegd. Er zijn geen 
antropogene grondsporen aangetroffen in deze put. Alle waargenomen 
verkleuringen in het vlak betroffen natuurlijke verkleuringen.

9.4 Vondstmateriaal

In de A-horizont is een zeer gering aantal vuurstenen en natuurstenen 
aangetroffen, die her en der verspreid lagen binnen de put. Het gaat slechts 
om drie stuks vuursteen: twee afslagen en een brokje afval. Hoewel het 
 ontegenzeggelijk om artefacten gaat, kan er weinig gezegd worden over 
 technologie en datering.
Het natuursteen bestaat uit tien kleine keitjes van kwarts zonder sporen van 
gebruik of bewerking. Put 4 ligt in een laag gedeelte en er zijn aanwijzingen 
voor verspoeling. Dat zou betekenen dat het materiaal van elders kan zijn 
gekomen, mogelijk van de hogere delen (zie put 3).

9.5 Conclusies

Gezien de diepte van de top van het dekzand hebben we hier te maken 
met een lager en dus waarschijnlijk natter deel van het dekzandlandschap. 
Binnen de sleuf zelf zijn geen grondsporen aangetroffen die duiden op 
 activiteiten ter plaatse. Wel is er een gering aantal vondsten aangetroffen. 
Deze vondsten zijn mogelijk in verband te brengen met de archeologische 
resten op de zandopduiking direct ten noorden van deze put (zie put 3).

10 PUT 5

10.1 Inleiding

Put 5 (20 bij 4 m) ligt ongeveer 35 m ten zuiden van put 4 met eenzelfde 
oriëntatie als put 3 en 4. Tijdens het graven van put 5 bleek dat het pleis-
tocene zand op een relatief diep niveau lag, zodat er problemen met water 
ontstonden. In het eerste deel van de put kon dat het grondwater niet diep 
genoeg onttrokken worden en bleef het vlak onder water staan en kon niet 
goed worden onderzocht. Door de bronnering in het tweede deel langer te 
laten draaien, alvorens de put te graven, werd het grondwater hier wel diep 
genoeg weggetrokken. Om ervoor te zorgen dat het water uit het eerste deel 
niet in het tweede deel zou stromen is een kleine dam tussen de twee delen 
niet opgegraven.

10.2 Bodemopbouw

In deze put varieert de top van het zand van 2,20 tot 2,30 m –NAP. Net als 
in 4 heeft zich ook hier een zeer dunne bodem gevormd zonder een 
E-horizont en met een weinig ontwikkelde Bh. Deze bodem ligt onder een 
1,6 tot 1,7 m dik veen pakket, waarvan de onderste 15 cm uit zandig veen 
bestaat. Op het veen ligt een pakket IJsselklei dat deels in de bouwvoor is 
opgenomen. De maaiveldhoogte bedraagt gemiddeld 0,21 m –NAP.



10.3 Grondsporen

Het vlak is pal onder de donkere A-horizont aangelegd in de nauwelijks 
ontwikkelde B-horizont. Er zijn geen antropogene grondsporen aangetroffen 
in deze put. Alle waargenomen verkleuringen in het vlak betroffen natuur-
lijke verkleuringen, veelal depressies van de A-horizont.

10.4 Vondstmateriaal

Er zijn slechts vier stuks natuursteen verzameld. Het gaat om een klein 
grindfragment van zandsteen afkomstig uit het zandige veen en drie frag-
menten van keien van kwartsiet, siltsteen en een metamorf gesteente afkom-
stig uit de A-horizont. Het laatste keifragment was van redelijke omvang 
(>100 mm). Hoewel de drie stukken uit de A-horizont groot genoeg zijn om 
te veronderstellen dat ze door mensen zijn aangevoerd, zijn er bij geen van 
de stenen duidelijke sporen van gebruik of bewerking aangetroffen.

10.5 Conclusies

Gezien de lage ligging van het dekzand in deze put, zelfs lager dan in de 
naast gelegen put 4, hebben we ook hier met een laag en dus waarschijn-
lijk nat gedeelte binnen het dekzandlandschap te maken. Net als in put 
4, zijn geen antropogene grondsporen. De vondsten kunnen mogelijk in 
verband worden gebracht met menselijke activiteit op de noordelijk gelegen 
zand opduiking (put 3). Onduidelijk is of het hier om primair of secundair 
 gedeponeerd vondstmateriaal gaat.
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Op dit terrein zijn 24 putten aangelegd (putnummer: 6-29).

De bodemopbouw vertoont grote verschillen, zowel binnen als tussen de 
putten. Om inzicht te krijgen in de bodemopbouw en de processen die hier 
hebben plaatsgevonden, zijn de dieptes van de verschillende hoofdcatego-
rieën (klei, veen, A-/B-/E- en C- horizont) van alle profielopnames ingevoerd 
in een database. Hiermee zijn vervolgens extrapolatie kaartjes gemaakt van 
de diepte van het zand (tov. NAP) (afb. 10) en de dikte van de bodem (in 
cm)(afb. 52). Uit deze individuele kaarten en combinaties ervan komt een 
duidelijk beeld naar voren van de ligging van de archeologische resten in het 
landschap en de erosie die heeft plaatsgevonden.

11 Put 6

11.1 Inleiding

Deze put (58 bij 4 m) ligt, oost-west georiënteerd, op het perceel ten noorden 
van de kruising van de Zuiderzeestraatweg en de Oostersedijk. De put is, in 
verband met de aanwezigheid van een ontwateringsgreppel op de centrale 
as van het terrein, in twee delen opgegraven. De vierkante meter vakken 
van het westelijke deel zijn van oost naar west genummerd (van 1 tot en 
met 104), terwijl voor het oostelijke deel de nummering van west naar oost 
oploopt (van 105 tot en met 212).

11.2 Bodemopbouw

In deze put is in de profielopnames alleen de Bs-horizont waargenomen 
(circa 15 cm dik) en ontbreken de A- en E- horizonten. Het zand is afgedekt 
door een circa 50 cm dik pakket veen en zandig veen en een circa 50 cm dik 
kleipakket. De maaiveldhoogte bedraagt circa 0,90 m +NAP. De top van het 
zand bevindt zich op circa 0,10 m –NAP.

Afbeelding 6
Module 5, puttenoverzicht totaal
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Afbeelding 7
Grondsporen, put 6
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11.3 Grondsporen (afb. 7)

Het sporenvlak is aangelegd aan de onderkant van de Bs-horizont, waar het 
zand een licht grijze kleur heeft. In het westelijke deel van de put is een 
noord-zuid georiënteerde enkelgestelde rij staaksporen aangetroffen. De 
diepte van de staken varieert van  5 tot 25 cm (gemiddeld 12 cm), en met 
diameter bedraagt maximaal 10 cm. Het oostelijke deel heeft veel meer 
grondsporen opgeleverd. Hier bevinden zich tenminste twee eveneens 
noord-zuid georiënteerde enkelgestelde staakpalenrijen. Verder komen er 
enkele paalsporen voor die geen onderdeel uit lijken te maken van een struc-
tuur (huis of spieker). Aan weerszijden van een van de hekken zijn twee 
haardkuilen aangetroffen. Een van deze haardkuilen (spoor 62) heeft een 
diameter van 1 m, is 50 cm diep en is opgevuld met een 10 cm dik pakket 
licht bruin zand dat een 40 cm dikke zwarte laag met daarin zeer veel 
houtskool(stof) afdekt. Een 14C - monster gestoken uit het onderste pakket 
heeft een AMS-datering opgeleverd van 7200 +/- 50 BP (vondstnummer: 

2139), waarmee het spoor dateert in het mesolithicum (tabel 1).

Tabel 1
Overzicht AMS-dateringen
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11.4 Vondstmateriaal (afb. 8) (zie bijlage 2)

De dikte van de vondstlaag bedraagt circa 20 centimeter, waarbij het meeste 
materiaal is aangetroffen in het bovenste humeuzere deel. De grootste 
vondstcategorieën zijn natuursteen en vuursteen, beide regelmatig verspreid 
in beide delen van de put. Verspreid over deze put zijn slechts vier vakken 
die aardewerk hebben opgeleverd.

Aardewerk

De 14 kleine scherven zijn handgevormd, zacht gebakken en met kwarts 
gemagerd. Dergelijk aardewerk is bekend uit het neolithicum, de bronstijd 
en de ijzertijd en niet nauwkeuriger te dateren.

Vuursteen (afb. 9)
In totaal zijn 44 stuks vuursteen verzameld. Globaal zijn twee clusters 
herkend (cluster A en B). Cluster A wordt gevormd door vakken 1 t/m 85. 
Cluster B betreffen vakken 127 tot en met 184. Vrijwel al het materiaal 
binnen beide clusters valt in de grindfractie; slecht één artefact in cluster 
A behoort tot de fijne grind fractie. Binnen beide fracties gaat het om een 
breed palet aan vuursteen variëteiten. De aanwezige cortexvlakken wijzen 
erop dat het materiaal van secundaire afzettingen afkomstig is. Gedacht 
wordt aan fluviatiele grindafzettingen van de IJssel of stuwwalontsluitingen 
uit de omgeving van het onderzoeksgebied. Uitzonderingen zijn twee afsla-
gen (één compleet exemplaar en één werktuig) die beide van bijlen geslagen 
zijn, getuige de geslepen vlakken op de dorsale zijde. Vermoedelijk gaat het 
om in afgewerkte staat van elders aangevoerde werktuigen die lokaal als 
grondstof voor het maken van afslagen zijn gebruikt.
Technologisch gezien lijkt het vuursteen uit beide clusters tot dezelfde 
vindplaats te behoren. Bij beide kan het meeste materiaal aan één afslag-
technologie toegeschreven worden. Alle aangetroffen kernen zijn afslag-
kernen, in veel gevallen klein van omvang. De kernen zijn veelal op een niet 
systematische wijze gereduceerd. Veel materiaal wijst op het gebruik van 
directe, harde percussie, in een enkel geval kan zelf vastgesteld worden dat 
de bipolaire (hamer-en-aambeeld) techniek is gehanteerd. De vijf werktuigen 
zijn van afslagen gemaakt. Het gaat in bijna alle gevallen om geretoucheerde 
randen die waarschijnlijk als schrabber dienst deden. Gestandaardiseerde 
schrabbertypen zijn evenwel niet aanwezig. De aanwezigheid van drie 

Afbeelding 8
Verspreiding vuursteen in aantallen, put 6
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klingen wijst op een klingtechnologie. Helaas zijn er geen klingkernen of 
 klingwerktuigen aangetroffen om dat te bevestigen.
De afwezigheid van formele werktuigen bemoeilijkt een datering van het 
complex. Als het aardewerk in verband kan worden gebracht met het vuur-
steen dan zou het (deels?) van neolithische of latere datum moeten zijn. De 
aanwezigheid van bijlafslagen ondersteunt deze veronderstelling. Nemen 
we de dominante positie van de afslagtechnologie in ogenschouw, alsmede 
het niet systematische karakter van de reductie, dan is een laat neolithische 
of vroege bronstijddatering aannemelijk.19 Eén kling uit cluster B vertoont 
evenwel laat paleolithische kenmerken.20

Natuursteen
In totaal zijn 82 stuks natuursteen verzameld. Ruimtelijk zijn er geen echte 
clusters van natuursteen te herkennen. Het materiaal is verzameld in een 
beperkt aantal vakken, die vrij willekeurig over de put verspreid liggen. Er 
zijn verschillende steensoorten vertegenwoordigd. Dat zijn in volgorde van 
afnemend aantal: kwarts, kwartsiet, kwartsitische zandsteen, zandsteen, 
graniet, siltsteen, dioriet en een kristallijn gesteente. Van twee exemplaren 
kon de steensoort niet bepaald worden. Bij een van deze betrof het mogelijk 
een tot kleine korrels verweerde graniet of dioriet. Het overgrote deel (90%) 
is klein van formaat (16-64 mm), daarnaast behoort 6% tot de steen fractie 
(64-100 mm), en 4% tot de fijne grind fractie (2-16 mm). Gezien het feit dat 
het meeste steen van groter formaat is dan het materiaal dat van nature in 
dekzand voorkomt, is het heel waarschijnlijk dat het door mensen is aange-
voerd, mogelijk uit de directe omgeving (fluviatiele grindafzettingen van de 
IJssel of stuwwalafzettingen).
Er zijn geen werktuigen aangetroffen. Het grootste deel bestaat uit onbewerkte 
keitjes, fragmenten van keitjes of amorfe brokken. Binnen die laatste twee 
groepen is veel verbrand materiaal aanwezig. Niet uitgesloten kan worden dat 
sommige daarvan door het fragmentarische karakter en verweerde oppervlak 
toch fragmenten van werktuigen zijn. Twee afslagen en één fragment van een 
kei met duidelijke afslagnegatieven laten wel degelijk zien dat natuursteen 
bewerkt is. Het is echter onduidelijk wat het doel van deze bewerking is geweest.

19 Drenth 2005; Gijssel et al. 2002; Niekus et al. 2001, 2002; Peeters 2001b-d 
20 Drs. J.H.M. Peeters, persoonlijke mededelingen 2005

Afbeelding 9
Bijlafslag put 6
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11.5 Conclusies

Op basis van de aanwezigheid van een haardkuil uit het mesolithicum en 
vondstmateriaal uit het laat paleolithicum, neolithicum en/of bronstijd 
en staakpaalsporen die vanaf het neolithicum voorkomen, kan worden 
verondersteld dat de locatie op verschillende momenten vanaf het laat paleo-
lithicum tot in de bronstijd bezocht, dan wel bewoond is.

12 Put 7

12.1 Inleiding

Deze put (72 bij 4 m) is nw-zo georiënteerd en ligt ten zuidwesten van de 
Oostersedijk (afb. 6).

12.2 Bodemopbouw

Kijkend naar het microreliëf van het pleistocene landschap is deze put in 
twee delen op te delen. Binnen de eerste 43 m vanuit het noordwesten gere-
kend, is de oorspronkelijke bodem in de top van de pleistocene opduiking 
niet meer aanwezig als gevolg van erosieve werking van een geul. Deze 50 m 
brede geul heeft een n-z oriëntatie gehad en is waarschijnlijk voorafgaande 
aan de eerste veenvorming actief geweest, aangezien de geul door het veen is 
afgedekt (afb. 10). Het laagste punt van de geul ligt op 0,50 m –NAP.
Tevens is een tweede, smallere en parallel hieraan gelegen geul aangetroffen 
op ongeveer 30 m vanaf het noordwestelijke uiteinde van de put. Deze geul 
wordt jonger gedateerd omdat deze het veen doorsnijdt en opgevuld is met 
IJsselklei. Vermoedelijk heeft deze geul in grote lijnen de depressie binnen 
het landschap, veroorzaakt door de oudere geul, gevolgd.

In het zuidoostelijke deel van de put is een intacte podzolbodem gevormd 
in de top van het pleistocene zand. Het betreft een A-B podzol, zonder een 
duidelijk ontwikkelde E. De top van de bodem ligt tussen de 0,2 en de 0,4 m 
+NAP. De bodem wordt in dit gedeelte afgedekt door een 20 à 40 cm dik 
veenpakket. Deze wordt op zijn beurt weer afgedekt door een 50 cm dik klei 
pakket, die deels is opgenomen in de bouwvoor. De maaiveldhoogte bedraagt 
circa 0,90 m +NAP.

Afbeelding 10
Zanddieptekaart (meter NAP)
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12.3 Grondsporen (afb. 11)

Het sporenvlak is in het oostelijk deel aangelegd aan de onderkant van de 
Bs-horizont, waar het zand een gele kleur heeft. In het westelijke deel is het 
vlak aangelegd op de overgang van de geulvulling, bestaande uit zand en 
veenlaagjes, naar het witte pleistocene zand.
In het westelijke deel is de onderkant van geulvulling in het sporenvlak 
duidelijk zichtbaar als heterogeen met veen opgevulde vlekken in het witte 
zand. (afb. 12). De vulling van de smalle recente geul is duidelijk herkenbaar 
als een 3,5 m brede band (afb. 11). Langs de westelijke bedding van deze 
vulling is een concentratie van houten takken en stammen aangetroffen die 
mogelijk dienst hebben gedaan als beschoeiing (afb. 13).

In het gedeelte dat niet door de geulen is verstoord, is een groot aantal 
grondsporen aangetroffen. Onder de sporen bevinden zich kuilen, paal-
kuilen, paalsporen en staaksporen, waarvan sommige in enkelgestelde rijen 
met een zw-no-oriëntatie. De spreiding van de sporen laat zien dat deze zich 
vermoedelijk in noordwestelijk richting verder uitstrekte maar, als gevolg 
van de latere doorsnijding van de geul, zijn verdwenen. Ook in zuidoostelijk 
richting is dit sporencluster niet begrensd.
Gezien het voorkomen van kuilen, paalkuilen en stakenrijen hebben we 
hier waarschijnlijk te maken met een nederzettingsterrein. Op basis van de 
 paalconfiguraties zijn evenwel geen duidelijke structuren te herkennen.

12.4 Vondstmateriaal (afb. 14)

Over de gehele put zijn vondsten in lage concentratie aangetroffen. In het 
onverstoorde gedeelte waar zich de grondsporen bevinden is de concentratie 
van vondsten weliswaar hoger dan in de rest van de put, maar dat kan door 
de verstoring van de geulen komen. Er kan met een gemiddelde van minder 
dan 1 vondst per 3 m2 niet gesproken worden van een duidelijke vondstcon-
centratie. In het verstoorde gedeelte bevinden de vondsten zich met name in 
het noordwestelijke gedeelte, op de overgang van de geul naar het dekzand.

Aardewerk
In totaal zijn er 50 prehistorische scherven aangetroffen met een totaal 
gewicht van 24,6 gram. Op basis van maakwijze, bakwijze en magering is 
het aardewerk niet nauwkeuriger te dateren.

Vuursteen (afb. 15)
Bij de beschrijving van het vuursteen is rekening gehouden met de tweede-
ling binnen de put. In totaal zijn 31 stuks vuursteen verzameld. 13 stuks zijn 
afkomstig van het verstoorde noordwestelijk deel van de put (cluster B) en 
18 stuks van het onverstoorde gedeelte (cluster A). De jongere geul heeft 
geen vuursteen opgeleverd.

Net als in put 6 vertoont het vuursteen een verscheidenheid aan variëteiten. 
Voor zover vast te stellen zijn vooral secundair gerolde vuursteen keitjes 
gebruikt. Het materiaal uit het onverstoorde gedeelte vertoont dezelfde 
range aan artefacttypen als het materiaal van put 6. Ook hier domineren 
arte facten die volgens een afslagtechnologie zijn vervaardigd. Het gaat om 
zeven afslagen, twee afslagkernen, en vier afslagwerktuigen. De twee kernen 
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Afbeelding 11 Grondsporen put 7 & 9 
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zijn klein en vertonen zowel negatieven die verkregen zijn met een directe 
harde percussie als ook met de bipolaire techniek. Eén mogelijk gebruikte, 
 incomplete kleine kling wijst op het gebruik van een klingtechnologie.
Het merendeel van de artefacten afkomstig uit het verstoorde verspoelde 
deel lijkt op hetgeen in het onverstoorde deel is aangetroffen. De glans 
op veel artefacten uit de omgeving van de geul duidt op verwering onder 
invloed van stromend water.

Op grond van de vergelijking met het materiaal uit put 6, de toepassing van 
de afslagtechnologie21 en de aanwezigheid van aardewerk kan het complex 
gedateerd worden in het late neolithicum of vroege bronstijd.

21 Drenth 2005; Gijssel et al. 2002; Niekus et al. 2001, 2002; Peeters 2001b-d

Afbeelding 12
Verstoringen in het vlak, noordwestelijk 

deel put 7

Afbeelding 13
Recente geul in vlak met mogelijke 

beschoeiingsresten



34   Proefsleuven op drie locaties binnen het tracé van de Hanzelijn ‘Oude Land’

Natuursteen
Er is natuursteen aangetroffen in het verstoorde deel, de jonge geul en het 
onverstoorde deel van de put. In totaal gaat om 38 stuks. Geïdentificeerde 
steensoorten zijn in volgorde van aflopend aantal: kwartsiet, kwarts, kwart-
sitische zandsteen, siltsteen, zandsteen en chert. Van één gesteente is de 
steensoort niet bepaald. Onder het natuursteen is één mogelijk werktuig 
herkend. Het betreft een hoekige, gerolde siltstenen kei met een lichtelijk 
afgesleten gebruiksvlak. Drie andere keifragmenten vertonen bewerkings-
sporen. Een kwartsitische exemplaar is unifaciaal bewerkt langs de rand-
zijde. Onduidelijk is wat het doel van deze bewerking is geweest.

Afbeelding 15
Afslagkern, put 7

Afbeelding 14
Verspreiding vuursteen in aantallen, 

put 7 & 9 
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Mogelijk  zou het met de fabricage van een bijl verband kunnen houden.
Het andere exemplaar, ook van kwartsitische zandsteen, bezit twee nega-
tieven, waarbij niet duidelijk is waarvoor het heeft gediend. Een afslag van 
kwartsitische zandsteen toont aan dat ook dit materiaal gebruikt of bewerkt 
is. Het overige materiaal bestaat uit onbewerkte stenen (veel kwartskeitjes of 
gebroken keitjes van andere steensoorten).
Het materiaal van het verstoorde gedeelte bestaat voornamelijk uit complete 
keitjes, naast enig gebroken materiaal. De eerste genoemde groep zou 
 mogelijk door verspoeling van elders afkomstig kunnen zijn en het kan niet 
uitgesloten dat we hier met natuurlijk materiaal te maken hebben.
Het overige materiaal is waarschijnlijk afkomstig van het verstoorde gedeelte 
van de vindplaats.
In de recente geul is een fragment van een relatief grote kwartsitische kei 
aangetroffen, die mogelijk als gevolg van verhitting is gebroken.

12.5 Conclusies

Op basis van technologische kenmerken dateert het vuursteen in het laat 
neolithicum of vroege bronstijd. Op grond van het aardewerk is deze date-
ring niet nader te preciseren. Ook de aangetroffen grondsporen zouden in 
deze periode goed passen.
De erosie van de oude geul moet dan na deze bewoning en voorafgaande 
aan de veenvorming geplaatst worden, vermoedelijk ergens in de bronstijd. 
De latere, smalle geul (inclusief de resten van de beschoeiing) dateert van na de 
veenvorming en moet vermoedelijk gedateerd worden van na de Romeinse tijd.
Opvallend is dat in put 6, 7 en 8 bewoningssporen zijn aangetroffen die 
in ieder geval in het laat neolithicum en vroeg bronstijd gedateerd kunnen 
worden. Dit zou kunnen betekenen dat in het oostelijke deel van module 5 
sprake is van een omvangrijk nederzettingsterrein.

13 Put 8

13.1 Inleiding

Deze put (60 bij 4 m) is wzw/ono georiënteerd en ligt ten oosten van de 
Zuiderzeestraatweg (afb. 6).

13.2 Bodemopbouw

De bodemopbouw in deze put bestaat uit een donkere humeuze top (circa 
10 centimeter dik) van het dekzand met daaronder een 25 cm dikke inspoe-
lingslaag. Dit geheel wordt gezien als een slecht ontwikkelde podzol die, 
zoals ook elders, is afgedekt door een veenpakket, dat aan de onderkant licht 
zandig is. Het veen is vervolgens afgedekt door IJsselklei. De maaiveldhoogte 
bedraagt circa 0,95 m +NAP, terwijl het zand zich op een diepte van circa 
0,25 m –NAP bevindt.
Uit het noordwestelijke profiel is een 14C monster gestoken van de basis van 
het veen om inzicht te krijgen wanneer de vernatting van het gebied plaats-
vindt. Dit heeft een AMS datering opgeleverd van 2310 +/- 30 BP (vondst-

nummer: 2297)(tabel 1), waarmee de start van de veengroei geplaatst kan 
worden in de midden ijzertijd.
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Afbeelding 16
Grondsporen put 8 
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13.3 Grondsporen (afb. 16)

De grondsporen werden pas zichtbaar aan de onderkant van de inspoeling-
slaag diep (30 tot 35 centimeter) in het dekzand. Het gaat hierbij om staken, 
kuilen en diepe haardkuilen. Er zijn tenminste 4 enkelgestelde rijen van 
staaksporen herkend, waarvan twee met oostwest en twee een noordzuid 
oriëntatie.
Behalve de staken zijn er enkele kuilen aangetroffen. Het gaat hierbij om 
relatief grote ondiepe (10 tot 30 cm) grondsporen met een heterogene 
gekleurde vulling. Twee van de kuilen in het oostelijke deel van de put 
hebben een rechthoekige vorm (circa 160 bij 90 centimeter), terwijl de 
andere rond of onregelmatig van vorm zijn (afb. 17). Tijdens het veldwerk 
bestond het vermoeden dat de rechthoekige kuilen mogelijke graven zouden 
kunnen zijn. In het kader hiervan is het eerste segment van één van deze 
kuilen met de hand schavenderwijs verdiept. De kuil bleek een diepte te 
hebben van circa 25 cm. Dit heeft echter geen enkele aanwijzing (bijvoor-
beeld een lijksilhouet) opgeleverd dat het daadwerkelijk om een grafkuil zou 
kunnen gaan. Gezien de vorm en grootte van de kuil in het vlak kan echter 
niet worden uitgesloten dat het om grafkuilen gaat.
De meest opvallende grondsporen zijn de haardkuilen, die in drie clus-
ters zijn aangetroffen. Het gaat hierbij telkens om meerdere (tot 13 stuks) 
haarden die zich als zeer donkere, houtskool(stof)houdende, ronde verkleu-
ringen aftekenen. De diameter van de haarden bedraagt gemiddeld circa 
 80 centimeter en de diepte gerekend vanaf het sporenvlak is gemiddeld circa 
30 centimeter. Uitzonderingen hierop zijn twee haarden in de westelijke 
cluster met een diepte van meer dan 1 meter.

13.4 Vondstmateriaal (afb. 18)

In deze put is in de humeuze zandige top van het dekzand een groot aantal 
vondsten aangetroffen (tabel 2). De dikte van het pakket bedraagt over de 
hele lengte van de put circa 30 centimeter. In het centrale deel is een hogere 
concentratie steen, vuursteen en aardewerk aangetroffen.

Afbeelding 17
Rechthoekig grondspoor in het vlak, put 8 
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In vergelijking met de andere putten is relatief veel aardewerk aangetroffen. 
Opvallend is ook dat verspreid door de gehele put kleine puntjes rode oker 
zijn gevonden.
Enkele fragmenten houtskool uit de vondstlaag hebben een AMS datering 
opgeleverd van 3085 +/- 35 BP (vondstnummer: 2225), wat zou duidt op een 
datering in de midden bronstijd B.

Categorie Aantal

aardewerk prehistorisch 302

bot 19

houtskool 203

rode oker 1

vuursteen 308

natuursteen 255

Aardewerk (afb. 19)
In totaal zijn er 302 scherven met een totaal gewicht van 244.9 gram 
aan getroffen. Voor al het materiaal geldt dat het op basis van verschraling, 
maak- en bakwijze om prehistorisch aardewerk dat in enkele gevallen op 
grond van versiering en verschraling preciezer gedateerd kon worden..22

Drie van de vier versierde scherven zijn toegeschreven aan de Trechterbeker 
cultuur, terwijl de vierde, waarbij de versiering bestaat uit nagelindrukken, 
afkomstig is van een klokbeker. Op basis van verschraling wordt een aantal 
van de andere scherven eveneens gerekend tot het bekeraardewerk (hoogst-
waarschijnlijk Trechterbeker).

Vuursteen (afb. 20)
Put 8 heeft in vergelijking met de andere putten verreweg het meeste vuur-
steen opgeleverd (in totaal 308 stuks). Uit het gezeefde vak 113 alleen al 
kwamen 79 artefacten . De vondstverspreiding van het vuursteen is vrijwel 
over de gehele put aanwezig in relatief (in vergelijking met de andere sleu-
ven) hoge concentraties. De spreiding vertoont sterke overeenkomsten met 
die van het natuursteen (zie onder). De vondstverspreiding neemt in weste-
lijke richting, vanaf vak 120, af en dat lijkt samen te hangen met de versprei-
ding van grondsporen in de put die in het westelijk deel van de put ook sterk 
terugloopt. In het centrale deel van de put tussen de vakken 84 en 116 is het 
materiaal het sterkst geconcentreerd.

22 Prof. dr. L.P. Louwe Kooijmans en drs. E. Drenth, persoonlijke mededelingen 2005

Afbeelding 18
Verspreiding vuursteen in aantallen, put 8

Tabel 2

Overzicht vondstcategorieën put 8
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Afbeelding 19
Trechterbeker aardewerk (a, b en c) en 

Klokbeker aardewerk (d), put 8

Het residu van zes monsters, gezeefd over 2 mm maaswijdte en afkomstig 
van vak 113, laat zien wat en hoeveel materiaal tijdens het verdiepen met de 
schaafbak is gemist. Gemiddeld is per vak door handmatig te verzamelen 
ongeveer 1.5 stukje vuursteen verzameld. De gezeefde monsters, met een 
totaalvolume van circa 60 liter, hebben in totaal 79 vuurstenen opgeleverd. 
Dit betekent dat tijdens het handmatig verzamelen van vuursteen meer dan 
98% van de fractie groter dan 2 mm gemist wordt. Kijken we vooral naar 
de verdeling van grootteklassen, dan blijkt dat 90% daarvan kleiner is dan 
16 mm, terwijl tijdens het handmatig verzamelen slechts 13% van deze frac-
tie wordt meegenomen. Laten we deze kleine fractie buiten beschouwing, 
dan valt op dat nog steeds veel vuursteen (7 stuks uit de zeefresidu tegenover 
2 handmatig verzameld in hetzelfde vak) gemist wordt.

Afbeelding 20
Klingkern (2206), klingfragment (2257) en 

afslagkern (2289), put 8



40   Proefsleuven op drie locaties binnen het tracé van de Hanzelijn ‘Oude Land’

De schijnbaar continue verspreiding van het materiaal in de put wordt 
bevestigd door de samenstelling van het vuursteen, waarin geen bijzon-
dere complexen kunnen worden onderscheiden. Hoewel het materiaal uit 
verschillende perioden dateert zijn er ook geen afgebakende vuursteen-
clusters uit specifieke perioden herkend.
Het merendeel van het materiaal valt binnen een breed palet aan vuursteen 
variëteiten, de meeste van een noordelijk type. Al het te identificeren materi-
aal is gerold secundair vuursteen.
Het overgrote deel is door middel van een afslagtechnologie verkregen. 
Er is een groot aantal kerntjes aangetroffen, waarvan de meeste klein (niet 
groter dan 30 mm) zijn. In veel gevallen gaat het dan ook om uitputtend 
gereduceerd materiaal. Veel van deze kerntjes tonen kleine negatieven en 
hebben dus kleine afslagen opgeleverd. Omdat voornamelijk handmatig is 
 verzameld is veel van dit fijne materiaal niet teruggevonden. Tijdens het 
reduceren is directe harde percussie gebruikt en soms de bipolaire techniek. 
Veel kernen kunnen expedient genoemd worden, waarbij reductie plaats 
heeft gevonden vanuit alle mogelijke richtingen. Enkele kernen vertonen 
meer systematiek in hun reductie met één duidelijk slagvlak waar vanuit ze 
verder zijn gereduceerd.
Er is een redelijk aantal afslagwerktuigen herkend, waarvan opvallend veel 
schrabbers. Andere formele werktuigen zijn nauwelijks aangetroffen. Veel 
materiaal is ad-hoc gebruikt zonder duidelijke secundaire bewerking. Behalve 
deze werktuigen is verder maar weinig materiaal aangetroffen met duidelijke 
sporen van gebruiksretouche. Dat kan drie dingen betekenen: er is maar 
weinig materiaal gebruikt, of het gebruik is maar van korte duur geweest en 
heeft geen duidelijke macroscopische sporen achtergelaten, of het vuursteen 
is gebruikt op materiaal waarop alleen microscopische sporen achterblijven 
(bijvoorbeeld glans). Gezien het expedient karakter van de reductie moet sterk 
rekening gehouden worden met de laatste mogelijkheid.
Enkele stukken zijn verkregen door middel van een klingproductie. Het gaat 
om klingen, klingfragmenten, een klingwerktuig en een klingkern. Onder 
de klingen bevinden zich ook twee kernvernieuwingsstukken en voorts 
heeft een van de klingen een gefacetteerd slagvlak. Het laatste werktuig is 
een klingfragment met een unifaciaal, retoucheerde rand. Opvallend is dat 
het materiaal zich met name in het oostelijk deel van put 8 bevindt; een 
 duidelijke begrenzing is echter niet aan te geven.
Er is één afslag die mogelijk duidt op een bijlproductie. Op de dorsale zijde 
is duidelijk zichtbaar dat het stuk is afgeslagen van een bifaciaal bewerkt 
kernstuk met een scherpe hoek. Opvallend hierbij is de eenduidige richting 
van de dorsale negatieven, een gefacetteerde/afgeschuurde slagvlakrand en 
een kromming over de lengteas.
Qua datering doet zich, net als bij het materiaal in de andere putten, het 
probleem voor dat er geen diagnostische werktuigtypen zijn aangetroffen. 
Technologisch gezien past het meeste materiaal in een laat neolithische 
–  vroege bronstijd traditie van expedient reductie.23 Dit sluit goed aan bij 
het aardewerk dat in deze put gevonden is. Mogelijk kunnen echter enkele 
gedrongen kerntjes ook mesolithisch zijn. Het klingmateriaal is waarschijnlijk 
ook vroeger, en past in een laat mesolithische – vroeg neolithische traditie.24

23 Drenth 2005; Gijssel et al. 2002; Niekus et al. 2001, 2002; Peeters 2001b-d
24 Van Gijn et al. 2001a; Peeters et al. 2001; Vernau & Peeters 2000/2001
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Natuursteen (afb. 21)
Net als het vuursteen, is het natuursteen vrijwel over de gehele put in een 
continue verspreiding aanwezig. In totaal zijn 255 stuks verzameld, dat is 
inclusief 34 steentjes die tijdens het zeven van grondmonsters uit vak 113 
zijn verkregen. Zoals het geval was bij het vuursteen neemt het natuursteen 
in aantal in westelijke richting af en ligt het meeste materiaal in het centrale 
deel van de put.
In vergelijking met het materiaal dat in het zeefresidu van vak 113 is aange-
troffen, is door het handmatig verzamelen in vergelijking met het vuursteen 
weinig gemist. Mogelijk komt dat omdat de kleine fractie bij het natuursteen 
(2-16 mm) minder belangrijk is dan die bij het vuursteen. Het percentage 
van materiaal groter dan 16 mm bedraagt in het zeefresidu van het natuur-
steen 18%, waar het bij het vuursteen 9% was. Kijken we alleen naar deze, 
dan is het aantal vondsten dat bij het handmatig verzamelen gemist is 
 vergelijkbaar met dat voor het vuursteen: 6 vondsten in vak 113.
Het natuursteen bevat een grote variatie aan steensoorten. Herkend zijn in 
volgorde van afnemende hoeveelheid: kwartsiet, kwarts, zandsteen, kwart-
sitische zandsteen, graniet, siltsteen, dioriet, chert, een metamorf gesteente, 
fylliet en jaspis. Van acht stenen kon de steensoort niet bepaald worden. Het 
merendeel van dit materiaal wordt gevormd door een zeer fijnkorrelig onbe-
kend zwart gesteente.
Net als bij het vuursteen is het meeste materiaal secundair gerold. Complete 
keitjes en fragmenten daarvan vormen de grootste groep. Het grootste deel 
van de amorfe brokjes zijn waarschijnlijk ook van dit soort stenen afkom-
stig. Een deel van de keien vertoont gebruiksporen. Daarbij zijn klopstenen 
van graniet en kwartsiet herkend, alsmede een fragment van een mogelijke 

Afbeelding 21
Retouchoire, put 8 
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slijpsteen van kwartsitische zandsteen. Een platte zandstenen kei toont langs 
vrijwel de gehele rand lichte klopsporen en afslagnegatieven, waarvan één 
grote. Mogelijk is dit een retouchoir gebruikt bij de secundaire bewerking van 
vuursteen. Enkele stenen vertonen mogelijk sporen van afslijting, en kunnen 
gezien het convexe vlak als actieve wrijfstenen geïnterpreteerd worden.
Het fragmentarische karakter van deze stenen bemoeilijkt een goede duiding 
van het gebruikte vlak en soort werktuig.
Enkele afslagen van zandsteen en kwartsiet tonen aan dat deze een andere 
bewerking hebben ondergaan. Daar duidelijke kernstukken ontbreken, is 
enige voorzichtigheid geboden, omdat afslagen per ongeluk van klopstenen 
kunnen zijn afgesprongen tijdens gebruik.
De overgrote meerderheid van het materiaal heeft geen bewerkingssporen of 
gebruikssporen. Veel van dit materiaal vertoont wel sporen van verhitting of 
verbranding en kan als kooksteen gediend hebben. De fragmentatie is waar-
schijnlijk ook voor een deel te wijten aan deze verhitting.

Bot
In deze put zijn 19 kleine, verbrande botfragmenten met een gewicht 
van 1,3 gram aangetroffen. Het was niet mogelijk vast te stellen of het om 
menselijk- of dierlijk bot gaat.

Rode oker
Verspreid over de put is over de volle dikte van de vondstlaag rode oker 
aangetroffen. Het gaat hierbij voornamelijk om kleine brokjes en incidenteel 
wat grotere brokken. De aanwezigheid van rode oker op neolithische vind-
plaatsen wordt doorgaans geassocieerd met begravingen.25

Omdat in deze zelfde put ook rechthoekige kuilen zijn aangetroffen kan er, 
ondanks dat een lijksilhouet niet is herkend of menselijk botmateriaal is 
gevonden, sprake zijn van een grafveld.

13.5 Conclusies

Op basis van de landschappelijke situatie (een door veen afgedekte dekzand-
rug) was de verwachting vooraf zeer hoog. Het onderzoek heeft uitgewezen 
dat de vindplaats niet of nauwelijks door erosie is aangetast. Er is een slecht 
ontwikkelde podzol aangetroffen bestaand uit een zeer humeuze top en een 
dikke inspoelingslaag van 30 cm dik. Hierin is, in vergelijking met de aantal-
len uit de andere putten, een relatief grote hoeveelheid vondstmateriaal 
aangetroffen. Op basis van de vuursteentechnologie, aardewerkversiering 
en enkele clusters haardkuilen is vastgesteld dat er vanaf het mesolithicum 
tot en met het laat neolithicum activiteiten in de omgeving van deze put 
hebben plaatsgevonden. De midden bronstijd B datering van houtskool uit 
de vondstlaag kan eventueel wijzen op activiteiten in deze periode. Hiervoor 
zijn echter binnen het vondstcomplex geen aanwijzingen gevonden.
Met de aanwezigheid van een grafveld moet sterk rekening gehouden 
worden. Hoe groot het areaal is waarop zich menselijke activiteiten hebben 
afgespeeld is niet met zekerheid te zeggen. Hoewel de vondsten en sporen 
in noordwestelijke richting lijken af te nemen, kunnen we niet stellen dat we 
de grens van de spreiding van de archeologische resten hebben aangetroffen.
De midden ijzertijd datering van het veen vormt de terminus ante quem voor 

25 Louwe Kooijmans 2001; Tilley 1996; Kannegaard Nielsen et al. 1993; Ducrocq et al. 1991
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de (prehistorische) bewoningsresten. Gezien de relatief diepe ligging van de 
top van het zand (0.25 m –NAP) kan gesteld worden dat de hoger gelegen 
delen binnen het onderzochte terrein in de loop van de ijzertijd afgedekt zijn 
door veen.

14 Put 9

14.1 Inleiding

Deze put (73 bij 4 m) is no-zw georiënteerd en ligt op ongeveer 39 m ten 
noordwesten van put 7, op een van de percelen ten zuidwesten van de 
Oostersedijk (afb. 6).

14.2 Bodemopbouw

Over vrijwel de gehele put is er een intacte A-B bodem aanwezig, waarop zich 
zandig veen heeft gevormd. Alleen in de eerste zes meter van het noordooste-
lijke gedeelte, is de bodemopbouw verdwenen door de eroderende werking van 
een latere geul, dezelfde geul die door het noordwestelijk deel van put 7 loopt.
In het intacte deel van de put ligt de top van het pleistocene zand op onge-
veer 0,2 m +NAP, in het geërodeerde deel ligt deze lager (0,40 m –NAP). De 
dikte van het veen varieert van 30 tot 70 cm. Daarop is de IJsselklei afgezet, 
die deels in de bouwvoor is opgenomen. De maaiveldhoogte bedraagt gemid-
deld circa 0,95 m +NAP.

14.3 Grondsporen (afb. 11)

Het sporenvlak is aangelegd aan de onderkant van de zwakontwikkelde Bh-
horizont. De enkele sporen tekenden zich duidelijk af en liggen verspreid 
over de gehele put met een lichte clustering in het noordoostelijke gedeelte. 
Het gaat met name om kuilen en stakenrijen en een enkele paalkuil. Omdat 
het bij de meeste sporen om geïsoleerde sporen gaat, kan er niet veel over de 
context van de sporen gezegd worden. De stakenrijen maakten vermoedelijk 
onderdeel uit van perceelafscheidingen.

14.4 Vondstmateriaal (afb. 14)

Het vondstmateriaal bestaat uit vuursteen en natuursteen. De vondsten 
komen voor in vier clusters, die samenvallen met zones waar grondsporen 
zijn herkend. Er is geen sprake van een vondstlaag, maar van een diffuse 
vondstverspreiding.

Vuursteen (afb. 22)
In totaal gaat het om 14 vuurstenen artefacten. In het noordoostelijk deel 
(cluster A) zijn 5 vuurstenen aangetroffen. Het betreffen drie afslagen en 
twee afslagkernen. Er zijn geen afslagwerktuigen aangetroffen. Het uitgangs-
materiaal is secundair. Een van de kerntjes is een uitputtend gereduceerd 
terrasvuursteentje. De weinig systematische wijze van reduceren suggereert 
een laat neolithische of vroege bronstijddatering.26 Cluster B (vak 112-145) 
bestaat uit vier artefacten: één afslagkern, twee afslagen en een afslag-

26 Drenth 2005; Gijssel et al. 2002; Niekus et al. 2001, 2002; Peeters 2001b-d 
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werktuig (waarschijnlijk een schrabbertje). De kern vertoont dezelfde late 
kenmerken als het materiaal uit cluster A en uit putten 6 en 7. Ook hier is 
een laat neolithische en vroege bronstijddatering aannemelijk.
In cluster C (vak 190-230) zijn maar drie artefacten aangetroffen: een kling-
fragment, een afslagkern en een door verbranding niet determineerbaar 
stuk. De afslagkern is systematisch gereduceerd vanuit drie slagvlakken. 
De relatief grote omvang van de kern en het feit dat enkele negatieven in 
vorm klingnegatieven benaderen, doet vermoeden dat deze kern in een 
eerder stadium mogelijk een klingkern is geweest. Op basis hiervan en 
omdat er ook een klingfragment is gevonden, is een laat mesolithische of 
vroeg neolithische datering aannemelijk.27

In cluster D (258-266) zijn slechts twee artefacten aangetroffen: een kleine 
afslag en een kleine afslagkern. Deze laatste is gemaakt van terrasvuursteen 
en heeft laat neolithische/vroege bronstijd kenmerken.

Natuursteen
De verspreiding van het natuursteen is vergelijkbaar het die van het vuur-
steen. Ook bij het natuursteen gaat het om kleine aantallen: slechts 11 stuks. 
Het betreft voornamelijk complete of fragmenten van keitjes van kwartsiet, 
kwarts, zandsteen en dioriet. Slechts één van deze vertoont sporen van 
bewerking in de vorm van een negatief. Het gaat om een onregel matige
gevormde zandstenen platte kei uit cluster A, waarvan een stuk af is 
 geslagen. Onduidelijk is waarom dit is gebeurd.

27 zie oa. van Gijn et al. 2001a,b; Grooth 1987, 2005; Peeters et al. 2001; Scheurs 2005. 

Afbeelding 22
Afslagkern, put 9
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14.5 Conclusies

Op het noordoostelijk deel van de put na is de oorspronkelijke bodem-
opbouw nog intact. Verspreid over de put in vier clusters is vuursteen en 
natuursteen gevonden en zijn enkele sporen herkend. Mogelijk gaat het bij 
cluster A om de periferie van een nederzettingsterrein en kan de stakenrij 
in het centrale gedeelte van de put (cluster B) onderdeel hebben uitge-
maakt van een percelering, mogelijk behorend tot het ingerichte landschap 
rondom de huisplaats in de buurt van put 7. Het weinige materiaal laat zich 
moeilijk dateren. Op basis van het vuursteen lijken drie van de vier onder-
scheiden clusters in het laat neolithicum of vroege bronstijd te dateren. 
Alleen de stakenrij in cluster B kan in deze zelfde periode worden geplaatst. 
Het materiaal uit cluster C is mogelijk gedurende het late mesolithicum of 
vroege neolithicum achtergelaten. Ter plaatse vormen een mogelijk paalgat 
en  enkele staaksporen waarschijnlijk ook relicten uit deze periode. De staak-
sporen vertonen enige samenhang, maar liggen niet op een rechte lijn.
Op zich weerspreken de sporen een vroege datering niet.
Cluster D is op basis van het vondstmateriaal vermoedelijk te dateren in het 
laat neolithicum of vroege bronstijd.

15 Put 10

15.1  Inleiding

Deze put (75 bij 4 m) is zw/ no georiënteerd en ligt ten zuidwesten van de 
Oostersedijk (afb. 6).

15.2 Bodemopbouw

De bodemopbouw in deze put bestaat uit een goed ontwikkelde podzol, 
afgedekt door veen en IJsselklei. De maaiveldhoogte bedraagt circa 0,90 m 
+NAP. De top van het pleistocene zand bevindt zich op 0,10 m –NAP.

15.3 Grondsporen (afb. 23)

Het sporenvlak is aangelegd aan de onderkant van de Bs-Horizont. Een klein 
aantal sporen (drie kuilen en zes staaksporen) lagen duidelijke herkenbaar 
geconcentreerd in het noordoostelijke deel.

15.4 Vondstmateriaal (afb. 24)

Het vondstmateriaal is evenals de grondsporen vooral aangetroffen in het 
noordoostelijk deel van de put in de top van het dekzand. Hierbij gaat het 
met name om steen en vuursteen en een kleine hoeveelheid aardewerk.

Aardewerk
In totaal zijn er 15 aardewerkscherven verzameld (16,8 gr). Het materiaal is 
zeer gefragmenteerd en op basis van bakwijze, magering en maakwijze niet 
nader te determineren is als prehistorisch aardewerk.
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Afbeelding 23
Grondsporen put 10 & 11 
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Vuursteen (afb. 25)
Het vuursteen is in twee clusters verzameld. In het noordoostelijk deel van 
de put ligt cluster A waarin het meeste materiaal (41 stuks) is gevonden ter 
hoogte van een kleine sporenconcentratie. Het overige materiaal (negen 
 artefacten) komen uit cluster B, halverwege de put.

Het materiaal uit cluster A bestaat uit een grote variatie aan vuursteen-
soorten, voornamelijk secundair van aard. Technologisch gezien is sprake 
van een uniform complex. Het betreft kleine artefacten (niet groter dan 
30 mm) die door middel van een afslagtechnologie zijn verkregen. Behalve 
23 afslagen, zijn er twee afslagwerktuigen (schrabbers) en drie afslagkerntjes 
herkend. De schrabbers hebben wel duidelijke geretoucheerde randen, maar 
kunnen niet tot een formeel type gerekend worden. De kerntjes zijn klein en 
vrijwel uitputtend gereduceerd. Waarschijnlijk is het uitgangsmateriaal klein 
geweest; veel van de kerntjes hebben nog delen met cortex.
Het materiaal is met een directe harde percussie geslagen. Mogelijk zijn 
enkele afslagen ook als kern gebruikt, omdat ze verder zijn gereduceerd. 
Op basis van deze kenmerken kan het complex in het laat neolithicum of 
vroege bronstijd gedateerd worden.28

28 Drenth 2005; Gijssel et al. 2002; Niekus et al. 2001, 2002; Peeters 2001b-d

Afbeelding 24
Verspreiding vuursteen in aantallen

put 10 & 11 

Afbeelding 25
Schrabber, put 10 
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Cluster B heeft afslagen en kernen van gerolde vuursteen opgeleverd. 
Mogelijk zitten er twee werktuigen tussen. Twee afslagen vertonen gebruik-
sporen op de rand. Hoewel er geen klingen zijn aangetroffen hebben twee 
afslagkernen mogelijk nog delen van klingnegatieven. Het gaat trouwens bij 
deze twee kernen om stukken afkomstig van een en dezelfde vuursteenknol.

Natuursteen
De verspreiding van het natuursteen komt overeen met dat van vuursteen en 
valt in twee clusters (A en B) uiteen. Cluster A heeft 43 natuurstenen opgele-
verd van de volgende steensoorten in volgorde van afnemende hoeveelheid: 
kwarts, kwartsiet, zandsteen, kwartsitische zandsteen, siltsteen, chert en 
mogelijk tufsteen. Daarnaast zijn zes stenen niet op steensoort ter determi-
neren. In vier gevallen gaat het om materiaal, mogelijk dieptegesteente, dat 
door verwering uit elkaar gevallen is. De andere twee zijn gemaakt van een 
fijnkorrelig, zwart gesteente.
Op drie keitjes na zijn geen sporen van bewerking of gebruik op het opper-
vlak herkend; wel zijn veel exemplaren verbrand of verhit. In de genoemde 
drie gevallen gaat om een complete zandstenen klopsteen en twee fragmen-
ten van klopstenen, in één geval mogelijk zelfs een aambeeld. Deze laatste 
vertoont namelijk lichte klopsporen op een relatief plat vlak.
In cluster B zijn slechts twee steentjes van kwarts gevonden, waarvan één 
fragment afkomstig is van een klopsteen.

15.5 Conclusies

Ter plaatse van put 10 is de bodemopbouw intact en heeft er niet of nauwe-
lijks erosie plaatsgevonden. De grondsporen, waaronder enkele sporen die 
niet verder te definiëren zijn dan kuilen en een drietal staakgaten die geen 
onderling verband lijken te hebben liggen geclusterd in het noordwestelijke 
gedeelte van de put. De verspreiding van het vondstmateriaal is hieraan 
gekoppeld.
Op grond van de vuursteentechnologie is een datering te geven vanaf het laat 
mesolithicum tot vroege bronstijd.

16 Put 11

16.1 Inleiding

Deze put (49 bij 4 m) is zw / no georiënteerd en ligt op circa 40 meter 
afstand van put 10, ten zuidwesten van de Oostersedijk.

16.2 Bodemopbouw

De bodemopbouw in deze put bestaat uit een goed ontwikkelde A-E-B podzol, 
afgedekt door veen en IJsselklei. De maaiveldhoogte bedraagt gemiddeld circa 
90 cm +NAP. De top van het zand bevindt zich gemiddeld op 20 cm +NAP.

16.3 Grondsporen (afb. 23)

Het sporenvlak is aangelegd aan de onderkant van de (relatief donker-
gekleurde) Bs-horizont. De grondsporen liggen geclusterd in het noord-
oostelijke deel van de put. Behalve twee kuilen en een paalspoor zijn er 
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16 haardkuilen herkend. Eén van de haardkuilen heeft een AMS datering 
opgeleverd van 7500 +/- 50 BP, waarmee de verwachte laat mesolithische 
datering ervan is vastgesteld. De haardkuilen kenmerken zich door de 
donkere houtskool(stof)houdende verkleuring in het vlak en worden pas 
zichtbaar onder de lichtere B-horizont. Dat betekent dat de bovenste vulling 
van deze sporen waarschijnlijk geen houtskool hebben bevat. De haardkuilen 
overlappen elkaar niet, zoals doorgaans op andere mesolithische vindplaat-
sen.29 De diepte van twee gecoupeerde haarden bedroeg 13 en 17 cm.

16.4 Vondstmateriaal (afb. 24)

De zes vondsten liggen alle in het noordoostelijke deel van de put en zijn 
ingebed in de A- en B-horizont.

Vuursteen
In de noordoostelijke hoek van de put zijn vier vuurstenen artefacten aange-
troffen: een afslag, een afslagkern en twee sterk verbrande fragmenten. De 
afslagkern is in vergelijking met die in andere puttengroot en vertoont een 
systematische wijze van reductie vanuit drie slagvlakken. Gezien het formaat 
en de reductiewijze past dit stuk meer in een laat mesolithische en vroeg 
neolithische, dan in een laat neolithische en vroege bronstijdtraditie. Deze 
datering sluit goed aan bij de (mesolithische) haardkuilen.

Natuursteen (afb. 26)
Slechts twee stenen zijn in de noordoost-hoek van de put aangetroffen. Het 
gaat om een zandstenen kei die gebruikt is als klopsteen en een gebroken 
keitje van kwarts. De klopsteen (49 bij 33 bij 25 mm) vertoont klopsporen op 
de drie geronde, hoekige randen. Waarschijnlijk is het gebruikt bij de bewer-
king van vuursteen

29 Groenendijk 1987; Groenendijk & Smit 1990

Afbeelding 26 
Klopsteen, put 11 
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16.5 Conclusies

De bodemopbouw in deze put laat een onverstoord profiel zien.
De grondsporen en vondsten liggen geclusterd in het noordoostelijke deel 
van de put.
Het complex kan op basis van het vuursteen en de haardkuilen gedateerd 
worden in het laat mesolithicum en/of vroeg neolithicum.

17 Put 12

17.1 Inleiding

Deze put (110 bij 4 m) is zw / no georiënteerd en ligt op circa 40 meter 
afstand van put 11 ten zuidwesten van de Oostersedijk (afb. 6). In verband 
met opkomend grondwater in het noordoostelijk deel van de put is over een 
lengte van 15 meter de put echter 2 m breed.

17.2 Bodemopbouw

De bodemopbouw in het zuidwestelijke deel van de put bestaat uit een goed 
ontwikkelde podzol, afgedekt door veen en IJsselklei. Halverwege de put is 
de podzol evenwel slecht ontwikkeld en in het uiterste noordoostelijke deel 
ontbreekt deze geheel. In dit gedeelte ligt het afdekkende veenpakket direct 
op het lichtgekleurde zand van de C-horizont.
Op basis van waarnemingen in het veld lijkt er sprake van een erosieve over-
gang van het veen naar het zand in het noordoostelijke deel van de put. Het 
zou hierbij kunnen gaan om een natuurlijke laagte, waarin zich mogelijk 
een slecht ontwikkelde podzol heeft gevormd, die vervolgens, voorafgaand 
aan de veengroei, geërodeerd is. In put 14 (op circa 95 meter afstand) is dit 
zelfde fenomeen waargenomen, waarbij over een lengte (binnen de put) van 
circa 80 meter een met veen opgevulde laagte is aangetroffen, waarbij het 
veen eveneens erosief op het lichte zand van de C-horizont ligt.
De maaiveldhoogte bedraagt circa 0,90 m +NAP. De top van het zand loopt 
van noord naar zuid omhoog van 1,20 m –NAP tot 0,10 m +NAP.

17.3 Grondsporen (afb. 27)

In deze put zijn slechts 3 grondsporen (twee paalkuilen en één haardkuil) 
aangetroffen. De twee paalsporen liggen circa 3 m van elkaar en lijken geen 
directe relatie te hebben met de haardkuil, die circa 60 m verderop ligt. Van 
de haardkuil is alleen de onderste 15 centimeter van de houtskoolhoudende 
vulling bewaard gebleven, omdat ze ligt in het geërodeerde deel van de put.

17.4 Vondstmateriaal (afb. 28)

Een klein aantal vondsten ligt met uitzondering van het geërodeerde deel, 
verspreid over de gehele put en is ingebed in de A- en B-horizont. Het mees-
te aardewerk is in de A-horizont aangetroffen en dermate slecht gebakken 
dat het onder invloed van het grondwater zeer zacht is geworden. Hierdoor 
konden de scherven, met name kleinere moeilijk geborgen worden. Bij wijze 
van experiment is in één geval een scherf met grond en al gelicht en vervol-
gens zeer langzaam gedroogd.
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Afbeelding 27 Grondsporen put 12 & 13 
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Aardewerk (afb. 29)
Twee scherven zijn geborgen, waaronder één grote versierde scherf van 
ongeveer 7 cm. De versiering, bestaande uit meerdere parallelle lineaire 
indrukken, past zowel in de Beker- als de Wikkeldraad-traditie. De andere 
scherf is onversierd en op basis van bakwijze en magering als prehistorisch 
te bestempelen.

Vuursteen
In totaal zijn 24 stuks verspreid over de gehele put verzameld. Hierbij 
kunnen vijf clusters worden onderscheiden. Vier clusters liggen paarsgewijs 
bij elkaar (A en B; C en D).
In cluster A zijn 15 artefacten verzameld, waarbij vijf artefacten, alle 
vervaardigd uit dezelfde knol, bij elkaar in twee vakken zijn aangetroffen. 
Het materiaal is zeer heterogeen van aard met duidelijke textuurverschil-
len binnen de steen. Van dit materiaal zijn brede en redelijk dikke klingen 
vervaardigd (variërend van 6,2 x 3,2 x 1,5 cm tot 7,0 x 3,7 x 1,5 cm). Het kern-
stuk ontbreekt. Van twee klingfragmenten kon één complete kling worden 
gemaakt. De breuk betrof een oude breuk. In dezelfde cluster is een andere 
kling afkomstig vervaardigd van een ander soort vuursteen. Het overige 

Afbeelding 28
Verspreiding vuursteen in aantallen 

put 12 & 13 

Afbeelding 29
Wikkeldraad aardewerk, put 12 

(schaal 1:2)
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vuursteen is divers van aard. In ieder geval zitten er drie afslagkernen 
tussen, waarvan één nauwelijks bewerking heeft ondergaan. Het meeste is 
moeilijk te associëren met het klingmateriaal en waarschijnlijk hebben we 
hier dus te maken met twee verschillende complexen. Het klingmateriaal is 
mogelijk in het jong paleolithicum te dateren, terwijl de rest meer past in 
een late traditie (laat neolithicum of vroege bronstijd).30

Cluster B heeft één onbewerkt knolletje terrasvuursteen opgeleverd.
In cluster C zijn twee artefacten gevonden: een in tweeën geslagen knol-
letje en een met weinig vernuft gereduceerd kerntje, dat mogelijk ook als 
klopsteen gebruikt is. Onder de vijf artefacten van cluster D bevonden zich 
drie afslag kernen, waarvan één laat aandoet (laat neolithicum of vroege 
 bronstijd). Cluster E heeft slecht één afslag opgeleverd.

Natuursteen
Ook het natuursteen (totaal 12 stuks) is in vijf clusters aangetroffen. 
Afgezien van drie werktuigen afkomstig uit cluster A, B en C, gaat het om 
complete of gefragmenteerde keien zonder sporen van gebruik of bewerking.
Het werktuig uit cluster A is een platte kei van kwartsiet, met sporen van 
gebruik langs de randen. Deze voelen enigszins ruw aan en waarschijnlijk is 
het gebruikt als klopsteen. De aanwezigheid van negatieven op enkele plaat-
sen ondersteunt deze interpretatie. Anders dan bij de meeste klopstenen, 
zijn de sporen weinig geprononceerd en bevinden ze zich verspreid over de 
gehele steen.
Ook cluster B heeft een hoekig gerolde klopsteen, ditmaal van kwartsiet opge-
leverd. Deze steen heeft ook een afslagnegatief die waarschijnlijk per ongeluk 
tijdens het gebruik is ontstaan. Slechts één hoekig uiteinde vertoont klop-
sporen. De klopsteen uit cluster C is gemaakt van een enigszins langwerpige 
rolkei van kwartsitische zandsteen met aan beide uiteinden klopsporen. 

17.5 Conclusies

Het bodemprofiel in de noordoostelijke helft van de put is waarschijnlijk als 
gevolg van erosie afgetopt voordat veengroei heeft plaatsgevonden. Directe 
aanwijzing hiervoor is de scherpe overgang van het veen naar het onderlig-
gende zand, het ontbreken van vondsten en grondsporen in dit deel en de 
geringe diepte van de haardkuil.
Het vondstmateriaal is verspreid door de put aangetroffen en heeft geen 
directe relatie met de onderliggende grondsporen. De versierde scherf duidt 
op een datering in het laat neolithicum of vroege bronstijd en dat komt over-
een met de datering (op technologische kenmerken) van een deel van het 
vuursteenassemblage. Opvallend is dat in cluster A vuurstenen klingen uit 
vermoedelijk het jong paleolithicum zijn aangetroffen.

18 Put 13

18.1 Inleiding

Deze put (93 bij 4 m) is zw/ no georiënteerd en ligt op circa 30 meter 
afstand van put 12 ten zuidwesten van de Oostersedijk (afb. 6). Bij het afste-
ken van een profiel is een jong paleolithische vuursteenconcentratie (cluster 

30 Drs. J.H.M Peeters, persoonlijke mededelingen 2005
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D) aangetroffen ingebed in de C-horizont, die met een schep in dunne plak-
jes schavenderwijs is opgegraven. Als gevolg van het snel opkomende grond-
water is een meer omzichtige aanpak niet mogelijk geweest.

18.2 Bodemopbouw

De bodemopbouw van deze put bestaat uit een goed ontwikkelde podzol, 
afgedekt door broekveen en IJsselklei. In het uiterste noordoosten van de put 
is, langs het noordwest-profiel, het bodemprofiel verstoord door twee grep-
pels, die op stratigrafische gronden prehistorisch moeten worden gedateerd. 
In het zuidwestelijke deel van de put bleek het dekzand dieper te liggen 
en waren er problemen met het grondwater. De maaiveldhoogte bedraagt 
gemiddeld circa 0,90 m +NAP. De top van het zand bevindt zich over de 
gehele put op een diepte van circa 0,10 m –NAP.

18.3 Grondsporen (afb. 27)

Verspreid over de put zijn in totaal 16 antropogene grondsporen aangetrof-
fen, te weten twee greppels, zeven kuilen en zeven paalgaten. Een selectie 
daarvan is gecoupeerd. Omdat de 25 cm dikke podzolbodem hier relatief 
donker van kleur was is de kans groot dat ondiepe paal- en staaksporen niet 
herkend zijn. De gecoupeerde sporen waren tussen de 10 en 40 cm diep en 
redelijk gaaf bewaard gebleven.

De greppels komen tevoorschijn uit het noordwestelijke profiel in het uiter-
ste noordoosten van de put en eindigen beide op circa 1,3 meter van de 
putwand. De greppels liggen parallel op enkele decimeters afstand van elkaar 
met een zuidoost-noordwest oriëntatie. Een van de greppels (spoor 4) is over-
langs gecoupeerd en blijkt opgebouwd uit meerdere aaneengesloten ondiepe 
kuilen. De functie van de greppels is onduidelijk. Ook de kuilen zijn op basis 
van de beschikbare informatie niet verder naar functie in te delen.
Vijf paalsporen liggen redelijk dicht bij elkaar, maar niet in een duidelijke 
configuratie. Ver hier vandaan liggen de andere twee paalsporen op een 
afstand van 5,5 meter van elkaar.Tijdens het schavend verdiepen is ter hoogte 
van de laat paleolithische klingen gekeken of er nog een spoor herken-
baar was, maar dat bleek niet het geval. In het profiel heeft daar echter wel 
een duidelijk andere bodemvorming plaatsgevonden dan elders in de put 
(afb. 30), mogelijk als gevolg van het aanwezige vuursteen.

Afbeelding 30
Profiel ter hoogte van de ‘Federmesser’-

concentratie
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18.4 Vondstmateriaal (afb. 28)

Verspreid over de hele put, maar vooral in het centrale deel, is vondstmateri-
aal aangetroffen ingebed in de B-horizont. Het gaat vooral om vuursteen, in 
mindere mate om steen en zeer weinig aardewerk en bot.

Aardewerk
In totaal zijn er negen kruimels met een gewicht van 2,2 gram gevonden. 
Het materiaal komt uit één vak en is van handgevormd vaatwerk, vermoede-
lijk prehistorisch.

Vuursteen (afb. 31a en b)
Het vuursteen is in twee clusters gevonden: één in noordoostelijk deel van 
de put (cluster A) en een groot cluster in het centrale deel (B+C). Dit laatste 
cluster was aanvankelijk opgedeeld in twee clusters, daar tijdens het veld-
werk met enige volharding een tweedeling zichtbaar was. Echter qua samen-
stelling zijn geen verschillen waarneembaar tussen beide clusters en is 
besloten om het als één cluster te beschouwen. Een concentratie aan klingen 
en afslagen, gedateerd in het jong paleolithicum, bevindt zich in feite binnen 
cluster B-C (ter grootte van ca 1 m2 langs het noord-profiel) en wordt hier 
aangemerkt met cluster D. In samenstelling wijkt het materiaal duidelijk 
af van dat van beide andere clusters. Tenslotte zijn er nog twee geïsoleerde 
vakken (82 en 330) waarin vuursteen is aangetroffen. Deze stukken hebben 
geen diagnostische kenmerken.

In cluster A zijn twee afslagen, een bipolaire afslagkern en twee sterk 
verbrande stukken aangetroffen. Qua datering valt niet veel over dit mate-
riaal te zeggen. Het bipolaire kerntje past in een laat neolithische – vroege 
bronstijd traditie.

Het grote cluster B+C heeft in totaal 99 vuurstenen artefacten opgeleverd. 
Het complex bevat een grote variëteit aan vuursteensoorten en technolo-
gische kenmerken. Voor zover is vast te stellen, betreft het in alle geval-
len gerold materiaal. De artefacten is door middel van klingbewerking of 
afslagbewerking verkregen. Binnen die laatste categorie is er een tweedeling 
mogelijk tussen een expedient technologie en een meer gestandaardiseerde 
afslagbewerking. Tot die laatste groep behoren enkele kerntjes met kleine 
afslagnegatieven. Deze kernen op systematische wijze langs duidelijke vlak-
ken afgeslagen. Dit onderscheidt deze kernen van de expedient exemplaren
die willekeurig zijn afgeslagen. De laatste passen in een late traditie
(laat neolithicum of vroege bronstijd) terwijl de eerste waarschijnlijk van 
oudere datum is, mogelijk zelfs vanaf het midden mesolithicum.31

Enkele klingen lijken ook tot deze vroegere periode te horen en in een paar 
gevallen (een kling en een steker) zelfs eerder, tot het laat paleolithicum.

31 Zie voor mesolithicum: Gijn et al. 2001a; Vernau & Peeters 2000/2001;  zie voor laat 
neolithische/vroege bronstijd technologie: Drenth 2005; Gijssel et al. 2002; Niekus et al. 
2001, 2002; Peeters 2001b-d
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Afbeelding 31a
Klingkern (2362) en een steker (2347), 

put 13 
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Mogelijk kunnen deze vondsten in verband gebracht worden met het 
 materiaal uit cluster D (afb. 32). Het materiaal van cluster D werd niet in de 
vondstlaag zelf aangetroffen maar in het pleistocene zand op de overgang 
van de B naar de C-horizont. Het is echter niet met zekerheid te zeggen of 
dit materiaal ook daadwerkelijk uit een stratigrafisch lager niveau komt.
Het afwijkend bodemprofiel (zie afb. 30) kan wijzen op een lokale depressie, 
waarin bodemvorming slechter tot ontwikkeling is gekomen.
Het vuursteen complex omvat in totaal 82 artefacten, waarvan 79 stuks 
afkomstig zijn van één knol.  Dit is een gerolde knol geweest van een licht-
beige tot donkerbruine vuursteen met kleine kalkspikkels. Op basis van de 
grootste afslag is vastgesteld dat deze knol groter was dan 10 cm. Het mate-
riaal uit dit complex kan met klingbewerking ter plaatse in verband worden 
gebracht. Binnen het cluster bevinden zich grote decortificatie afslagen, een 
reeks secundaire afslagen, kernpreparatie klingen en een reeks klingen. 
Duidelijk zijn twee reductiestadia vertegenwoordigd: de decortificatie en de 
klingfabricage. Onder de passers bevonden zich niet alleen de helften van 
gebroken afslagen en klingen, maar er konden ook een kling en afslag op de 
dorsale zijden van een grotere afslag gepast worden.
De kern is niet binnen dit kleine cluster aangetroffen. Wel is op twee meter 
ten noorden daarvan een kern, of in ieder geval een van de kernen van 

Afbeelding 31b
Kernpreparatie kling (linksboven 

 afgebeeld) en 3 klingen, put 13 
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hetzelfde vuursteen teruggevonden op een hoger niveau, in de A-horizont. 
Het gaat hier om een klingkern van een laat stadium van reductie. Deze is 
waarschijnlijk afgedankt omdat bij het afslaan van de laatste kling er een 
dikke hinge-richel is ontstaan midden op de kern. Geen van het materiaal 
paste op de kern en de grootte van de aangetroffen klingen suggereert dat ze 
al in een vroeger stadium zijn geslagen. Het complex is in noordelijke rich-
ting niet begrensd omdat het doorloopt in het noordprofiel. Technologisch 
gezien is sprake van een zeer hoogwaardige klingbewerking, waarbij de 
directe, waarschijnlijk zachte percussie is gebruikt. De klingen zijn zeer 
regelmatig, smal en dun en ook het afslagmateriaal is zeer dun. De klingen 
zijn afgeslagen nadat de slagvlakrand is afgeschuurd. Er zitten geen afval-
stukken tussen het materiaal. Dit alles suggereert een zeer goede controle 
over de reductie. In deze onderscheidt dit materiaal zich duidelijk van het 
overige materiaal dat in andere putten is aangetroffen. Op basis van deze 
technologische kenmerken is het materiaal als jong paleolithisch benoemd, 
behorende tot de Federmesser-cultuur.32 Door het ontbreken van formele 
werktuigtypen is wel enige voorzichtigheid geboden bij deze datering. 
Waarschijnlijk hebben we hier te maken met een vuursteenbewerkings-
plaats, van waar de gefabriceerde werktuigen naar elders zijn meegenomen.

Natuursteen
De verspreiding van het natuursteen volgt in grote lijnen die van het vuur-
steen. Cluster A heeft slechts vijf artefacten opgeleverd: een zandstenen 
keitje, twee keifragmenten van kwarts en kwartsiet, en twee afslagen van 
kwarts en kwartsiet. Het materiaal in cluster B+C (26 stuks) is minder 
geconcentreerd dan bij vuursteen het geval is en valt in drie afzonderlijke 
kleine clusters uiteen. Ook hier bestaat het natuursteen vooral uit kwarts, 
zandsteen en kwartsiet, in mindere mate uit siltsteen. Naast een grote groep 

32 drs. J.H.M Peeters, persoonlijke mededeling 2005

Afbeelding 32
Overzicht ‘Federmesser’-vuursteen, put 13 
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van ongebruikte en onbewerkte keien en keifragmenten, zijn er drie keien 
met gebruikssporen aangetroffen. Het betreft een complete klopsteen van 
kwartsiet, en twee klopsteenfragmenten van zandsteen en kwarts. Voorts is 
er een zeer klein fragment van zandstenen kei, dat heel misschien gebruikt 
is als slijpsteen.

Bot
Ingebed in de top van het zand is een klein stukje verbrand bot gevonden, 
waarvan niet is vast te stellen of het dierlijk of menselijk is.

18.5 Conclusies

Door de gehele put is een goed ontwikkelde podzolbodem aangetroffen, met 
daarin ingebed een significante hoeveelheid vondstmateriaal (aardewerk, 
vuursteen, steen en bot). Het meeste concentreert zich met name in het 
centrale deel in twee clusters (A en B/C) en lijkt enigszins naar de beide 
uiteinden van de put af te nemen.
Op technologische gronden is een groot deel van het vuursteen in beide 
clusters te dateren in het laat neolithicum of de vroege bronstijd. Enkele 
klingen uit cluster B/C zouden evenwel gedateerd moeten worden in het 
laat paleolithicum en verband houden met de vuursteenconcentratie langs 
het noordprofiel van de put (cluster D) die toegeschreven wordt aan de 
Federmessercultuur. Vermoedelijk bevond zich hier een atelier waar een 
grote knol tot klingen is verwerkt. De aanwezigheid van passers en de 
beperkte ruimtelijke spreiding duidt op een zeer gaaf bewaarde context.
Het geringe aantal grondsporen en de grote verspreiding geven aan dat er 
op het onderzochte terrein in ieder geval over de volle lengte van de put 
 activiteiten hebben plaatsgevonden. Gelet op de scherpe grenzen van de 
sporen en de minimale uitloging is het waarschijnlijk dat deze hebben 
plaatsgevonden gedurende het neolithicum of de bronstijd.

19 Put 14

19.1 Inleiding

Deze vier meter brede put is zw/ no georiënteerd en ligt op circa 60 meter 
afstand van put 13 ten zuidwesten van de Oostersedijk (afb. 6). Als gevolg van 
een hoge druk gasleiding in het noordoosten van het perceel is deze put in 
twee delen verdeeld. Het langste stuk is 154 m lang.Een 15 m lange sleuf ligt 
langs de noordoostelijke perceelgrens haaks hierop en parallel aan de Oosterse 
dijk Omdat in deze korte sleuf bronbemaling achterwege is gelaten, kon door 
het snel opkomende grondwater helaas geen vlaktekening van het sporenvlak 
gemaakt worden, maar zijn de sporen ingemeten met de Total Station.

19.2 Bodemopbouw

De bodemopbouw binnen deze put vertoont grote verschillen, waarbij aan 
beide uiteinden delen van een podzolbodem zijn aangetroffen en het middel-
ste deel het afdekkende veen direct op het witte zand van de C-horizont ligt. 
Het dekzand is overal afgedekt door veen dat vervolgens weer is afgedekt 
door IJsselklei.
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De maaiveldhoogte bedraagt gemiddeld circa 80 cm +NAP, terwijl het zand 
het hoogste punt bereikt in het zuidwestelijke deel (circa 40 cm –NAP), in 
het midden op circa 100 cm –NAP ligt en in het noordoostelijke deel weer 
omhoog komt (circa 50 cm –NAP).
In het zuidwestelijke deel is nog een donkergrijsgekleurde A-horizont zicht-
baar met daaronder een nauwelijks ontwikkelde B-horizont. Deze verdwijnt 
volledig als gevolg van de insnijding van een geul. Hier ligt over een lengte 
van circa 50 meter het veen direct op de C-horizont. In het uiterste noord-
oostelijke deel is er tenslotte weer sprake van een A-horizont op een slecht 
ontwikkelde B-horizont.
In het korte sleufje is sprake van een goed ontwikkelde podzol.

19.3 Grondsporen (afb. 33)

In het zuidwestelijke deel van de put bevinden zich een haardkuil en 
een kuil. De haardkuil is 35 cm diep en is opgevuld met een 10 cm dikke 
 primaire, houtskoolhoudende vulling.
Meer grondsporen bevinden zich in het noordwestelijke deel: drie paal-
kuilen, één kuil, elf staken en een rij met staaksporen. Mogelijk bevindt zich 
in de directe omgeving van de put een erf.

Afbeelding 33
Grondsporen put 14 
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19.4 Vondstmateriaal (afb. 34)

Het vondstmateriaal is slechts aangetroffen op die delen waar de bodem-
opbouw intact was. In de met veen opgevulde laagte (geul) is geen vondst-
materiaal aangetroffen.

Aardewerk (afb. 35)
In de hele put is slechts één scherf met een fijne wikkeldraadversiering 
aangetroffen ingebed in de top van de A-horizont in het noordoostelijk deel 
van het profiel van de langere put. De versiering is typerend voor de oudere 
fase van de vroege bronstijd (2000 – 1900 v. Chr).33

Vuursteen
In put 14 is op drie locaties vuursteen aangetroffen. Cluster A bevindt zich 
in het zuidwestelijk deel van de lange put en bevat zes artefacten, waarvan 
drie sterk verbrand. De overige drie bestaan uit een expedient gereduceerde 

33 prof. L.P. Louwe Kooijmans, persoonlijke mededelingen 2005

Afbeelding 35
Wikkeldraad aardewerk, put 14 

Afbeelding 34
Verspreiding vuursteen in aantallen, 

put 14 
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afslagkern, een mogelijk afslagwerktuig en een afslag. Afgezien van het 
kerntje dat in een laat neolithische of vroege bronstijdtraditie past is er 
verder weinig over dit complex te zeggen.
Cluster B dat kan worden geassocieerd met een concentratie natuursteen op 
enkele meters afstand, bevat drie artefacten: een klingfragment, een afslag 
en een brokje (shatter). De kling is mooi regelmatig en zou vroeg neolithisch 
of ouder kunnen dateren.
Uit cluster C komt het meeste vuursteen (21 stuks). Technologisch gezien 
is het gevarieerd van samenstelling. De meeste stukken, waaronder twee 
kerntjes, zijn met een expedient afslagtechnologie vervaardigd. Daarnaast is 
er één kling en een kernpreparatiekling gevonden. Eén afslag is gebruikt 
als schrabber gezien de steile retouche op een van de randen. Qua datering 
passen de stukken die met behulp van de afslagtechnologie zijn vervaardigd 
in de laat neolithische of vroege bronstijdtraditie, terwijl de klingen duidelijk 
ouder gedateerd moeten worden, mogelijk in het laat mesolithicum of vroeg 
neolithicum, of zelfs jong paleolithicum.

Natuursteen
In cluster B en C is natuursteen aangetroffen. Bij cluster B gaat het om 
83 stuks die duidelijk geclusterd in de top van de vondstlaag zijn aange-
troffen. In het veld is deze concentratie als spoor (spoornr. 1) aangemerkt, 
hoewel geen contouren van een kuil zichtbaar waren. Waarschijnlijk is het 
materiaal gewoon op het oppervlak achtergelaten of gedumpt. Het betreft 
fragmenten van minimaal zeven, maximaal twaalf verschillende stenen die 
door verhitting en latere verwering uit elkaar zijn gevallen. In veel geval-
len was het nog mogelijk fragmenten op oude breukvlakken aan elkaar te 
passen. Duidelijk is ook dat de meeste stenen niet compleet zijn achter-
gelaten. Het meeste fragmenten zijn van kwartsitische zandsteen (68 frag-
menten afkomstig van 5 tot 10 stenen). Verder zijn er acht fragmenten van 
een steen van dioriet en zeven fragmenten van een zandstenen kei.
Bij een van de kwartsitische zandstenen waren duidelijk gebruikssporen 
zichtbaar. Het gaat om een concaaf afgesleten vlak dat mogelijk onderdeel 
uitmaakte van een maal- of slijpsteen. Ook het exemplaar van dioriet betreft 
mogelijk een maalsteen, hoewel de gebruikssporen minder duidelijk zijn. Het 
feit dat alle stenen verhit zijn geweest, doet vermoeden dat de stenen ook (of 
in tweede instantie) als kooksteen of haardstenen34 dienst hebben gedaan.

De verspreiding van het natuursteen in het oostelijk gedeelte van de put is 
groter dan die van het vuursteen. Het is mogelijk dat we met verschillende 
clusters te maken hebben. In totaal zijn er 18 artefacten in dit gedeelte 
aangetroffen. Opvallend is de grote variëteit aan steensoorten binnen dit 
complex: kwartsiet, kwarts, zandsteen, kwartsitische zandsteen, siltsteen, 
dioriet, en mogelijk basalt. Van twee stukken kon de steensoort niet bepaald 
worden. Net als bij de natuurstenen vondsten uit de andere putten, bestaat 
het merendeel van dit materiaal uit keien, fragmenten van keien, en amorfe 
brokken. Twee fragmenten zijn mogelijk afkomstig van werktuigen: een 
klopsteen van dioriet en een slijpsteen van zandsteen.

34 Waarbij de stenen rondom een haard hebben gelegen ter ondersteuning van een kookpot.
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19.5 Conclusies

Als gevolg van erosie veroorzaakt door een geul is over bijna de hele put 
de natuurlijke opbouw van de bodem verstoord. Over een stuk van circa 
50 meter ligt het afdekkende veen direct op de C-horizont en alleen aan 
de beide uiteinden van de lange sleuf zijn er delen van de podzolbodem 
bewaard. De vondstverspreiding en ten dele ook de spoorconcentraties vallen 
samen met onverstoorde delen van de put. De paalkuilen en stakenrijen die 
in het noordoostelijke deel van de lange sleuf en in de korte sleuf zijn aange-
troffen wijzen op een erf in de directe omgeving van de put.
Op basis van de vastgestelde vuursteentechnologie is de locatie al vanaf het 
laat paleolithicum tot in de vroege bronstijd bezocht. Een haardkuil dateert 
vermoedelijk uit het mesolithicum, terwijl de stakenrijen uit het neolithicum 
of bronstijd zullen stammen. De Wikkeldraadscherf is scherp te dateren in 
de vroege bronstijd, maar kan niet direct in verband worden gebracht met de 
aanwezige grondsporen.

20 Put 16

20.1 Inleiding

Deze put (35 bij 4m) is zw / no georiënteerd en ligt op circa 140 meter 
afstand van put 14 ten zuidwesten van de Oostersedijk en ten noordwesten 
van de A28 (afb. 6).

20.2 Bodemopbouw

De bodemopbouw in deze put is, op enkele meters in het zuidwestelijke deel 
na, volledig intact. Wel zijn grote delen van het afdekkende veen en IJsselklei 
door recent diepploegen verstoord. De podzolbodem is goed ontwikkeld, met 
een duidelijke A-, E- en B-horizont. De maaiveldhoogte bedraagt gemiddeld 
circa 0,85 m +NAP. De top van het zand bevindt zich op circa 0,10 m –NAP.

20.3 Grondsporen (afb. 36)

De put heeft slechts zes grondsporen opgeleverd, waaronder vijf haardkuilen 
en één kuil. De diepte van de haardkuilen is bepaald aan de hand van guts-
boringen en varieert tussen 5 en 28 centimeter. De diepte van de kuil, even-
eens bepaald met behulp van een gutsboring, bedraagt 10 centimeter. Eén 
van de haardkuilen heeft een AMS datering opgeleverd van 6360 +/- 40 BP 
(tabel 1), waarmee deze in het laat mesolithicum geplaatst kan worden.

20.4 Vondstmateriaal

Gezien het lage aantal vondsten is er geen sprake van vondstlaag, maar van 
een diffuse spreiding.

Vuursteen
Er is slechts één vuurstenen brokje aangetroffen in de buurt van de grond-
sporen in het zuidwestelijk deel van de put.
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20.5 Conclusies

Het intacte bodemprofiel geeft aan dat de archeologische resten gaaf 
bewaard zijn. De haardkuilen zouden uit het mesolithicum kunnen dateren.

21 Put 17

21.1 Inleiding

Deze put (70 bij 4 m) is wnw/ozo georiënteerd en ligt ten zuidwesten van de 
Oostersedijk en ten noordwesten van de A28 (afb. 6).

21.2 Bodemopbouw

De bodemopbouw in het oostelijke deel bestaat uit een goed ontwikkelde 
podzol met daarin een duidelijke A-, E- en B-horizont. Halverwege de put 
komt het pleistocene zand omhoog, waardoor het profiel bestaat uit een A 
en een B horizont. De A- en B-horizonten zijn goed ontwikkeld en hebben 
samen een dikte van circa 30 cm. Het zand wordt afgedekt door veen en klei.
De maaiveldhoogte bedraagt gemiddeld circa 0,75 m +NAP. Het zand in het 
oostelijke deel bevindt zich op een diepte van circa 0,40 m –NAP en komt in 
westelijke richting omhoog tot circa 0,10 m –NAP.

Afbeelding 36
Grondsporen put 16 
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21.3 Grondsporen (afb. 37)

Met uitzondering van één kuil, in de oostelijke helft, liggen alle grondsporen 
in het westelijke (hogere) gedeelte van de put. Het gaat hier om vier kuilen 
met een diepte variërend van 13 tot 20 cm en twee paalsporen met een 
diepte van 10 cm. De diepte is telkens bepaald met behulp van een miniguts. 
De afstand tussen beide paalsporen van bijna 6 meter doet vermoeden dat er 
geen onderling verband is.

21.4 Vondstmateriaal (afb. 38)

Het vondstmateriaal is gelijkmatig verspreid over de put.

Aardewerk (afb. 39)
In totaal zijn er acht scherven (36 gr) in twee vakken gevonden. Een van 
de scherven heeft een golfbandversiering en wordt gedateerd in het laat 
 neolithicum (Enkelgrafcultuur).35 Ook het overige materiaal is op basis van 
magering en bakwijze herkend als bekeraardewerk.

Vuursteen
Van de negen afslagen is er één van een werktuig en één van een onbewerkt 
stuk. Het werktuig heeft een puntige gebruikte rand, waarvan de steile zijde 
gebruikssporen vertoont. Het onbewerkte stuk is een verbrand rolkeitje. Een 
verdere precisering is niet te geven.

Natuursteen
Net als het vuursteen is het merendeel van het natuursteen in een diffuse 
verspreiding over de put aangetroffen. Hiervan zijn een afslag van kwart-
sitische zandsteen en een brokje jaspis het vermelden waard. Uit een 13 
cm diep kuiltje (spoor 7) zijn verder twaalf fragmenten van stenen afkom-
stig. Op één exemplaar, een stuk van kwartsitische zandsteen, na zijn het 
kei fragmenten van kwartsiet. Enkele fragmenten konden aan elkaar gepast 
worden en is vastgesteld dat het oorspronkelijk zes stenen waren die door 
verhitting uit elkaar gevallen zijn. Enkele stukken vertonen afslag negatieven,
maar het is niet duidelijk waartoe de stenen in eerste instantie hebben 
gediend. Waarom deze stenen in het kuiltje zijn achtergelaten is ook ondui-
delijk. Het betreft hier geen haardkuil, omdat er verder geen houtskool in de 
vulling is aangetroffen. Misschien hebben de stenen samen een verwarmd 
plateau gevormd.

21.6 Conclusies

De podzolbodem in deze put is goed ontwikkeld, waarbij het vondstmate-
riaal regelmatig verspreid in de A en B horizont is ingebed. Op basis van 
 technologische kenmerken zijn geen uitspraken te doen over de ouderdom 
van de resten. Eén versierde aardewerkscherf kan toegeschreven worden aan 
de Enkelgrafcultuur en dateert in het laat neolithicum. De kleine hoeveelheid 
sporen zonder ingesloten dateerbaar materiaal bemoeilijkt een interpretatie
en datering van de menselijke activiteiten op deze locatie. 
Waarschijnlijk gaat het hier om de periferie van een neolithische vindplaats. 

35 Drs. E. Drenth, persoonlijke mededelingen 2005
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Afbeelding 37
Grondsporen put 17 & 18
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Tijdens een booronderzoek uitgevoerd door RAAP is vastgesteld dat naar het 
noordoosten toe het aantal archeologische indicatoren toeneemt en dat hier 
mogelijk het centrum van deze vindplaats heeft gelegen.

22 Put 18

22.1 Inleiding

Deze put (90 bij 4 m) is zw-no georiënteerd en ligt ten zuidwesten van de 
Oostersedijk en ten noordwesten van de A28 (afb. 6).

22.2 Bodemopbouw

De bodemopbouw in het zuidelijk deel van de put is, over een afstand van 
circa 30 meter, als gevolg van watererosie volledig verstoord tot in de
C-horizont. In de rest van de put is evenwel een goed ontwikkelde podzol 
aangetroffen, met daarin een duidelijk onderscheid in een A-, E- en
B-horizont. Het geheel is afgedekt door veen en klei.

Afbeelding 38
Verspreiding vuursteen in aantallen, 

put 17 & 18 

Afbeelding 39
Enkelgrafcultuur aardewerk, put 17 
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De maaiveldhoogte bedraagt gemiddeld circa 75 cm +NAP. Het zand bevindt 
zich in het zuidwestelijke deel op circa 60 cm –NAP, waarna het stijgt naar 
20 cm +NAP, om vervolgens te dalen naar 10 cm –NAP.

22.3 Grondsporen (afb. 37)

Er zijn zeven paalkuilen en twee kuilen aangetroffen. Hoewel vier van de 
zeven paalkuilen redelijk dicht bij elkaar liggen is geen configuratie herkend. 
De overige drie liggen verspreid over de put. De beide kuilen liggen in het 
centrale deel van de put.

22.4 Vondstmateriaal (afb. 38)

In de put zijn slechts in enkele vakken verspreid over de put vuursteen en 
natuursteen aangetroffen.

Vuursteen
De vier artefacten zijn op grofweg twee locaties aangetroffen: drie stuks, 
waaronder één expedient gereduceerde afslagkern iets ten zuiden van het 
centrale deel en een werktuig, waarbij een van de randen aan beide zijden 
sporen van gebruik vertoont in het noordoostelijk deel van de put.

Natuursteen (afb. 40)
Vier keien en fragmenten van keien liggen in de zuidelijke vondstlocatie 
binnen de put. Het gaat om een rolkei van kwartsiet, lichtelijk hoekig van 
vorm en gebruikt als klopsteen en drie exemplaren zonder gebruiks- of 
bewerkingsporen.

Afbeelding 40
Klopsteen, put 18 
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22.5 Conclusies

In het zuidwestelijke deel van de put is de bodemopbouw volledig verstoord 
en dat is waarschijnlijk de reden dat hier geen vondstmateriaal is aangetrof-
fen. In de rest van de put is sprake van een volledig intact podzolprofiel, 
waar echter nauwelijks vondstmateriaal in is aangetroffen. Verder is het 
aantal grondsporen gering; de meeste liggen op de hogere delen van de 
dekzandrug liggen. Bij gebrek aan enig diagnostisch materiaal zijn de resten 
niet te dateren.

23 Put 19

23.1 Inleiding

Deze put (120 bij 4 m) is zw-no georiënteerd en ligt ten zuidwesten van 
de Oostersedijk en ten noordwesten van de A28. De breedte van de put in 
het zuidwestelijke deel is over een afstand van circa 20 meter geen 4 maar 
2 meter, omdat door de grote diepte van het dekzand op deze locatie, er 
problemen ontstonden met het grondwater (afb. 6).

23.2 Bodemopbouw

Het bodemprofiel in het zuidwestelijke deel van de put is, over een afstand 
van circa 40 meter, als gevolg van erosie volledig verstoord tot in de
C-horizont. In de rest van de put is een goed ontwikkelde podzol 
aangetroffen met daarin een duidelijk onderscheid in een A-, E- en
B-horizont. Het geheel is afgedekt door een pakket veen en klei.
De maaiveldhoogte bedraagt gemiddeld circa 0,70 m +NAP. Het zand 
bevindt zich in het zuidwestelijke deel op een diepte van circa 1,00 m –NAP, 
waarna het omhoog komt tot 0,20 m +NAP.

23.3 Grondsporen (afb. 41)

In totaal zijn er in deze put acht paalsporen en drie kuilen aangetroffen, die 
regelmatig verspreid over de noordoostelijke helft (daar waar geen erosie 
heeft plaatsgevonden) zijn aangetroffen. De gecoupeerde paalsporen variëren 
in diepte van 7 tot 30 cm, en de kuilen van 10 tot 40 cm. De conservering 
van de grondsporen is op basis van dit gegeven redelijk goed te noemen. 
Duidelijke configuraties aan paalsporen zijn niet herkend.
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23.4 Vondstmateriaal (afb. 42)

In het zuidwestelijke deel zijn ondanks de erosie wel vondsten aangetrof-
fen (aardewerk en steen). Mogelijk gaat het hierbij om verspoeld materiaal. 
Daarentegen is het vuursteen regelmatig verspreid over de put aangetroffen 
in de A- en B-horizont.

Aardewerk
Er zijn vier kleine scherfjes met een gewicht van 7,8 gram verzameld die op 
basis van magering en bakwijze als prehistorisch aardewerk zijn bestempeld. 
Het aardewerk is afkomstig uit één vak in het zuidwestelijke deel van de put.

Vuursteen
Op drie locaties in de put is vuursteen (in totaal 10 stuks) aangetroffen: in 
het centrale deel (cluster A), en het noordoostelijke deel van de put (cluster 
B) en daar precies tussen in een losse vondst. Voor cluster A gaat het om 
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Afbeelding 41
Grondsporen put 19 & 20 
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klingfragmenten, waarvan één exemplaar verzameld is uit de onderkant van 
de B-horizont en laat paleolithisch aandoet. Over het resterende deel van het 
materiaal valt weinig te zeggen.

Natuursteen
In tegenstelling tot het vuursteen is er geen natuursteen verzameld binnen 
cluster A, maar bevindt zich in het zuidwestelijke gedeelte een kleine steen-
concentratie met 17 exemplaren (keien en fragmenten van keien; cluster
C). De gebruikelijke steensoorten zijn hierin vertegenwoordigd, zoals 
kwartsitische zandsteen, kwarts, kwartsiet en zandsteen. Twee keifragmen-
ten vertonen gebruiksporen. Bij één gaat het om een fragment van een 
‘Buntsandstein’ met slijtsporen, mogelijk afkomstig van een slijpsteen. 
Het andere fragment is van kwartsiet en bezit perfect platte vlakken, die 
mogelijke gebruikt zijn.
Binnen de noordoostelijke vuursteen cluster (B) is weliswaar ook natuur-
steen gevonden, maar de verspreiding van vuursteen en natuursteen overlap-
pen elkaar slechts gedeeltelijk. Binnen het laatste cluster gaat het om drie 
stuks: één compleet keitje van kwartsiet en twee fragmenten van kwartsiet.

Afbeelding 42
Verspreiding vuursteen in aantallen 

put 19 & 20
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23.6 Conclusies

Een groot deel van het bodemprofiel in het zuidwestelijke deel van de put 
is als gevolg van erosie verstoord. De opbouw in de rest van de put is echter 
onverstoord en bestaat uit een A-E-B podzol, waarbij het meeste vondstmate-
riaal is aangetroffen in de A- en B-horizont. Opvallend is desondanks dat het 
aardewerk en veel natuur- en vuursteen uit het verstoorde deel van de put 
afkomstig is. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om verspoeld materiaal afkom-
stig van de hogere delen van de dekzandrug.
De grondsporen liggen verspreid over het hoge deel van de dekzandrug en 
zijn niet eenduidig aan een activiteit of bewoning te koppelen. Omdat ook 
in de noordelijke putten grondsporen met name op de hogere delen liggen, 
zou sprake kunnen zijn van een uitgestrekt nederzettingsterrein, waarvan de 
sporen in deze put tot de periferie kan worden gerekend.
Het aardewerk dateert vermoedelijk uit het neolithicum of bronstijd, terwijl 
onder het vuursteen één kling mogelijk in het laat paleolithicum dateert.

24 Put 20

24.1 Inleiding

Deze put (140 bij 4 m) is zw-no georiënteerd en ligt ten zuidwesten van de 
Oostersedijk en ten noordwesten van de A28 (afb. 6).

24.2 Bodemopbouw

Het bodemprofiel in het zuidwestelijke deel van de put is, over een afstand 
van circa 10 meter, als gevolg van erosie volledig verstoord tot in de C-hori-
zont. Vervolgens is er over een afstand van circa 40 meter sprake van een 
intact profiel, gevolgd door een deel van circa 50 meter lengte waarin het 
veen is opgenomen in de kleiige bouwvoor. In het laatste deel van de put is 
de top van de A-horizont deels opgenomen in de bouwvoor. Het overgrote 
deel van de put laat dus een redelijk onverstoord (A-E-B) podzolprofiel zien.
De maaiveldhoogte bedraagt gemiddeld circa 80 cm + NAP. De diepte van 
het zand vertoont grote variatie met als uitersten 70 cm –NAP (in het zuid-
westen) tot 50 cm +NAP (halverwege de put).

24.3 Grondsporen (afb. 41)

In totaal zijn er vijf kuilen, zes paalsporen, één stakenrij en 15 staaksporen 
aangetroffen. De grondsporen liggen grofweg in drie clusters verspreid over 
de put, op het hogere delen van de dekzandrug.
De eerste cluster, in het zuidwestelijk deel van de put, bestaat uit drie paal-
sporen, die op basis van de vorm in het vlak gelijktijdig lijken te zijn.
Het tweede cluster ligt hier circa 30 meter vandaan en bestaat uit de 
15 staaksporen, een paalspoor en een kuil. Op basis van de diepte van drie 
(gecoupeerde) staaksporen (tussen 10 en 14 cm) en de kuil (45 cm) is de 
conservering goed te noemen.
Het derde cluster bevindt zich in het noordoostelijke deel en bestaat uit een 
stakenrij, vier kuilen en een paalkuil (diepte 15 centimeter). Zeven staak-
sporen  maken deel uit van een enkelgestelde rij met een lichte kromming 
die voor het eerst zichtbaar was in het midden van de put en vervolgens 
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onder de zuidoostelijke profielwand verdwijnt. Een dergelijke stakenrij zou 
dienst gedaan kunnen hebben als erfafscheiding of perceleringshek zoals die 
bekend zijn uit het neolithicum en de bronstijd.36 De kuilen zijn niet speci-
fieker te classificeren.

24.4 Vondstmateriaal ( afb. 42)

Het merendeel van het vondstmateriaal is aangetroffen in de noordooste-
lijke helft van de put, waarbij met name het hoge aantal aardewerkscher-
ven ter hoogte van het derde cluster grondsporen opvalt. De beide andere 
categorieën (steen en vuursteen) zijn verspreid over de put aangetroffen in 
verschillende clusters. De vondstverspreiding lijkt verband te houden met de 
aanwezige grondsporen.

Aardewerk (afb. 43)
In totaal zijn er 150 stuks aardewerk geteld (waaronder veel gruis) met een 
gewicht van 140,1 gram. Het aardewerk is met name aangetroffen in het 
noordoostelijke deel van de put. Van de grotere scherven is het merendeel 
afkomstig van Trechterbekeraardewerk, terwijl er ook drie scherven toege-
schreven worden aan de Enkelgrafcultuur (laat neolithicum) .

Vuursteen (afb. 44)
Het vuursteen (16 stuks) komt in drie clusters en in twee ver uit elkaar gele-
gen grondsporen buiten de clusters voor. De meest zuidwestelijk gelegen 
cluster (A) in het centrale deel van de put heeft drie artefacten opgeleverd: 
een klingfragment, een mogelijk gebruikte afslag en een brokje. In cluster 
B, meer naar het noordoosten toe, zijn vier brokjes gevonden. In de meest 
noordoostelijke cluster (C) zijn twee artefacten het vermelden waard: een 
schrabber en een gebruikt klingfragment. Deze laatste is geïdentificeerd als 
bikkel, een werktuig voor vuurslag. Dergelijke artefacten komen veel voor 
in Trechterbekervindplaatsen en zijn onder andere uit grafinventarissen in 
hunnebedden bekend.37 Onder het in grondsporen aangetroffen materiaal 
zitten geen diagnostische artefacten.

24.5.3 Natuursteen
Het natuursteen (22 stuks) is aangetroffen in drie clusters, waarvan twee 
samenvallen met cluster B en C van het vuursteen. Het derde cluster (D) ligt 
iets ten zuidwesten van deze twee clusters. Slechts één fragment van een 
kwartsiet kei afkomstig uit cluster D vertoont bewerkingsporen in de vorm van 
enkele afslagnegatieven. Het is niet duidelijk waarvoor dit stuk gediend heeft.

36 Hamburg & Louwe Kooijmans 2006; Jongste & Wijngaarden 2002; Knippenberg & Jongste 
2005; Theunissen 1999

37 Drs. H. Peeters, persoonlijke mededelingen 2005; zie ook van Gijn & Bakker 2005, p.286.

Afbeelding 43
Trechterbeker (2394 & 2395) en 

Enkelgrafcultuur aardewerk (2399), put 20
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24.6 Conclusies

Het pleistocene bodemprofiel is, op de eerste 10 meter in het zuidwestelijke 
deel na, grotendeels intact. Het vondstmateriaal is met name aangetroffen in 
de noordoostelijke helft en bestaat uit aardewerk, vuursteen en steen.
Op basis van technologische kenmerken en versieringsmotieven behoort het 
meeste aardewerk tot de Trechterbeker- en de Enkelgrafcultuur. Ook de vuur-
slag zou passen in een vondstcomplex van de Trechterbekercultuur.
De grondsporen in combinatie met het vondstmateriaal lijken in twee activi-
teitengebieden onderverdeeld te kunnen worden, die in noordwest-zuidoos-
telijke richting op de dekzandrug gesitueerd zijn.

25 Put 21

25.1 Inleiding

Deze put (128 bij 4 m) is zw-no georiënteerd en ligt ten zuidwesten van de 
Oostersedijk en ten noordwesten van de A28 (afb. 6). De breedte is niet 
overal 4 meter. Gedurende de eerste 11 meter in het zuidwesten is de put 
slechts 2 meter breed gegraven, omdat door de grote diepte van het dekzand 
op deze locatie, er problemen ontstonden met het grondwater.

25.2 Bodemopbouw

Put 21 ligt haaks op een dekzandrug. Net als de omliggende putten, ligt het 
dekzand in het zuidwestelijk deel relatief laag (0,15 m –NAP), terwijl het in 
noordoostelijke richting langzaam omhoog komt. Midden in de put ligt het 
pleistocene zand op ongeveer 0,80 m +NAP, waarna het over een afstand 
van ongeveer 70 redelijk constant blijft, om vervolgens weer te dalen. Het 
bodemprofiel is als gevolg van deze reliëfverschillen sterk gevarieerd. In het 
lage deel in het zuidwesten is een intacte A-E-B podzolbodem aanwezig afge-
dekt door zandig veen, veen en klei. Na circa 10 meter stijgt het dekzand, 
waardoor de bodem als gevolg van hellingsprocessen niet meer volledig 
intact is. De A-horizont is hierdoor geërodeerd, waardoor het veen direct op 
de E- of B – horizont ligt. Op sommige delen ligt er een zandig laagje, wat 

Afbeelding 44
Bikkel, put 20 
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mogelijk colluvium is, tussen het veen en de afgetopte bodem. Na zo’n 25 m 
is er over een korte afstand weer een intacte bodem aanwezig die vervolgens 
weer op een hoger deel van de dekzandrug volledig verdwenen is. In het 
noordoostelijk deel daalt het dekzand en is er weer een intact podzolprofiel 
aanwezig, met evenwel een slecht ontwikkelde E-horizont.

25.3 Grondsporen (afb. 45)

Bijna alle grondsporen liggen in een cluster op de hogere delen van de 
dekzandrug in een gebied van 22 bij 4 m. Hierbinnen  zijn een vierpalige 
spiekerplattegrond, enkele paalkuilen en een aantal ronde kuilen herkend. 
Slechts één van de kuilen is gecoupeerd., maar heeft helaas geen dateerbaar 
materiaal opgeleverd. Ook tijdens het schavend verdiepen van de put is ter 
plaatse overigens geen vondstmateriaal aangetroffen. Waarvoor de kuilen 
hebben gediend is onduidelijk. In het vlak en coupe hebben ze een lichte, 
homogene en schone vulling. Hoewel de sporen in het vlak lijken op water-
putten of waterkuilen, zijn ze tamelijk ondiep (15 tot 30 cm) en kunnen dus 
niet als waterput hebben gediend. Buiten dit cluster zijn op de flank van de 
dekzandrug twee ondiepe kuilen aangetroffen.

25.4 Vondstmateriaal (afb. 46)

Het vondstmateriaal is vrijwel alleen in het zuidwestelijk gedeelte van de put 
aangetroffen, op die plaatsen namelijk waar nog delen van de bodem intact 
zijn, maar ook in het deel dat met colluvium is afgedekt. Zoals verwacht 
mocht worden zijn op het hoogste gedeelte van de dekzandrug, waar de 
bodem in zijn geheel verdwenen is, geen vondsten gedaan. Geen van de 
vondsten kon daarom met sporen in dit deel van de put in verband gebracht 
worden. De verspreiding van het materiaal, bestaande uit aardewerk, vuur-
steen en natuursteen, is diffuus zonder duidelijke clustering.

Aardewerk (afb. 47)
In totaal zijn er 33 scherven aangetroffen met een gewicht van 30,1 gram. 
Eén versierde scherf is toe te schrijven aan de Enkelgrafcultuur. De rest van 
het materiaal moet, op basis van magering, bakwijze en maakwijze, geda-
teerd worden als laat neolithisch (Klokbeker) of vroege bronstijd.

Vuursteen
In totaal zijn in de gehele put 16 vuurstenen artefacten aangetroffen. Behalve 
onbewerkt materiaal uit de eerste vakken, gaat het om vier afslagkernen, een 
klingfragment, een schrabber en een gebruikte afslag. Het meeste materiaal 
vertoont technologische kenmerken van vuursteen uit het laat neolithicum 
of de vroege bronstijd.

Natuursteen
In totaal zijn er 14 stuks natuursteen verzameld bestaande uit complete 
keitjes, keifragmenten en brokjes zandsteen, kwarts, kwartsiet, kwartsitische 
zandsteen, en een mogelijk vulkanisch gesteente. Er zitten geen vermelding-
waardige artefacten tussen het materiaal, die duidelijke sporen van
bewerking of gebruik vertonen.
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Afbeelding 45
Grondsporen put 21, 22 & 23
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25.5 Conclusies

Net als in de omliggende putten bevindt zich in put 21 een opduiking van 
het pleistocene dekzandrug die NW-ZO georiënteerd is. Het podzolprofiel in 
de top van het Pleistocene zand, is op de hogere delen en langs de westelijke 
flank deels verdwenen als gevolg van hellingprocessen. Op de top van de rug 
is de bodem ook in de bouwvoor opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat het 
beeld van de vondstverspreiding maar ten dele gereconstrueerd kan worden. 
Alleen langs de oostelijke flank is namelijk een intact bodemprofiel aanwe-
zig. Hier zijn, op twee stuks natuursteen na, echter geen vondsten gedaan. 
Het beperkte aantal vondsten uit deze put is afkomstig van de westelijke 
flank en is opgenomen in het colluvium. In de buurt zijn nauwelijks grond-
sporen aangetroffen die met deze vondsten in verband gebracht kunnen 
worden. Vermoedelijk dateert  het aardewerk en het vuursteen uit het laat 
neolithicum.
Bovenop de dekzandrug ligt een cluster aan sporen die deel uitmaakt van 
een zuidwestelijke zone aan archeologische sporen, die over de top van 
het dekzand loopt. De  sporen lijken qua vulling van prehistorische ouder-
dom te zijn, maar door het ontbreken van dateerbaar vondstmateriaal is dat 
niet zeker. Omdat ter plaatse het dekzand pal onder het oppervlak ligt en 
niet is afgedekt met veen, zou een datering in de bronstijd of ijzertijd  niet 
 uitgesloten kunnen worden. Dat zou tevens de aanwezigheid van een vier-
palige spiekerplattegrond verklaren.

26 Put 22

26.1 Inleiding

Deze put (125 bij 4 m) is zw-no georiënteerd en ligt ten zuidwesten van de 
Oostersedijk en ten noordwesten van de A28 (afb. 6).

26.2 Bodemopbouw

Het bodemprofiel in het zuidwestelijke deel van de put is, over een afstand 
van circa 30 meter, als gevolg van erosie volledig verstoord tot de onderkant 
van de Bs-Horizont. In de rest van de put is sprake van een redelijk tot volle-
dig intacte A-E-B podzol. In enkele profielen is de top van de A-Horizont 
door recent ploegen deels opgenomen in de kleiige bouwvoor. In deze put is 
slechts in enkele profielopnamen een dun veenlaagje aangetroffen.
De maaiveldhoogte bedraagt circa 1,20 m +NAP. Het zand ligt in deze put 
eveneens relatief hoog 0,70 m +NAP.

26.3 Grondsporen (afb. 45)

In totaal zijn er elf paalsporen en drie kuilen aangetroffen. De kuilen liggen 
geclusterd in het zuidwestelijke deel van de put samen met enkele verspreid-
liggende paalsporen.  In het noordoostelijke  deel van de put waar het 
dekzand het hoogst is, is een kleine (zespalige) structuur aangetroffen (circa 
2,5 bij 2,5 m). De paalsporen van deze als spieker geïnterpreteerde structuur 
tekenen zich scherp af in het zand en hebben in de coupe een vlakke onder-
kant. In de vulling is geen vondstmateriaal aangetroffen, waardoor deze 
structuur lastig is te dateren. Op basis van de kleur en met name de scherpe 
aftekening lijkt een prehistorische datering niet waarschijnlijk.
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6.4 Vondstmateriaal (afb. 46)

Vuursteen is met name aangetroffen in zuidwestelijke uiteinde van de 
put, ter hoogte van de kuilen, terwijl steen en aardewerk met name in het 
midden van de put is gevonden. Gezien de lage aantallen kunnen er geen 
conclusies getrokken worden over de vondstverspreiding.

Aardewerk
In totaal zijn er 82 stukjes aardewerk geteld met een gewicht van slechts 
52,2 gram. Het merendeel is dus gruis. Op basis van algemene kenmerken 
is het aardewerk als prehistorisch aangemerkt.

Vuursteen
Vuursteen is op twee locaties aangetroffen: in het zuidwestelijk deel van 
de put (cluster A) en in het centrale deel van de put (cluster B). Met name 
cluster A heeft veel materiaal opgeleverd (39 artefacten), terwijl slechts twee 
artefacten uit cluster B afkomstig zijn. Ook komt vuursteen uit de vullingen 
van enkele grondsporen in cluster A. Het betreft hier voornamelijk afslagen, 
waaronder ook twee schrabbers, twee afslagkernen, een in tweeën geslagen 
terrasknolletje en een aantal brokjes, die aan een expedient afslagreductie 
worden toegeschreven. Voorts zijn er twee complete klingen en een trans-
versaal klingfragment, die daar duidelijk niet bijhoren en van oudere datum 

Afbeelding 46
Verspreiding vuursteen in aantallen 

put 21, 22 & 23

Afbeelding 47
Enkelgrafcultuur aardewerk, put 21 
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moeten zijn. Het merendeel vertoont duidelijke kenmerken van een afslag-
technologie en dateren vermoedelijk in het laat neolithicum of vroege brons-
tijd, terwijl het transversale spits mogelijk uit het mesolithicum dateert.38

Over het materiaal afkomstig uit cluster B valt weinig meer te zeggen dan 
dat het om een afslagfragment en verbrand stuk gaat.

Natuursteen
Het natuursteen is op dezelfde locaties aangetroffen als het vuursteen, met 
het enige verschil dat het meeste natuursteen zich in cluster B bevindt, 
terwijl het relatief vuursteen rijke cluster A slechts één stuk heeft opgeleverd, 
namelijk een brokje kwarts. Het materiaal uit cluster B bestaat voornamelijk 
uit brokjes en keifragmenten van kwartsiet, zandsteen en graniet. Daarnaast 
is ook één klopsteen van zandsteen aangetroffen.

26.6 Conclusies

Hoewel het zuidwestelijk deel van de put geërodeerd is, zijn hier wel enkele 
grondsporen aangetroffen, alsmede enkele vuurstenen artefacten ingebed in 
de onaangetaste B-horizont. Op het hoogste punt van de dekzandrug bevindt 
zich een zespalige structuur Die door ontbreken van dateerbare vondsten 
lastig te dateren is. Op basis van de scherpe insteek en de vulling lijkt een 
prehistorische datering echter niet waarschijnlijk. Beide sporenclusters lijken 
deel uit te maken van een omvangrijke zone met een lage spoordichtheid die 
over de kop van het dekzand loopt, haaks op de ligging van de putten.
Op grond van de vuursteentechnologie kunnen activiteiten in het mesolithi-
cum en laat neolithicum of vroege bronstijd worden geplaatst.

27 Put 23

27.1 Inleiding

Deze put (123 bij 4 m) is zw-no georiënteerd en ligt ten zuidwesten van de 
Oostersedijk en ten noordwesten van de A28 (afb. 6).

27.2 Bodemopbouw

Put 23 ligt net als de omliggende putten haaks op een dekzandrug in het 
landschap. Anders dan bij de overige putten, ligt het zand in het zuidweste-
lijk deel van de put al hoog (ca 0,80 m +NAP). Daarna glooit het geleidelijk 
omhoog tot 1,05 m +NAP tot op zo’n 30 meter gerekend vanaf het begin van 
de put. Dit niveau blijft zo ongeveer 15 meter constant om vervolgens gelei-
delijk tot 0,50 m +NAP te dalen op 90 meter, waarna het naar het einde van 
de put weer ietsje omhoog komt.
Ook in deze put is het bodemprofiel in het Pleistocene zand maar gedeelte-
lijk bewaard gebleven. Alleen in de eerste 15 meter en de laatste 60 m is nog 
een complete A-E-B podzol aanwezig. Daartussen is door de hoge ligging van 
het zand de bodem gedeeltelijk opgenomen in de bouwvoor. Er is boven op 
de dekzandrug ook nauwelijks veen. Waar de bodem intact is gebleven ligt 
de IJsselklei soms direct op de A-horizont. Opmerkelijk is dat in het zuid-
westelijk deel van de put een pakket colluvium is afgezet.

38 Drs. J.H.M Peeters, persoonlijke mededelingen 2005
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27.3 Grondsporen (afb. 45)

In twee gedeeltes van de put zijn grondsporen aangetroffen. In het zuid-
westen ligt een cluster (niet groter dan 22 bij 4 m) met enkele haardkuilen, 
kuilen, paalsporen en greppelachtige sporen. In associatie hiermee zijn 
enkele vuurstenen artefacten en een vergruisd stuk natuursteen aange-
troffen. Twee van de haardkuilen zijn gecoupeerd. In één daarvan is een 
grote hoeveelheid verkoold hout aangetroffen, die een AMS datering heeft 
opgeleverd van 7720 +/- 50 (tabel 1). Het spoor dateert daarmee in het laat 
mesolithicum. Van de andere sporen zijn enkele van de gebogen greppels 
gecoupeerd en een van de grote kuilen. De greppels en de kuil zijn niet diep 
en het lijkt erop dat hier sprake is van sporen van een dassenburcht.

Op ongeveer 22 m afstand ligt een cluster van voornamelijk paalsporen dat 
minder geconcentreerd is (40 bij 4 m). Temidden van deze sporen is een 
vierpalige spieker herkend die mogelijk een herbouwfase heeft gehad aange-
zien alle vier de paalsporen bestonden uit dubbele paalsporen. Opvallend bij 
dit sporencluster is dat de paalsporen, waaronder ook degene behorend tot 
de spieker, in het vlak en de coupe scherp begrensd zijn en waarschijnlijk 
niet van prehistorische datum zijn.

27.4 Vondstmateriaal (afb. 46)

Het weinige vondstmateriaal is alleen in het zuidwestelijk gedeelte van de 
put aangetroffen ter hoogte van de  grondsporen. Zoals verwacht mocht 
worden zijn er geen vondsten gedaan op het hoogste gedeelte van de 
dekzandrug, waar de bodem in zijn geheel verdwenen is, maar ook niet in 
de meer noordoostelijk gelegen spoorconcentratie.

Aardewerk
In totaal zijn er 12 scherven (23,4 gr), waarvan drie versierd, herkend. De 
versierde scherven worden toegeschreven aan de Enkelgrafcultuur en date-
ren in het laat neolithicum.

Vuursteen en natuursteen
De zeven vuurstenen artefacten zijn in twee vakken in het zuidwestelijk 
deel van de put aangetroffen, op de plaats waar zich in het sporenvlak een 
grote kuil aftekende. In de vulling van deze kuil is tevens het enige tot gruis 
verweerde stuk natuursteen afkomstig. Drie kleine afslagkerntjes, waarvan 
één later als klopsteen is gebruikt dateren vermoedelijk in het laat neolithi-
cum of vroege bronstijd.

27.5 Conclusies

Op basis van het verloop van het dekzand in put 23, lijkt de dekzandrug 
in dit gedeelte iets verder omhoog te komen en tevens naar het westen af 
te buigen. Binnen de put zijn alleen op de flanken intacte bodemprofielen 
aangetroffen. Er zijn twee spoorconcentraties in de put aanwezig, beide gele-
gen op de hogere delen. Alleen de zuidwestelijke cluster heeft een beperkte 
hoeveelheid, weinig diagnostisch vondstmateriaal opgeleverd. Het weinige 
vuursteen dateert waarschijnlijk uit het laat neolithicum of vroege bronstijd. 
De aangetroffen haardkuilen worden evenwel als een typisch mesolithisch 
element gezien.
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De sporen lijken net als die in andere putten onderdeel uit te maken van 
een omvangrijke zone met een lage spoordichtheid die over de top van de 
dekzandrug loopt en verband houdt met een nederzettingsterrein uit het laat 
neolithicum of vroege bronstijd. Het opmerkelijke aan de sporen in deze put 
is dat er haardkuilen aanwezig zijn die mogelijk in verband kunnen worden 
gebracht met activiteiten in het mesolithicum.
De sporen in het andere cluster lijken door hun scherpe begrenzing en 
vulling van (sub)recentere datum (middeleeuwen of zelfs nieuwe tijd) en 
houden vermoedelijk verband met vergelijkbare sporen in put 22. Dateerbaar 
vondstmateriaal ontbreekt evenwel. In deze periode wordt het achterland 
van de IJssel opnieuw in cultuur gebracht.39 Een vroegere datering in de 
Romeinse tijd of zelfs ijzertijd is minder waarschijnlijk, maar kan op grond 
van de huidige gegevens niet uitgesloten worden. Omdat de spoordichtheid 
hier niet erg hoog is, bestaat het vermoeden dat we niet meteen te maken 
hebben met een nederzettingsterrein, maar waarschijnlijk eerder akkers of 
weidegronden.

28 Put 24

28.1 Inleiding

Deze put (160 bij 4 m) is zw-no georiënteerd en ligt ten zuidwesten van de 
Oostersedijk en ten noordwesten van de A28 (afb. 6).

28.2 Bodemopbouw

Het bodemprofiel in het zuidwestelijke gedeelte van deze put wijkt af van 
de “normale” opbouw zoals deze in de andere putten is waargenomen. In 
de eerste 25 meter van de put komt het dekzand onder een flauwe helling 
omhoog, waarna de volledige top van de podzolbodem (0,70 m +NAP), over 
een afstand van circa 35 meter, volledig als gevolg van erosie en recente ploeg-
activiteiten is verstoord. Het laatste gedeelte van de put laat een goed ontwik-
kelde podzol zien (A-E-B horizonten), waarbij in enkele gevallen nog wel de 
top van de A-Horizont enigszins verstoord lijkt (top zand 0,20 m +NAP).
De bodemopbouw in het zuidwestelijke deel bestaat uit de A-E-B Horizonten 
die niet afgedekt worden door het veen maar door een pakket grijs zand. 
Dit pakket zand is door Theo Spek40 geïnterpreteerd als mogelijk colluvium, 
waarbij het zou gaan om (over korte afstand) verplaatst materiaal van de 
top van de dekzandrug. Ten behoeve van verder onderzoek zijn er meer-
dere pollenbakken geslagen in dit pakket, die op een later tijdstip gebruikt 
kunnen worden voor het maken van slijpplaten.De maaiveldhoogte bedraagt 
gemiddeld circa 0,90 m +NAP.

28.3 Grondsporen (afb. 48)

In totaal zijn er 18 paalkuilen en twee kuilen aangetroffen in het zuidweste-
lijke deel van de put. De conservering van de paalkuilen is redelijk tot goed 
met een dieptes tussen de 8 en 25 centimeter. Duidelijke structuren zijn 
niet herkend. De datering van de sporen is gezien het ontbreken van vondst-

39 Prof. dr. T. Spek (ROB), persoonlijke mededelingen 2005
40 Persoonlijke mededelingen 2005



materiaal uit de vulling zeer lastig. Gezien de hoge mate van uitloging van 
de sporen gaat het waarschijnlijk om prehistorische grondsporen.

28.4 Vondstmateriaal (afb. 49)

Gezien de beperkte aantallen vondsten is er geen sprake van een vondstlaag.

Aardewerk
De put heeft slechts twee mogelijk prehistorische scherven opgeleverd in 
twee, ver uit elkaar gelegen, vakken.

Vuursteen en natuursteen
Het lithische materiaal omvat een verbrand vuurstenen brokje, een zandste-
nen keifragmentje en een brokje sterk verweerd steen, waarschijnlijk graniet.

28.5 Conclusies

Een relatief klein deel van het bodemprofiel is, als gevolg van erosie en 
recent ploegen, verstoord. Het profiel in het zuidwestelijke deel van de put 
is opvallend aangezien hier een deel van de podzol wordt afgedekt door een 
zand laag die als colluvium wordt geïnterpreteerd. Dit deel van de put is 
tevens de locatie waar het merendeel van de grondsporen zijn aangetroffen. 
De archeologische resten in deze put zijn niet te dateren. De grondsporen 
kunnen wel in verband gebracht worden met een omvangrijke zone met lage 
spoordichtheid die  over de top van de dekzandrug loopt, haaks op de oriën-
tatie ligt van putten 22-23.

29 Put 25

29.1 Inleiding

Deze put (135 bij 4 m) is zw-no georiënteerd en ligt ten zuidwesten van de 
Oostersedijk en ten noordwesten van de A28 (afb. 6). Wegens het plotseling 
moeten stopzetten van de bronbemaling gedurende een dag, is er op onge-
veer 100 m gerekend vanaf het zuidwesten een dammetje laten staan om zo 
het water in de volgelopen put te houden.

29.2 Bodemopbouw

Het dekzand in put 25 ligt gemiddeld iets lager dan in de zuidelijke gelegen 
putten. Daarom is in grote delen van deze put nog een intacte bodem aanwe-
zig. Op basis van het verloop van het dekzand zijn er twee hogere delen 
aan te wijzen: één in het zuidwestelijk uiteinde (zand op 0,05 m +NAP; 
het hoogste deel ligt waarschijnlijk meer ten zuidenwesten van de put), 
en de ander op ongeveer 90 m in noordoostelijke richting (0,6 m +NAP). 
Daartussen daalt het dekzand niveau iets (0,23 m –NAP). Aan het noord-
oostelijk uiteinde ligt het zand op 0,35 m –NAP.
De bodem bestaat uit een A-E-B podzolprofiel, dat voor het grootste deel 
afgedekt wordt door een zandige gyttja, waar overheen een in dikte variërend 
veen- en kleipakket ligt.
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29.3 Grondsporen (afb. 48)

Er zijn geen antropogene grondsporen in de put aangetroffen. Alle gedocu-
menteerde verkleuringen betreffen natuurlijke depressies of verkleuringen 
ontstaan door inspoeling.

29.4 Vondstmateriaal (afb. 49)

Aardewerk en natuursteen
In de put is één scherf aangetroffen die op basis van magering, bakwijze 
en maakwijze als prehistorisch is gedetermineerd. Verder is slechts één 
fragment van een siltstenen keitje zonder gebruiks- of bewerkingsporen 
herkend.

29.5 Conclusies

Hoewel er reliëfverschillen in het dekzand aanwezig zijn, loopt deze put over 
een lager gedeelte van het dekzandlandschap. Mogelijk verklaart dat, waarom 
er vrijwel geen archeologische resten zijn aangetroffen in deze put. Eén stuk-
je aardewerk en een natuursteentje zijn de enige prehistorische vondsten 
die kunnen worden beschouwd als achtergrondruis van elders gelegen acti-
viteitsplekken of nederzettingsterreinen in zuidoostelijke richting waar deze 
zijn aangetroffen of zuidwestelijke richting waar het dekzand omhoog komt.

30 Put 26

30.1 Inleiding

Deze put (115 bij 4 m) is zw-no georiënteerd en ligt ten zuidwesten van de 
Oostersedijk en ten noordwesten van de A28 (afb. 6).

30.2 Bodemopbouw

De bodemopbouw binnen deze put bestaat uit een bijna volledig intacte goed 
ontwikkelde podzolbodem, waarbij echter delen van of de hele A-horizont als 
gevolg van erosie verdwenen zijn. Er lijkt sprake te zijn van erosie aangezien 
de overgang van het zand naar het veen heel scherp is, in plaats van geleide-
lijk zoals dat in de andere putten het geval is. Het geheel is afgedekt door de 
IJsselklei.
De maaiveldhoogte bedraagt circa 0,70 m +NAP. De top van het zand 
bevindt zich in het zuidwestelijke deel op circa 0,30 m +NAP die in noord-
oostelijke richting afneemt naar 0,10 m –NAP.

30.3 Grondsporen (afb. 50)

In totaal zijn er drie mogelijke paalsporen aangetroffen in het midden 
van deze put. Een van deze sporen is gecoupeerd en heeft een diepte van 
25 centimeter. Onduidelijk is of deze paalsporen tot één complex behoren.
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Afbeelding 48
Grondsporen put 24 & 25
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30.4 Vondstmateriaal

In deze put is geen vondstmateriaal aangetroffen.

30.5 Conclusies

In de put is een redelijk intact podzolprofiel aangetroffen. Het geringe aantal 
paalsporen en het ontbreken van vondstmateriaal bemoeilijkt uitspraken 
over de aard van de resten. Mogelijk betreft het hier, net als in put 25 de peri-
fere zone van een hoger gelegen activiteitszone of nederzettingsterrein, meer 
naar het zuidwesten gelegen.

31 Put 27, 28, 29 & 30

31.1 Inleiding

Deze vier putten (gemiddeld 37 m lang en 4 m breed) zijn zo-nw georiën-
teerd en liggen ten zuidwesten van de Oostersedijk en ten noordwesten van 
de A28 (afb. 6).

Afbeelding 49
Verspreiding vuursteen in aantallen put 

24 & 25
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31.2 Bodemopbouw

De bodemopbouw binnen deze putten bestaat uit een goed ontwikkelde 
podzolbodem, waarbij op enkele locaties de A-horizont deels is verdwenen. 
Hier lijkt er sprake te zijn van erosie omdat de grens tussen het afdekkende 
veen en het pleistocene zand scherp is, in plaats van een geleidelijke over-
gang zoals dat in andere putten is vastgesteld.
In put 27 en 28 bevindt het zand zich op een diepte van circa 30 cm –NAP, 
in put 29 op 20 cm –NAP en in put 30 op 50 cm +NAP. Hieruit blijkt dat 
de dekzandrug, in tegenstelling tot de beschikbare boorgegevens, verder in 
westelijke richting doorgaat.

31.3 Grondsporen (afb. 50)

Op twee (sub)recente perceleringssloten na zijn er geen grondsporen aange-
troffen in deze putten. De sloten doorsnijden het veenpakket en de top van 
het dekzand.

Afbeelding 50
Grondsporen put 26 t/m 30
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31.4 Vondstmateriaal

De putten hebben, op een baksteenfragment uit de ‘recente’ sloot na, geen 
vondstmateriaal opgeleverd.

31.5 Conclusies

In de putten is telkens een redelijk intact podzolprofiel aangetroffen. Op 
twee (sub)recente perceelsloten na zijn er geen grondsporen aangetroffen. 
Uit een van de sloten is een stuk baksteen verzameld.



Conclusies & waardering

Conform de in de KNA beschreven richtlijnen hebben waarderingen betrek-
king op de aanwezige archeologische resten per vindplaats. Dat is voor dit 
onderzoek niet wenselijk.
De nadruk in dit onderzoek ligt op het gebruik van het landschap gedurende 
de prehistorie (diachrone ontwikkeling). In deze optiek zijn landschapsge-
bieden, eerder dan individuele vindplaatsen, als de te onderzoeken eenhe-
den gezien en zijn deze landschapsgebieden als zodanig ook uitgangspunt 
geweest in de vooronderzoek (bureauonderzoek en boorcampagnes). Dit 
vooronderzoek heeft een representatief beeld opgeleverd van de verschil-
lende landschapsgebieden en heeft ondanks een ruim opgezet boorgrid 
archeologische vindplaatsen opgeleverd. Dat daarmee maar een deel van de 
vindplaatsen is aangetroffen is tijdens het proefsleuvenonderzoek gebleken. 
In veel putten zijn vindplaatsen van een zeer kleine omvang aangetroffen 
(sommige van de sporen en vondstclusters). We mogen dan ook aannemen 
dat in de niet onderzochte gebieden tussen de proefsleuven vergelijkbare 
vindplaatsen zeker aanwezig zullen zijn. Daarnaast is gebleken dat enkele 
proefsleuven (6-8 en 20-22) grotere vindplaatsen hebben aangesneden, 
waarvan de omvang niet kon worden bepaald. Daarvoor was het onderzoek 
gewoonweg te grof opgezet.
Een waardering op vindplaatsniveau zal dus door de reële kans dat er nog 
tal van kleine, onontdekte en behoudenswaardige vindplaatsen in het onder-
zoeksgebied aanwezig zijn en het feit dat de grote vindplaatsen door hun 
omvang nog onvoldoende in kaart zijn gebracht, niet mogelijk zijn. Daarom 
is getracht landschappelijke zones te onderscheiden en te definiëren en over 
deze zones als eenheden afzonderlijk een waardering uit te spreken. Deze 
waardering gebeurt op grond van drie waarde-categorieën (conform KNA, 
versie 2.2, voorjaar 2005): beleving, fysieke kwaliteit en inhoudelijke kwali-
teit. Per categorie zijn criteria geformuleerd die telkens een score van 0, 1, 
2 of 3 kunnen krijgen. Hoe hoger de score, des te groter de archeologische 
waarde van de gedefinieerde zone op dat punt. De totaalscore per categorie is 
bepalend voor de mate van archeologische hoogwaardigheid van de zone als 
zodanig en de mate van noodzaak tot behoud en bescherming. Deze waar-
dering wordt gebruikt voor de formulering van een selectieadvies, waarbij 
wordt bepaald wat het vervolgtraject is (bescherming, voortgezet onderzoek 
of vrijgeven) en wat voor maatregelen daartoe getroffen moeten worden.

32.1 Module 3 (tabel 3)

Daar in het deelgebied van module 3 maar één proefsleuf gegraven is en de 
resultaten geen aanleiding gaven om de module verder op te delen, wordt 
een waardering gegeven voor deze module als geheel. Het bodemprofiel in 
de top van het dekzand laat een goed ontwikkelde, vondstloze haarpodzol-
bodem zien. In de top van het dekzand zijn geen grondsporen aangetroffen. 
Aan de onderkant van het afdekkende veen zijn wel enkele bewerkte stukken 
hout aangetroffen, die op stratigrafische gronden gedateerd kunnen worden 
vanaf de midden-bronstijd tot en met de vroege middeleeuwen. In de top 
van het veen zijn enkele middeleeuwse scherven aangetroffen.
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Waarden Criteria Scores Totaalscore

Beleving Schoonheid 0 0

Herinneringswaarde 0

Fysieke kwaliteit Gaafheid 3 6

Conservering 3

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 2 6

Informatiewaarde 2

Ensemblewaarde 1

Representativiteit 1

Beleving: omdat van het oorspronkelijke cultuurlandschap weinig meer is te 
herkennen, kan de vindplaats voor schoonheid en herinneringswaarde geen 
score krijgen.

Fysieke kwaliteit: de bodemopbouw laat geen erosieve overgang zien van het 
dekzand naar het veen. De gaafheid van de locatie scoort daarom hoog. De 
aanwezigheid van goed geconserveerde houten resten in het veen zijn een 
indicatie dat de conservering van organische resten eveneens een hoge score 
heeft.

Inhoudelijke kwaliteit: op grond van de stratigrafische positie van de orga-
nische resten wordt het materiaal gedateerd in de bronstijd, ijzertijd of 
Romeinse tijd. Dergelijke vondsten komen vaker voor in dergelijke natte 
omstandigheden, maar zijn gezien de grote lacunes in de regionale archeo-
logische kennis zeldzaam en kunnen veel informatie toevoegen. Het is even-
wel niet duidelijk hoe we de vondsten precies moeten interpreteren, daar er 
geen geassocieerde grondsporen zijn aangetroffen. Het was mede daarom 
niet mogelijk om vast te stellen of deze vondsten als los afval moesten 
worden gezien of horen bij een nederzettingsterrein. Gezien het ontbreken 
van vergelijkbare locaties in de omgeving scoort de ensemblewaarde laag. 
De vindplaats is ook niet representatief en scoort op dat vlak ook laag.
Ondanks de hoge score voor de fysieke kwaliteit, kan de vindplaats op
inhoudelijke gronden niet als behoudenswaardig worden beschouwd.

32.1.1 Aanbeveling
Op basis van de gegevens uit het proefsleuvenonderzoek en het door RAAP uitge-

voerde fase 3 booronderzoek wordt de kans hoog geacht dat er op de hogere delen 

van het dekzandlandschap activiteiten hebben plaatsgevonden. De tijdens het 

RAAP uitgevoerde booronderzoek aangetroffen begraven bodem is een aanwijzing 

dat de locatie vanaf het laat paleolithicum tot en met de vroege bronstijd gebruikt 

kan zijn geweest. Het vooronderzoek heeft tot nu toe geen aanwijzingen gevon-

den dat in deze periode mensen de locatie hebben bezocht. Wel is in het afdek-

kende veen vondstmateriaal aangetroffen die in verband worden gebracht met 

middeleeuwse activiteiten en ook laat-prehistorische (vanaf de midden bronstijd). 

Onduidelijk is wat de aard, tijdsduur en ouderdom, alsmede de landschappelijke 

context van deze activiteiten is geweest.

De aanbeveling is dat er extra boringen gezet moeten worden om de basis van het 

veen te bemonsteren ten behoeve van een landschapsreconstructie en een datering 

van de activiteiten.

Tabel 3
Waardering module 3
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32.2 Module 4 (tabel 4)

Op deze locatie zijn vier proefputten gegraven, waarvan twee in de lagere 
delen, één op een hoge dekzandrug en één op de flank van de dekzandrug. 
De drie lager gelegen putten hebben weinig tot geen vondstmateriaal opgele-
verd en geen enkel grondspoor. De put op de  dekzandkop heeft ook weinig 
vondstmateriaal opgeleverd en slechts één grondspoor, een kuil.
Het door RAAP uitgevoerde IVO fase 1 (zie hoofdstuk RAAP, tracé deel Oude 
land afronding IVO fase 1) heeft aangetoond dat de dekzandkop zich nog 
enkele tientallen meters in noordelijke richting uitstrekt, waarbij in alle borin-
gen een intacte podzolprofiel is vastgesteld, waarin houtskool is aangetroffen.

Waarden Criteria Scores Totaalscore

Beleving Schoonheid 0 0

Herinneringswaarde 0

Fysieke kwaliteit Gaafheid 3 5

Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 3 8

Informatiewaarde 2

Ensemblewaarde 1

Representativiteit 2

Beleving: omdat van het oorspronkelijke cultuurlandschap weinig meer is te 
herkennen, kan de vindplaats voor schoonheid en herinneringswaarde geen 
score krijgen.

Fysieke kwaliteit:
De vindplaats is zeer gaaf bewaard gebleven. Het bodemprofiel is in alle 
putten intact en daardoor zijn de grondsporen nauwelijks aangetast. 
Ondanks het geringe aantal vondsten is de conservering van het culturele 
vondstmateriaal goed. Onduidelijk is hoe goed de organische resten zijn 
geconserveerd. Gelet op de grondwaterspiegel zou deze goed moeten zijn. 
Voorlopig is daarom een gemiddelde score voor conservering gegeven.

Inhoudelijke kwaliteit:
Op grond van de vondstlocatie in de top van het dekzand, het geringe aantal 
vuursteen en een kuil is sprake van een prehistorische vindplaats. In de 
omgeving van deze locatie zijn enkele andere prehistorische vondstmel-
dingen bekend. De samenhang met deze locaties is moeilijk vast te stellen. 
De afstand bedraagt minimaal 500 meter en daarmee is de kans dat de vind-
plaats deel uitmaakt van een groter complex gering.
Zeldzaam zijn vondsten uit de regio gedaan in het pleistocene zand. De  
informatiewaarde van de vindplaats is door de aanwezigheid van vondsten 
en grondsporen relatief hoog. De representativiteit van de vindplaats is hoog.
De vindplaats kan op grond van de fysieke en de inhoudelijke kwaliteit als 
zeer behoudenswaardig kunnen worden omschreven.

32.2.1 Aanbeveling
Op basis van de gegevens uit het proefsleuvenonderzoek en de boringen is de kans 

groot dat er zich ten noorden van put 3, op de hoge dekzandkop, archeologische 

resten bevinden. Hierbij gaat het voornamelijk om grondsporen en vondst materiaal

ingebed in top van een podzolbodem.

Tabel 4
Waardering Module 4
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Aan de hand van een circa 50 meter lange noord-zuid georiënteerde sleuf, ter 

hoogte van put 3, zou op relatief simpele wijze de aan-/afwezigheid van archeo-

logische resten binnen het tracé aangetoond kunnen worden. Binnen deze sleuf 

zou zowel het laag gelegen deel van de dekzand als het hoge deel kunnen worden 

meegenomen.

32.3 Module 5

Module 5 is in zes verschillende zones verdeeld op basis van de landschap-
pelijke situatie en de aan- of afwezigheid van archeologische resten, en op 
basis van de aard en de datering van de aangetroffen archeologische resten 
(afb. 51). Deze zones zijn individueel gewaardeerd.

Zone 1 betreft een deel van het terrein waar het bodemprofiel grotendeels 
intact is en relatief veel vondstmateriaal en een groot aantal sporen zijn 
gevonden. Het lijkt hier om een groot vindplaats terrein te gaan dat grofweg 
dateert vanaf het einde van het mesolithicum tot en met het laat neolithicum. 
De grenzen van deze vindplaats zijn door haar omvang niet vastgesteld.

Zone 2 betreft een deel van het terrein waar het bodemprofiel grotendeels 
intact is en redelijk veel vondstmateriaal en clusters van grondsporen op de 
flank van een dekzandrug zijn gevonden. Binnen de zone zijn verschillende 
vindplaatsen aangetroffen. Deze dateren grofweg vanaf het laat paleolithi-
cum tot en met de vroege bronstijd.

Zone 3 betreft een deel van het terrein waar het bodemprofiel grotendeels 
intact is en een kleine hoeveelheid vondstmateriaal en grondsporen die 
lijken te horen bij een huisplaats uit het laat neolithicum zijn gevonden.

Zone 4 betreft een deel van het terrein waar het bodemprofiel grotendeels 
door erosie is verstoord en waar vondstmateriaal en grondsporen ontbreken.

Zone 5 betreft een deel van het terrein waar het bodemprofiel deels nog 
intact is en waar een kleine hoeveelheid vondstmateriaal en een diffuse 

Afbeelding 51
Overzicht Zone-indeling, Module 5
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verspreiding van grondsporen op het hoge deel van een dekzandrug 
zijn gevonden. Binnen deze zone dateren de clusters grofweg vanaf het 
 mesolithicum tot en met de vroege bronstijd.

Zone 6 betreft een deel van het terrein met een grotendeels intact bodem-
profiel, waarin nauwelijks vondstmateriaal is ingebed en geen grondsporen 
zijn aangetroffen.

In de hieronder gepresenteerde tabellen is de waardering telkens beknopt 
weergegeven. De toelichtingen op de tabellen geven kort weer hoe de criteria 
gewogen zijn.

2.3.1 Zone 1 (tabel 5)
Deze zone omvat vier proefsleuven (putnummer 6, 7, 8 en 9). Het gaat om 
een vindplaats, waarvan de grenzen niet zijn vastgesteld, met een intacte 
vondstlaag en een hoge spoordichtheid. Mogelijk komen over de gehele zone 
en daarbuiten, aaneengesloten archeologische resten voor. Het dekzand ligt 
in dit deel relatief diep ten opzichte van het huidige maaiveld (circa 120 cm 
-mv), waardoor er geen verstoringen van de goed ontwikkelde podzolbodem 
hebben plaatsgevonden.

Waarden Criteria Scores Totaalscore

Beleving Schoonheid 0 0

Herinneringswaarde 0

Fysieke kwaliteit Gaafheid 3 5

Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 3 12

Informatiewaarde 3

Ensemblewaarde 3

Representativiteit 3

Beleving: omdat van het oorspronkelijke cultuurlandschap weinig meer is te 
herkennen, kan de vindplaats voor schoonheid en herinneringswaarde geen 
score krijgen.
Fysieke kwaliteit: De vindplaats scoort hoog op de criteria gaafheid en conser-
vering. Het bodemprofiel is in alle putten intact en de grondsporen en de 
vondstlaag zijn goed bewaard gebleven. Het culturele vondstmateriaal is 
goed geconserveerd. Organische resten (bot, botanisch materiaal) zijn niet 
gevonden, mogelijk als gevolg van langere blootstelling aan de lucht na 
 depositie. De score hiervoor is daarom gemiddeld (2 punten)

Inhoudelijke kwaliteit: Vindplaatsen uit het mesolithicum, neolithicum en 
vroege bronstijd in deze regio zijn zeer zeldzaam. De informatiewaarde is 
zeer groot door de aanwezigheid van zowel vondsten uit een vondstlaag als 
een hoge spoordichtheid. Beschouwen we deze omvangrijke vindplaats als 
een samenstel van verschillende kleine activiteitengebieden dan is de ensem-
blewaarde ook hoog. De representativiteit van de vindplaats is groot.
De vindplaats is op grond van de fysieke kwaliteit en de inhoudelijke 
 kwaliteit zeer behoudenswaardig.

Tabel 5
Waardering zone 1 (Module 5)
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32.3.1.1 Aanbeveling
Gezien de aanwezigheid van een goed ontwikkeld podzolprofiel met daarin inge-

bed een grote hoeveelheid vondstmateriaal, en een hoge spoordichtheid kan deze 

zone die vanaf het mesolithicum tot en met de vroege bronstijd is gebruikt een 

schat van gegevens opleveren over menselijke activiteiten gedurende een lange 

periode in de prehistorie. In een aanvullend onderzoek zou met name aandacht 

moeten worden geschonken aan de landschappelijke ligging, aard en verspreiding 

van de bewoningsresten vanuit een synchroon en diachroon perspectief.

32.3.2 Zone 2 (tabel 6)
Deze zone omvat vijf proefsleuven (putnummer 10, 11, 12, 13 en 14). Het gaat 
om een vindplaatscomplex met clusters van grondsporen en een lage vondst-
dichtheid. Vermoed wordt dat hier sprake is van  een samenstel van afzon-
derlijke kleine vindplaatsen, die vermoedelijk als kampementen of speciale 
activiteitslocaties beschouwd kunnen worden. Dergelijke clusters zullen 
zich ook in de niet onderzochte delen van deze zone bevinden. De grote 
tijdsdiepte van laat paleolithicum tot vroege bronstijd is opmerkelijk. Het 
dekzand ligt in dit deel relatief diep ten opzichte van het huidige maaiveld 
(circa 1,20 m -mv), waardoor er geen verstoring heeft plaatsgevonden van de 
goed ontwikkelde podzol bodem.

Waarden Criteria Scores Totaalscore

Beleving Schoonheid 0 0

Herinneringswaarde 0

Fysieke kwaliteit Gaafheid 3 5

Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 3 12

Informatiewaarde 3

Ensemblewaarde 3

Representativiteit 3 Zeer groot

Beleving: omdat van het oorspronkelijke cultuurlandschap weinig meer is te 
herkennen, kan de vindplaats voor schoonheid en herinneringswaarde geen 
score krijgen.

Fysieke kwaliteit: De vindplaats scoort hoog op de criteria gaafheid en conser-
vering. Het bodemprofiel is in alle putten intact en de grondsporen en 
vondstverspreiding zijn niet verstoord. Bijzonder is een concentratie van laat 
paleolithische vuurstenen artefacten die de potentie van deze ongestoorde 
vindplaats illustreert. Ter plaatse is een vuursteenknol volledig gereduceerd 
om hoogwaardige klingen te verkrijgen. Het materiaal is goed geconser-
veerd. Organische resten zijn niet aangetroffen en mogelijk als gevolg van 
langere blootstelling aan de lucht na depositie, niet bewaard gebleven.

Inhoudelijke kwaliteit: Kortstondig gebruikte kampementjes of activiteits-
locaties uit het laat paleolithicum, mesolithicum, neolithicum en vroege 
bronstijd in deze regio zijn zeer zeldzaam. De informatiewaarde van derge-
lijke gaaf bewaard gebleven vindplaatsen is zeer groot. Gezien de grote 
tijdsdiepte van de aangetroffen archeologische resten is deze zone ook 
vanuit diachroon perspectief  interessant voor voortschrijdend wetenschap-
pelijk onderzoek. De zone an sich heeft een hoge ensemblewaarde. Enige 
samenhang met andere locaties met vergelijkbare vindplaatsen is moeilijk 

Tabel 6
Waardering zone 2 (Module 5)
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vast te stellen, aangezien deze zich op grote afstand van deze zone bevinden. 
De representativiteit van de vindplaats is groot.
De vindplaats is op grond van de fysieke kwaliteit en de inhoudelijke 
 kwaliteit zeer behoudenswaardig.

32.3.2.1 Aanbeveling
Gezien de aanwezigheid van een goed ontwikkeld podzolprofiel met daarin inge-

bed vondstmateriaal en een groot aantal grondsporen van kortstondig gebruikte 

locaties vanaf het jong paleolithicum tot en met de vroege bronstijd, is deze zone 

uitermate geschikt voor verder archeologisch onderzoek. Hierbij zou aandacht 

besteed kunnen worden aan de landschappelijke ligging, aard en verspreiding van 

de archeologische resten vanuit een synchroon en diachroon perspectief.

32.3.3 Zone 3 (tabel 7)
Deze zone omvat slechts het oostelijk deel van proefsleuf 14. Gezien de aard 
en datering van het complex gaat het om een randzone van een nederzet-
tingsterrein uit het laat neolithicum of de vroege bronstijd. Door de geringe 
omvang van het onderzochte deel kon de grens van de vindplaats niet 
bepaald worden. Enkele vuurstenen artefacten die meer naar het westen 
gelegen buiten dit nederzettingsterrein zijn gevonden wijzen activiteiten uit 
het laat paleolithicum. Het dekzand ligt in dit deel relatief diep ten opzichte 
van het huidige maaiveld (circa 140 cm -mv), waardoor er geen verstoring 
heeft plaatsgevonden van de goed ontwikkelde podzolbodem.

Waarden Criteria Scores Totaalscore

Beleving Schoonheid 0 0

Herinneringswaarde 0

Fysieke kwaliteit Gaafheid 3 5

Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 3 11

Informatiewaarde 3

Ensemblewaarde 2

Representativiteit 3

Beleving: omdat van het oorspronkelijke cultuurlandschap weinig meer is te 
herkennen, kan de vindplaats voor schoonheid en herinneringswaarde geen 
score krijgen.

Fysieke kwaliteit: De zone scoort hoog op de criteria gaafheid en conserve-
ring. Het bodemprofiel is intact en de grondsporen en vondstverspreiding 
zijn niet verstoord. Het culturele vondstmateriaal is goed geconserveerd. 
Organische resten zijn niet aangetroffen, waarschijnlijk als gevolg van lange-
re blootstelling aan de lucht na depositie.
Inhoudelijke kwaliteit: Vindplaatsen uit het jong paleolithicum in deze regio 
zijn uiterst zeldzaam. Vindplaatsen uit het laat neolithicum en vroege brons-
tijd zijn zeldzaam in de regio. De informatiewaarde is groot voor zowel de 
laat paleolithische vuursteenconcentratie als de perifere zone van de laat 
neolithische huisplaats. Enige samenhang met andere locaties met verge-
lijkbare vindplaatsen is moeilijk vast te stellen, aangezien deze zich op grote 
afstand van deze zone bevinden.
De representativiteit van de vindplaats is groot. De vindplaats is op grond 
van de fysieke kwaliteit en de inhoudelijke kwaliteit zeer behoudenswaardig.

Tabel 7
Waardering zone 3 (Module 5)
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32.3.3.1 Aanbeveling
Gezien de aanwezigheid van een goed ontwikkelde podzol met daarin ingebed een 

kleine hoeveelheid vondstmateriaal en een groot aantal grondsporen, daterend in 

het jong paleolithicum (vuursteenconcentratie) en het laat neolithicum of vroege 

bronstijd, is deze zone geschikt voor aanvullende archeologisch onderzoek.  Hierbij 

zou aandacht besteed kunnen worden aan de landschappelijke ligging, aard en 

verspreiding van de archeologische resten vanuit een synchroon perspectief

32.3.4 Zone 4 (tabel 8)
Binnen deze zone vallen delen van vier putten (12, 14, 17 en 19). In deze 
zone zijn geen archeologische resten aangetroffen. De zone bevat een 
 geërodeerd en laag gelegen deel van het landschap. Gezien de slechte gaaf-
heid van het landschap en het ontbreken van aanwijzingen voor archeologi-
sche resten kunnen er geen scores worden gegeven in de tabel.

Waarden Criteria Scores Totaalscore

Beleving Schoonheid 0 0

Herinneringswaarde 0

Fysieke kwaliteit Gaafheid 0 0

Conservering 0

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 0 0

Informatiewaarde 0

Ensemblewaarde 0

Representativiteit 0

Beleving: nvt

Fysieke kwaliteit: nvt
Inhoudelijke kwaliteit: nvt

De vindplaats is op grond van de fysieke kwaliteit en de inhoudelijke kwali-
teit niet behoudenswaardig.

32.3.4.1 Aanbeveling
Als gevolg van het ontbreken van archeologische resten in deze zone, waarschijnlijk 

door de zware erosie die heeft plaatsgevonden, wordt verder archeologisch onder-

zoek voor dit deel van het terrein niet nodig geacht.  Wel kan deze zone informatie 

opleveren over de landschappelijke ontwikkelingen in het gehele gebied van module 

5 en de formatieprocessen die zich bij elk deelgebied kunnen hebben afgespeeld. Ten 

behoeve hiervan zou ook de basis van het overdekkende veen kunnen worden geda-

teerd om vast te stellen voor wanneer erosie heeft plaatsgevonden en wanneer het 

veendek is ontstaan.

32.3.5 Zone 5 (tabel 9)
Binnen deze zone vallen zeven gehele proefsleuven (putnummer: 16, 18, 20, 
21, 22, 23 en 24), en twee delen van sleuven (putnummer 17 en 19). In het 
oostelijk gedeelte van deze zone loopt een dekzandrug waarop sprake is van 
een diffuse spreiding van grondsporen, waarbinnen op sommige plaatsen 
spoorconcentraties aan te wijzen zijn. De lage vondstdichtheid is voor een 
belangrijk deel te wijten aan erosie van de hogere delen van het toenmalige 
landschap. Gelet op de tijdsdiepte is deze zone vanaf het laat paleolithicum 
tot en met de middeleeuwen gebruikt.

Tabel 8
Waardering zone 1 (Module 5)
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Waarden Criteria Scores Totaalscore

Beleving Schoonheid 0 0

Herinneringswaarde 0

Fysieke kwaliteit Gaafheid 2 4

Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 3 11

Informatiewaarde 3

Ensemblewaarde 2

Representativiteit 3

Beleving: omdat van het oorspronkelijke cultuurlandschap weinig meer is te 
herkennen, kan de vindplaats voor schoonheid en herinneringswaarde geen 
score krijgen.

Fysieke kwaliteit: De zone scoort gemiddeld voor gaafheid. Het bodem profiel 
is in veel gevallen niet meer intact. Toch valt op dat ook ondiepe sporen 
(staaksporen) nog herkenbaar zijn. Daarom is de score voor gaafheid gemid-
deld (2 punten). Het weinige culturele vondstmateriaal is nog redelijk gecon-
serveerd. Organische resten zijn niet vastgesteld, waarschijnlijk als gevolg 
van erosie/verplaatsing en langere blootstelling aan de lucht na depositie. 
Daarom wordt ook een gemiddelde score voor conservering gegeven.

Inhoudelijke kwaliteit: Vindplaatsen uit het jong paleolithicum, laat neolithi-
cum en vroege bronstijd, en middeleeuwenzijn in deze regio zeldzaam.
De informatiewaarde is ondanks de erosie van grote delen van het terrein 
groot. Gezien de grote tijdsdiepte van aangetroffen resten, vertegenwoordigt 
de zone an sich een hoge ensemblewaarde. Enige samenhang met andere 
locaties met vergelijkbare vindplaatsen is moeilijk vast te stellen, aangezien 
deze zich op grote afstand van deze zone bevinden.
De representativiteit van de vindplaats is groot. De vindplaats is op grond 
van de inhoudelijke kwaliteit behoudenswaardig.

32.3.5.1 Aanbeveling
Gezien de aanwezigheid van een goed ontwikkelde podzol met daarin ingebed een 

kleine hoeveelheid vondstmateriaal en een groot aantal grondsporen, daterend in 

het jong paleolithicum, en het laat neolithicum of de vroege bronstijd is deze zone 

geschikt voor aanvullende archeologisch onderzoek. Hierbij zou aandacht besteed 

kunnen worden aan de landschappelijke ligging, aard en verspreiding van de 

archeologische resten vanuit een synchroon perspectief.

32.3.6 Zone 6 (tabel 10)
Binnen deze zone vallen zes proefsleuven (putnummer: 25, 26, 27, 28, 
29 en 30). Het dekzand bevindt zich relatief laag (circa 0,80 m –mv) t.o.v. 
de rug die in de zuidelijk gelegen putten loopt. Het bodemprofiel is, enkele 
geërodeerde delen daargelaten, grotendeels intact. Gezien het nagenoeg 
ontbreken van aanwijzingen voor archeologische resten in de grond kunnen 
er geen scores worden gegeven in de tabel.

Tabel 9
Waardering zone 5 (Module 5)
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Waarden Criteria Scores Totaalscore

Beleving Schoonheid 0 0

Herinneringswaarde 0

Fysieke kwaliteit Gaafheid 0 0

Conservering 0

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 0 0

Informatiewaarde 0

Ensemblewaarde 0

Representativiteit 0

Beleving: nvt.
Fysieke kwaliteit: nvt.
Inhoudelijke kwaliteit: nvt.

De vindplaats is op grond van de fysieke kwaliteit en de inhoudelijke 
 kwaliteit niet behoudenswaardig.

32.3.6.1 Aanbeveling
Als gevolg van het ontbreken van archeologische resten in deze zone wordt verder 

archeologisch onderzoek voor dit deel van het terrein niet nodig geacht.

Tabel 10
Waardering zone 6 (Module 5)

Afbeelding 52
Dikte bodemkaart (A-E-B horizonten)
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Overzicht afbeeldingen
Afb. 1 Onderzoeksgebied van de drie Modules
Afb. 2 Module 3, sporenoverzicht put 1
Afb. 3 Haarpodzol bodem, put 1
Afb. 4 Module 4, puttenoverzicht inclusief grondsporen
Afb. 5 Put 3, kuil in coupe
Afb. 6 Module 5, puttenoverzicht totaal
Afb. 7 Grondsporen, put 6
Afb. 8 Verspreiding vuursteen in aantallen, put 6
Afb. 9 Bijlafslag put 6
Afb. 10 Zanddieptekaart
Afb. 11 Grondsporen put 7 & 9
Afb. 12 Verstoringen in het vlak, noordwestelijk deel put 7
Afb. 13 Recente geul in vlak met mogelijke beschoeiingsresten
Afb. 14 Verspreiding vuursteen in aantallen, put 7 & 9
Afb. 15 Afslagkern, put 7
Afb. 16 Grondsporen put 8
Afb. 17 Rechthoekig grondspoor in het vlak, put 8
Afb. 18 Verspreiding vuursteen in aantallen, put 8
Afb. 19 Trechterbeker aardewerk (a, b en c) en Klokbeker aardewerk (d), put 8
Afb. 20 Klingkern (2206), klingfragment (2257) en afslagkern (2289), put 8
Afb. 21 Retouchoire, put 8
Afb. 22 Afslagkern, put 9
Afb. 23 Grondsporen put 10 & 11
Afb. 24 Verspreiding vuursteen in aantallen put 10 & 11
Afb. 25 Schrabber, put 10
Afb. 26 Klopsteen, put 11
Afb. 27 Grondsporen put 12 & 13
Afb. 28 Verspreiding vuursteen in aantallen put 12 & 13
Afb. 29 Wikkeldraad aardewerk, put 12 (schaal 1:2)
Afb. 30 Profiel ter hoogte van de ‘Federmesser’-concentratie
Afb. 31a klingkern (2362) en een steker (2347), put 13
Afb. 31b kernpreparatie kling (linksboven afgebeeld) en 3 klingen, put 13
Afb. 32 Overzicht ‘Federmesser’-vuursteen, put 13
Afb. 33 Grondsporen put 14
Afb. 34 Verspreiding vuursteen in aantallen, put 14
Afb. 35 Wikkeldraad aardewerk, put 14
Afb. 36 Grondsporen put 16
Afb. 37 Grondsporen put 17 & 18
Afb. 38 Verspreiding vuursteen in aantallen, put 17 & 18
Afb. 39 Enkelgrafcultuur aardewerk, put 17
Afb. 40 Klopsteen, put 18
Afb. 41 Grondsporen put 19 & 20
Afb. 42 Verspreiding vuursteen in aantallen put 19 & 20
Afb. 43 Trechterbeker (2394 & 2395) en Enkelgrafcultuur aardewerk (2399), 
put 20
Afb. 44 Bikkel, put 20
Afb. 45 Grondsporen put 21, 22 & 23
Afb. 46 Verspreiding vuursteen in aantallen put 21, 22 & 23
Afb. 47 Enkelgrafcultuur aardewerk, put 21
Afb. 48 Grondsporen put 24 & 25
Afb. 49 Verspreiding vuursteen in aantallen put 24 & 25
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Afb. 50 Grondsporen put 26 t/m 30
Afb. 51 Overzicht Zone-indeling, Module 5
Afb. 52 Dikte bodemkaart (A-E-B horizonten)

Foto voorkant van het rapport [camera 10 HPIM4322]

Bijlagen
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Bijlage 2. Overzicht aantallen vuursteen en natuursteen per put.

Artefact type Put 1 Put 3 Put 4

Complete afslag 2
Afslag fragment 1
Gemodificeerde afslag
Afslag werktuig
Complete kling
Kling fragment
Kling werktuig
Brok (shatter) 2 1
Afslag kern 2
Kling kern
Kernwerktuig
Onbewerkt 1
Door verbranding niet determineerbaar
Niet bepaald 1
Totaal 1 6 3

Grootte klasse
Fijn grind (2-16 mm) 1
Grind (16-64 mm) 4 3
Steen (64-100 mm) 1
Kei (100-500 mm) 1
Blok (>500 mm)
Niet bepaald
Totaal 1 6 3

Tabel A.1
Module 3 en 4: Aantal vuurstenen artefacten in put 1, 3 en 4

Artefact type                                 Put 6 Cluster A Cluster B Totaal

Complete afslag 6 2 8
Afslag fragment 4 4 8
Gemodificeerde afslag 3 3
Afslag werktuig 2 3 5
Complete kling 1 2 3
Kling fragment
Kling werktuig
Brok (shatter) 3 4 7
Afslag kern 1 4 5
Kling kern
Kernwerktuig
Onbewerkt 1 1
Door verbranding niet determineerbaar 1 3 4
Niet bepaald
Totaal 19 25 44

Grootte klasse
Fijn grind (2-16 mm) 1 1
Grind (16-64 mm) 18 25 43
Steen (64-100 mm)
Kei (100-500 mm)
Blok (>500 mm)
Niet bepaald
Totaal 19 25 44

Tabel A.2
Module 5: Aantal vuurstenen artefacten in put 6
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Artefact type                                 Put 7 Cluster A Cluster B Totaal
verspoeld vindplaats

Complete afslag 2 3 5
Afslag fragment 3 4 7
Gemodificeerde afslag
Afslag werktuig 4 4
Complete kling
Kling fragment 1 1 2
Kling werktuig
Brok (shatter) 1 1
Afslag kern 2 2 4
Kling kern
Kernwerktuig
Onbewerkt 1 1
Door verbranding niet determineerbaar 3 4 7
Niet bepaald
Totaal 13 18 31

Grootte klasse
Fijn grind (2-16 mm) 4 4
Grind (16-64 mm) 9 18 27
Steen (64-100 mm)
Kei (100-500 mm)
Blok (>500 mm)
Niet bepaald
Totaal 13 18 31

Tabel A.3
Module 5: Aantal vuurstenen artefacten in put 7.

Artefact type                                  Put 8 Alle vakken Zeefvak 113 Totaal

Complete afslag 58 13 71
Afslag fragment 62 42 104
Gemodificeerde afslag 12 12
Afslag werktuig 15 1 16
Complete kling 8 8
Kling fragment 5 5
Kling werktuig 1 1
Brok (shatter) 30 14 44
Afslag kern 34 34
Kling kern 1 1
Kernwerktuig
Onbewerkt 8 8
Door verbranding niet determineerbaar 68 9 77
Niet bepaald
Totaal 302 79 381

Grootte klasse
Fijn grind (2-16 mm) 39 72 111
Grind (16-64 mm) 258 7 265
Steen (64-100 mm) 4 4
Kei (100-500 mm) 1 1
Blok (>500 mm)
Niet bepaald
Totaal 302 79 381

Tabel A.4
Module 5: Aantal vuurstenen artefacten in put 8.
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Artefact type                                 Put 9 Cluster A Cluster B Cluster C Cluster D Totaal

Complete afslag 3 1 1 5
Afslag fragment 1 1
Gemodificeerde afslag
Afslag werktuig 1 1
Complete kling
Kling fragment 1 1
Kling werktuig
Brok (shatter)
Afslag kern 2 1 1 1 5
Kling kern
Kernwerktuig
Onbewerkt
Door verbranding niet determineerbaar 1 1
Niet bepaald
Totaal 5 4 3 2 14

Grootte klasse
Fijn grind (2-16 mm)
Grind (16-64 mm) 4 4 3 2 13
Steen (64-100 mm) 1 1
Kei (100-500 mm)
Blok (>500 mm)
Niet bepaald
Totaal 5 4 3 2 14

Tabel A.5
Module 5: Aantal vuurstenen artefacten in put 9.

Artefact type                                Put 10 Cluster A Cluster B Totaal
NO deel midden deel

Complete afslag 16 1 17
Afslag fragment 7 2 9
Gemodificeerde afslag 3 3
Afslag werktuig 2 2 4
Complete kling
Kling fragment
Kling werktuig
Brok (shatter) 1 1 2
Afslag kern 3 3 6
Kling kern
Kernwerktuig
Onbewerkt 1 1
Door verbranding niet determineerbaar 8 8
Niet bepaald
Totaal 41 9 50

Grootte klasse
Fijn grind (2-16 mm) 5 2 7
Grind (16-64 mm) 36 7 43
Steen (64-100 mm)
Kei (100-500 mm)
Blok (>500 mm)
Niet bepaald
Totaal 41 9 50

Tabel A.6
Module 5: Aantal vuurstenen artefacten in put 10.
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Artefact type Put 11

Complete afslag 1
Afslag fragment
Gemodificeerde afslag
Afslag werktuig
Complete kling
Kling fragment
Kling werktuig
Brok (shatter)
Afslag kern 1
Kling kern
Kernwerktuig
Onbewerkt
Door verbranding niet determineerbaar 2
Niet bepaald
Totaal 4

Grootte klasse
Fijn grind (2-16 mm)
Grind (16-64 mm) 4
Steen (64-100 mm)
Kei (100-500 mm)
Blok (>500 mm)
Niet bepaald
Totaal 4

Tabel A.7
Module 5: Aantal vuurstenen artefacten in put 11.

Artefact type                                Put 12 Cluster A Cluster B Cluster C Cluster D Cluster E Totaal

Complete afslag 6 1 1 8
Afslag fragment 1 1 2
Gemodificeerde afslag 1 1
Afslag werktuig 1 1
Complete kling 1 1
Kling fragment 2 2
Kling werktuig
Brok (shatter)
Afslag kern 3 1 3 7
Kling kern
Kernwerktuig
Onbewerkt 1 1
Door verbranding niet determineerbaar 1 1
Niet bepaald
Totaal 15 1 2 5 1 24

Grootte klasse
Fijn grind (2-16 mm) 2 2
Grind (16-64 mm) 12 1 2 5 1 21
Steen (64-100 mm) 1 1
Kei (100-500 mm)
Blok (>500 mm)
Niet bepaald
Totaal 15 1 2 5 1 24

Tabel A.8
Module 5: Aantal vuurstenen artefacten in put 12.
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Artefact type                               Put 13 Cluster A Vak 82 Cluster B+C Cluster D Totaal

Complete afslag 2 24 25 51
Afslag fragment 1 8 39 48
Gemodificeerde afslag 1 5 6
Afslag werktuig 10 10
Complete kling 4 4
Kling fragment 5 14 19
Kling werktuig
Brok (shatter) 6 6
Afslag kern 1 10 11
Kling kern 1 1
Kernwerktuig
Onbewerkt 2 1 2 5
Door verbranding niet determineerbaar 28 28
Niet bepaald
Totaal 5 3 99 82 189

Grootte klasse
Fijn grind (2-16 mm) 7 3 10
Grind (16-64 mm) 5 3 88 74 170
Steen (64-100 mm) 4 4 8
Kei (100-500 mm) 1 1
Blok (>500 mm)
Niet bepaald
Totaal 5 3 99 82 189

Tabel A.9
Module 5: Aantal vuurstenen artefacten in put 13.

Artefact type                                Put 14 Cluster A Cluster B Vak 406 Cluster C Totaal

Complete afslag 1 1 5 7
Afslag fragment 3 3
Gemodificeerde afslag
Afslag werktuig 1 1 2
Complete kling 1 1
Kling fragment 1 1 2
Kling werktuig
Brok (shatter) 1 1
Afslag kern 1 1 2 4
Kling kern
Kernwerktuig
Onbewerkt
Door verbranding niet determineerbaar 3 8 11
Niet bepaald
Totaal 6 3 1 21 31

Grootte klasse
Fijn grind (2-16 mm) 1 2 3
Grind (16-64 mm) 5 3 1 19 28
Steen (64-100 mm)
Kei (100-500 mm)
Blok (>500 mm)
Niet bepaald
Totaal 6 3 1 21 31

Tabel A.10
Module 5: Aantal vuurstenen artefacten in put 14.
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Artefact type Put 16 Put 17 Put 18

Complete afslag 5 1
Afslag fragment 1
Gemodificeerde afslag 1
Afslag werktuig 1 1
Complete kling
Kling fragment
Kling werktuig
Brok (shatter) 1
Afslag kern 1
Kling kern
Kernwerktuig
Onbewerkt 1 1
Door verbranding niet determineerbaar
Niet bepaald
Totaal 1 9 4

Grootte klasse
Fijn grind (2-16 mm) 1
Grind (16-64 mm) 1 8 4
Steen (64-100 mm)
Kei (100-500 mm)
Blok (>500 mm)
Niet bepaald
Totaal 1 9 4

Tabel A.11
Module 5: Aantal vuurstenen artefacten in put 16, 17 en 18.

Artefact type                                Put 19 Cluster A Cluster B Totaal

Complete afslag 1 1
Afslag fragment 1 1 2
Gemodificeerde afslag 2 1 3
Afslag werktuig
Complete kling
Kling fragment 1 1 2
Kling werktuig
Brok (shatter)
Afslag kern
Kling kern
Kernwerktuig
Onbewerkt 1 1
Door verbranding niet determineerbaar 1 1
Niet bepaald
Totaal 7 3 10

Grootte klasse
Fijn grind (2-16 mm)
Grind (16-64 mm) 5 2 7
Steen (64-100 mm) 2 1 3
Kei (100-500 mm)
Blok (>500 mm)
Niet bepaald
Totaal 7 3 10

Tabel A.12
Module 5: Aantal vuurstenen artefacten in put 19.
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Artefact type                                Put 20 Spoor 3 Spoor 9 Cluster A Cluster B Cluster C Totaal

Complete afslag 1 1 2
Afslag fragment 2 2 4
Gemodificeerde afslag 1 1
Afslag werktuig 1 1 2
Complete kling
Kling fragment 1 1
Kling werktuig 1 1
Brok (shatter) 1 1 1 1 4
Afslag kern
Kling kern
Kernwerktuig
Onbewerkt
Door verbranding niet determineerbaar 1 1
Niet bepaald
Totaal 3 1 3 4 5 16

Grootte klasse
Fijn grind (2-16 mm)
Grind (16-64 mm) 3 1 3 4 5 16
Steen (64-100 mm)
Kei (100-500 mm)
Blok (>500 mm)
Niet bepaald
Totaal 3 1 3 4 5 16

Tabel A.13
Module 5: Aantal vuurstenen artefacten in put 20.

Artefact type Put 21

Complete afslag 4
Afslag fragment 1
Gemodificeerde afslag
Afslag werktuig 2
Complete kling
Kling fragment 1
Kling werktuig
Brok (shatter) 2
Afslag kern 4
Kling kern
Kernwerktuig
Onbewerkt 2
Door verbranding niet determineerbaar
Niet bepaald
Totaal 16

Grootte klasse
Fijn grind (2-16 mm)
Grind (16-64 mm) 15
Steen (64-100 mm) 1
Kei (100-500 mm)
Blok (>500 mm)
Niet bepaald
Totaal 16

Tabel A.14
Module 5: Aantal vuurstenen artefacten in put 21.
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Artefact type                               Put 22 Cluster A Cluster B Totaal

Complete afslag 6 1 7
Afslag fragment 16 16
Gemodificeerde afslag
Afslag werktuig 2 2
Complete kling 2 2
Kling fragment 1 1
Kling werktuig
Brok (shatter) 6 6
Afslag kern 3 3
Kling kern
Kernwerktuig
Onbewerkt
Door verbranding niet determineerbaar 3 1 4
Niet bepaald
Totaal 39 2 41

Grootte klasse
Fijn grind (2-16 mm) 12 1 13
Grind (16-64 mm) 27 1 28
Steen (64-100 mm)
Kei (100-500 mm)
Blok (>500 mm)
Niet bepaald
Totaal 39 2 41

Tabel A.15
Module 5: Aantal vuurstenen artefacten in put 22.

Artefact type Put 23 Put 24

Complete afslag 1
Afslag fragment 1
Gemodificeerde afslag
Afslag werktuig
Complete kling
Kling fragment 1
Kling werktuig
Brok (shatter) 1
Afslag kern 3
Kling kern
Kernwerktuig
Onbewerkt
Door verbranding niet determineerbaar 1
Niet bepaald
Totaal 7 1

Grootte klasse
Fijn grind (2-16 mm) 1
Grind (16-64 mm) 7
Steen (64-100 mm)
Kei (100-500 mm)
Blok (>500 mm)
Niet bepaald
Totaal 7 1

Tabel A.16
Module 5: Aantal vuurstenen artefacten in put 23 en 24.
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Put 1
Artefact type

Kwart-
siet

Totaal Put 3
Artefact type

Kwart-
siet

Meta-
morf ge-
steente

Totaal

Afslag Afslag 1 1

Brok Brok 1 1

Klopsteen compleet Klopsteen compleet
Klopsteen fragment Klopsteen fragment
Maalsteen/slijpsteen compleet Maalsteen/slijpsteen compleet
Maalsteen/slijpsteen fragment Maalsteen/slijpsteen fragment
Kernwerktuig onbepaald compleet Kernwerktuig onbepaald compleet
Kernwerktuig onbepaald fragment Kernwerktuig onbepaald fragment
Complete kei Complete kei
Kei fragment 2 2 Kei fragment 1 1

Niet gerolde steen Niet gerolde steen
Fragment niet gerolde steen Fragment niet gerolde steen
Niet bepaald Niet bepaald
Totaal 2 2 Totaal 2 1 3

Grootte klasse Grootte klasse
Fijn grind (2-16 mm) Fijn grind (2-16 mm)
Grind (16-64 mm) Grind (16-64 mm) 2 1 3

Steen (64-100 mm) Steen (64-100 mm)
Kei (100-500 mm) 2 2 Kei (100-500 mm)
Blok (>500 mm) Blok (>500 mm)
Niet bepaald Niet bepaald
Totaal 2 2 Totaal 2 1 3

Tabel A.17 Tabel A.18 
Module 3: Aantal natuurstenen in put 1 per steensoort. Module 4: Aantal natuurstenen in put 3 per steensoort.

Put 4
Artefact type

Kwarts Totaal Put 5
Artefact type

Zand-
steen

Kwart-
siet

Meta-
morf ge- 
steente

Silt-
steen

Totaal

Afslag Afslag
Brok Brok
Klopsteen compleet Klopsteen compleet
Klopsteen fragment Klopsteen fragment
Maalsteen/slijpsteen compleet Maalsteen/slijpsteen compleet
Maalsteen/slijpsteen fragment Maalsteen/slijpsteen fragment
Kernwerktuig onbepaald compleet Kernwerktuig onbepaald compleet
Kernwerktuig onbepaald fragment Kernwerktuig onbepaald fragment
Complete kei 10 10 Complete kei 1 1

Kei fragment Kei fragment 1 1 1 3

Niet gerolde steen Niet gerolde steen
Fragment niet gerolde steen Fragment niet gerolde steen
Niet bepaald Niet bepaald
Totaal 10 10 Totaal 1 1 1 1 4

Grootte klasse Grootte klasse
Fijn grind (2-16 mm) 10 10 Fijn grind (2-16 mm) 1 1

Grind (16-64 mm) Grind (16-64 mm) 1 1 2

Steen (64-100 mm) Steen (64-100 mm)
Kei (100-500 mm) Kei (100-500 mm) 1 1

Blok (>500 mm) Blok (>500 mm)
Niet bepaald Niet bepaald
Totaal 10 10 Totaal 1 1 1 1 4

Tabel A.19 Tabel A.20 
Module 4: Aantal natuurstenen in put 4 per steensoort. Module 4: Aantal natuurstenen in put 5 per steensoort.
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Put 6 Cluster A
Artefact type

Kwart-
sitische
zand-
steen

Kwart-
siet

Kwarts Graniet Kristal-
lijn ge- 
steente

Onbe-
paald

Totaal

Afslag
Brok 1 3 1 5

Klopsteen compleet
Klopsteen fragment
Maalsteen/slijpsteen compleet
Maalsteen/slijpsteen fragment
Kernwerktuig onbepaald compleet
Kernwerktuig onbepaald fragment
Complete kei 3 2 5 1 11

Kei fragment 1 5 5 11

Niet gerolde steen
Fragment niet gerolde steen 2 1? 3

Niet bepaald 1 1
Totaal 5 10 11 2 1 2 31

Grootte klasse
Fijn grind (2-16 mm) 1 1

Grind (16-64 mm) 4 8 11 2 1 1 27

Steen (64-100 mm) 2 2

Kei (100-500 mm)
Blok (>500 mm)
Niet bepaald 1 1
Totaal 5 10 11 2 1 2 31

Tabel A.21 
Module 5: Aantal natuurstenen in cluster A van put 6 per steensoort.

Put 6 Cluster B
Artefact type

Zand-
steen

Kwart-
sitische
zand-
steen

Kwart-
siet

Kwarts Graniet Dioriet Kristallijn
gesteente

Siltsteen Totaal

Afslag 1 1 2

Brok 2 1 2 5 1 1 12

Klopsteen compleet
Klopsteen fragment
Maalsteen/slijpsteen compleet
Maalsteen/slijpsteen fragment
Kernwerktuig onbepaald compleet
Kernwerktuig onbepaald fragment
Complete kei 1 1 7 2 11

Kei fragment 1 6 5 11 1 1 25

Niet gerolde steen
Fragment niet gerolde steen
Niet bepaald
Totaal 5 8 8 23 1 2 1 2 50

Grootte klasse
Fijn grind (2-16 mm) 1 1 2

Grind (16-64 mm) 4 8 7 21 1 1 1 2 45

Steen (64-100 mm) 1 1 1 3

Kei (100-500 mm)
Blok (>500 mm)
Niet bepaald
Totaal 5 8 8 23 1 2 1 2 50

Tabel A.22 
Module 5: Aantal natuurstenen in cluster B van put 6 per steensoort.
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Put 7 Cluster A Spoor2

Artefact type

Kwart-
sitische
zand-
steen

Kwart-
siet

Kwarts Silt-
steen

Onbe-
paald

Totaal Kwart-
siet

Afslag
Brok 2 1 1 4

Klopsteen compleet
Klopsteen fragment
Maalsteen/slijpsteen compleet
Maalsteen/slijpsteen fragment
Kernwerktuig onbepaald compleet
Kernwerktuig onbepaald fragment
Complete kei 5 6 2 1 14

Kei fragment 1 1 1
Niet gerolde steen
Fragment niet gerolde steen
Niet bepaald

Totaal 1 7 7 3 1 19 1

Grootte klasse
Fijn grind (2-16 mm) 3 3

Grind (16-64 mm) 1 6 4 3 1 15 1
Steen (64-100 mm) 1 1

Kei (100-500 mm)
Blok (>500 mm)
Niet bepaald

Totaal 1 7 7 3 1 19 1

Tabel A.23 
Module 5: Aantal natuurstenen in cluster A en spoor 2 van put 7 per steensoort.

Put 7     Cluster B
Artefact type

Zand-
steen

Kwart-
sitische
zand-
steen

Kwart-
siet

Kwarts Chert Siltsteen Totaal

Afslag 1 1

Brok
Klopsteen compleet
Klopsteen fragment
Maalsteen/slijpsteen compleet
Maalsteen/slijpsteen fragment
Kernwerktuig onbepaald compleet 1 1

Kernwerktuig onbepaald fragment 1 1

Complete kei 1 1 7 1 10

Kei fragment 1 1 2 1 5

Niet gerolde steen
Fragment niet gerolde steen
Niet bepaald

Totaal 1 3 4 8 1 1 18

Grootte klasse
Fijn grind (2-16 mm)
Grind (16-64 mm) 1 3 3 8 1 1 17

Steen (64-100 mm) 1 1

Kei (100-500 mm)
Blok (>500 mm)
Niet bepaald

Totaal 1 3 4 8 1 1 18

Tabel A.24 
Module 5: Aantal natuurstenen in cluster B van put 7 per steensoort.
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Put 8
Artefact type

Zand-
steen

Kwart-
sitische
zand-
steen

Kwart-
siet

Kwarts Graniet Dioriet Fylliet Meta-
morf ge- 
steente

Chert Jaspis Siltsteen Onbe-
paald

Zeefvak
113 Onbe

paald
-

Totaal

Afslag 3 3 6

Brok 10 3 8 11 4 3 1 16 56

Klopsteen compleet
Klopsteen fragment 1 1 2

Maalsteen/slijpsteen compleet
Maalsteen/slijpsteen fragment 1 1

Kernwerktuig onbepaald compleet 1 1

Kernwerktuig onbepaald fragment 2 1 1 4

Complete kei 2 17 28 1 2 1 5 4 13 73

Kei fragment 34 8 33 19 4 1 1 1 3 5 109

Niet gerolde steen 1 1

Fragment niet gerolde steen
Niet bepaald 2 2
Totaal 52 12 65 58 9 3 1 2 3 1 7 8 34 255

Grootte klasse
Fijn grind (2-16 mm) 1 4 10 1 1 28 45

Grind (16-64 mm) 47 12 58 46 9 3 1 2 2 1 6 8 6 201

Steen (64-100 mm) 4 3 2 9

Kei (100-500 mm)
Blok (>500 mm)
Niet bepaald
Totaal 52 12 65 58 9 3 1 2 3 1 7 8 34 255

Tabel A.25 
Module 5: Aantal natuurstenen in put 8 per steensoort.

Put 9 Cluster A Cluster B Cluster C Cluster D

Artefact type
Zand-
steen

Kwart-
siet

Zand-
steen

Kwart-
siet

Kwart-
siet

Kwarts Dioriet Kwart-
siet

Kwarts Totaal

Afslag
Brok 1 1

Klopsteen compleet
Klopsteen fragment
Maalsteen/slijpsteen compleet
Maalsteen/slijpsteen fragment
Kernwerktuig onbepaald compleet
Kernwerktuig onbepaald fragment
Complete kei 1 1 3 1 6

Kei fragment 1 1 1 1 4

Niet gerolde steen
Fragment niet gerolde steen
Niet bepaald
Totaal 1 1 1 1 1 3 1 1 1 11

Grootte klasse
Fijn grind (2-16 mm) 0

Grind (16-64 mm) 1 1 3 1 1 1 8

Steen (64-100 mm) 1 1 1 3

Kei (100-500 mm) 0

Blok (>500 mm) 0

Niet bepaald 0
Totaal 1 1 1 1 1 3 1 1 1 11

Tabel A.26 
Module 5: Aantal natuurstenen in put 9 per cluster per steensoort.
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Put 10 Cluster A Cluster B

Artefact type

Zand-
steen

Kwart-
sitische
zand-
steen

Kwartsiet Kwarts Chert Tuf-
steen

Silt-
steen

  Onbe-   
paald

Totaal Kwarts

Afslag 1 1

Brok 1 1

Klopsteen compleet 1 1

Klopsteen fragment 1 1 2

Maalsteen/slijpsteen compleet
Maalsteen/slijpsteen fragment
Kernwerktuig onbepaald compleet
Kernwerktuig onbepaald fragment
Complete kei 3 2 3 8 2 1 19

Kei fragment 4 3 5 6 1 1 1 21 2
Niet gerolde steen
Fragment niet gerolde steen
Niet bepaald 4 4
Totaal 9 6 9 14 1 1 3 6 49 2

Grootte klasse
Fijn grind (2-16 mm) 2 2

Grind (16-64 mm) 8 6 8 12 1 1 3 1 40 2
Steen (64-100 mm) 1 1 1 3

Kei (100-500 mm)
Blok (>500 mm)
Niet bepaald 4 4
Totaal 9 6 9 14 1 1 3 6 49 2

Tabel A.27
Module 5: Aantal natuurstenen in put 10 per cluster per steensoort.

Put 11
Artefact type

Zand-
steen

Kwarts Totaal

Afslag
Brok
Klopsteen compleet 1 1

Klopsteen fragment
Maalsteen/slijpsteen compleet
Maalsteen/slijpsteen fragment
Kernwerktuig onbepaald compleet
Kernwerktuig onbepaald fragment
Complete kei
Kei fragment 1 1

Niet gerolde steen
Fragment niet gerolde steen
Niet bepaald
Totaal 1 1 2

Grootte klasse
Fijn grind (2-16 mm)
Grind (16-64 mm) 1 1 2

Steen (64-100 mm)
Kei (100-500 mm)
Blok (>500 mm)
Niet bepaald
Totaal 1 1 2

Tabel A.28 
Module 5: Aantal natuurstenen in put 11 per steensoort.



Bijlage 2    117

Put 12                   Cluster A B C D E

Artefact type

Kwart-
siet

Kwart-
siet

Siltsteen Kwart-
sitische
zand-
steen

Kwart-
sitische
zand-
steen

Dioriet Silt-
steen

Totaal

Afslag
Brok 1 1

Klopsteen compleet 1 1

Klopsteen fragment
Maalsteen/slijpsteen compleet
Maalsteen/slijpsteen fragment
Kernwerktuig onbepaald compleet 1 1 2

Kernwerktuig onbepaald fragment
Complete kei 1 1 2

Kei fragment 5 5

Niet gerolde steen
Fragment niet gerolde steen
Niet bepaald 1 1
Totaal 1 1 1 6 1 1 1 12

Grootte klasse
Fijn grind (2-16 mm)
Grind (16-64 mm) 1 5 1 7

Steen (64-100 mm) 1 1 1 1 4

Kei (100-500 mm) 1 1

Blok (>500 mm)
Niet bepaald
Totaal 1 1 1 6 1 1 1 12

Tabel A.29 
Module 5: Aantal natuurstenen in put 12 per cluster per steensoort.

Put 13 Cluster A Cluster B+C

Artefact type
Zand-
steen

Kwartsiet Kwarts Zand-
steen

Kwartsiet Kwarts Siltsteen Totaal

Afslag 1 1 2

Brok 1 1

Klopsteen compleet 1 1

Klopsteen fragment 1 1 2

Maalsteen/slijpsteen compleet
Maalsteen/slijpsteen fragment
Kernwerktuig onbepaald compleet
Kernwerktuig onbepaald fragment 1 1

Complete kei 1 1 3 8 13

Kei fragment 1 1 5 2 4 3 16

Niet gerolde steen
Fragment niet gerolde steen
Niet bepaald
Totaal 1 2 2 8 6 14 3 36

Grootte klasse
Fijn grind (2-16 mm) 0

Grind (16-64 mm) 1 1 2 7 6 13 3 33

Steen (64-100 mm) 1 1 1 3

Kei (100-500 mm) 0

Blok (>500 mm) 0

Niet bepaald 0
Totaal 1 2 2 8 6 14 3 36

Tabel A.30 
Module 5: Aantal natuurstenen in put 13 per cluster per steensoort.
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Put 14 Spoor 1 Cluster B Vak 406

Artefact type

Zand-
steen

Kwart-
sitische
zand-
steen

Dioriet Zand-
steen

Kwart-
sitische
zand-
steen

Kwart-
siet

Kwarts Dioriet Basalt Fylliet Silt-
steen

Onbe-
paald

Kwarts Totaal

Afslag
Brok 4 1 1 1 7

Klopsteen compleet
Klopsteen fragment 1 1

Maalsteen/slijpsteen compleet
Maalsteen/slijpsteen fragment 1 1 1 3

Kernwerktuig onbepaald compleet
Kernwerktuig onbepaald fragment
Complete kei 2 1 3

Kei fragment 6 1 1 4 1 1 1 2 17

Niet gerolde steen
Fragment niet gerolde steen
Niet bepaald
Totaal 1 10 1 3 1 4 4 1 1 1 1 2 1 31

Grootte klasse
Fijn grind (2-16 mm) 1 1

Grind (16-64 mm) 7 60 6 3 1 3 3 1 1 1 1 2 1 90

Steen (64-100 mm) 8 2 1 11

Kei (100-500 mm)
Blok (>500 mm)
Niet bepaald
Totaal 7 68 8 3 1 4 4 1 1 1 1 2 1 102

Tabel A.31 
Module 5: Aantal natuurstenen in put 14 per cluster per steensoort.

Put 17 Vakken Spoor 7

Artefact type

Zand-
steen

Kwart-
sitische
zand-
steen

Kwart-
siet

Kwarts Jaspis Kwart-
sitische
zand-
steen

Kwart-
siet

Totaal

Afslag 1 1

Brok 2 1 3

Klopsteen compleet
Klopsteen fragment
Maalsteen/slijpsteen compleet
Maalsteen/slijpsteen fragment
Kernwerktuig onbepaald compleet
Kernwerktuig onbepaald fragment 3 3

Complete kei 1 3 4

Kei fragment 3 1 1 8 13

Niet gerolde steen
Fragment niet gerolde steen
Niet bepaald
Totaal 2 5 1 3 1 1 11 24

Grootte klasse
Fijn grind (2-16 mm)
Grind (16-64 mm) 2 3 1 3 1 8 18

Steen (64-100 mm) 2 2 4

Kei (100-500 mm) 1 1 2

Blok (>500 mm)
Niet bepaald
Totaal 2 5 1 3 1 1 11 24

Tabel A.32 
Module 5: Aantal natuurstenen in put 17 per steensoort.
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Zandsteen
Kwartsiet Kwarts Totaal

Afslag
Brok
Klopsteen compleet 1 1

Klopsteen fragment
Maalsteen/slijpsteen compleet
Maalsteen/slijpsteen fragment
Kernwerktuig onbepaald compleet
Kernwerktuig onbepaald fragment
Complete kei 1 1

Kei fragment 1 1 2

Niet gerolde steen
Fragment niet gerolde steen
Niet bepaald
Totaal 3 1 4

Grootte klasse
Fijn grind (2-16 mm)
Grind (16-64 mm) 3 1 4

Steen (64-100 mm)
Kei (100-500 mm)
Blok (>500 mm)
Niet bepaald
Totaal 3 1 4

Tabel A.33
Module 5: Aantal natuurstenen in put 18 per steensoort.

Put 19 Cluster B Cluster C

Artefact type

Kwartsiet Zandsteen Kwartsiet Kwarts Kwartsi-
tische zand- 

steen

Totaal

Afslag
Brok 2 2 4

Klopsteen compleet
Klopsteen fragment
Maalsteen/slijpsteen compleet
Maalsteen/slijpsteen fragment 1 1

Kernwerktuig onbepaald compleet
Kernwerktuig onbepaald fragment 1 1

Complete kei 1 2 3

Kei fragment 2 1 1 2 5 11

Niet gerolde steen
Fragment niet gerolde steen
Niet bepaald
Totaal 3 2 2 6 7 20

Grootte klasse
Fijn grind (2-16 mm)
Grind (16-64 mm) 2 1 2 6 7 18

Steen (64-100 mm) 1 1 2

Kei (100-500 mm)
Blok (>500 mm)
Niet bepaald
Totaal 3 2 2 6 7 20

Tabel A.34 
Module 5: Aantal natuurstenen in put 19 per cluster per steensoort.
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Put 20 Cluster D Cluster B Cluster C

Artefact type

Kwart-
siet

Kwarts Kwart-
sitische
zand-
steen

Kwart-
siet

Kwarts Onbe-
paald

Zand-
steen

Kwart-
siet

Totaal

Afslag
Brok 1 1 1 1 4

Klopsteen compleet
Klopsteen fragment
Maalsteen/slijpsteen compleet
Maalsteen/slijpsteen fragment
Kernwerktuig onbepaald compleet
Kernwerktuig onbepaald fragment
Complete kei 1 1

Kei fragment 1 1 1 1 1 5

Niet gerolde steen
Fragment niet gerolde steen
Niet bepaald
Totaal 2 1 1 2 1 1 1 1 10

Grootte klasse
Fijn grind (2-16 mm) 1 1

Grind (16-64 mm) 1 1 1 1 1 1 1 7

Steen (64-100 mm) 1 1 2

Kei (100-500 mm)
Blok (>500 mm)
Niet bepaald
Totaal 2 1 1 2 1 1 1 1 10

Tabel A.35
Module 5: Aantal natuurstenen in put 20 per cluster per steensoort.

Put 21
Artefact type

Zandsteen Kwart-
sitische
zand-
steen

Kwart-
siet

Kwarts Kristal-
lijn ge-
steente

Totaal

Afslag
Brok 1 3 2 6

Klopsteen compleet
Klopsteen fragment
Maalsteen/slijpsteen compleet
Maalsteen/slijpsteen fragment
Kernwerktuig onbepaald compleet
Kernwerktuig onbepaald fragment
Complete kei 1 1 2

Kei fragment 2 2 1 1 6

Niet gerolde steen
Fragment niet gerolde steen
Niet bepaald
Totaal 4 5 2 2 1 14

Grootte klasse
Fijn grind (2-16 mm)
Grind (16-64 mm) 4 5 2 2 1 14

Steen (64-100 mm)
Kei (100-500 mm)
Blok (>500 mm)
Niet bepaald
Totaal 4 5 2 2 1 14

Tabel A.36
Module 5: Aantal natuurstenen in put 21 per steensoort.
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Put 22 Cluster A Cluster B

Artefact type
Kwarts Zand-

steen
Kwart-

siet
Kwarts Graniet Totaal

Afslag
Brok 1 1 1 1 4

Klopsteen compleet 1 1

Klopsteen fragment
Maalsteen/slijpsteen compleet
Maalsteen/slijpsteen fragment
Kernwerktuig onbepaald compleet
Kernwerktuig onbepaald fragment
Complete kei 1 1

Kei fragment 2 2

Niet gerolde steen
Fragment niet gerolde steen
Niet bepaald
Totaal 1 4 1 1 1 8

Grootte klasse
Fijn grind (2-16 mm) 1 1

Grind (16-64 mm) 4 1 1 1 7

Steen (64-100 mm)
Kei (100-500 mm)
Blok (>500 mm)
Niet bepaald
Totaal 1 4 1 1 1 8

Tabel A.37
Module 5: Aantal natuurstenen in put 22 per cluster per steensoort.

Put 23
Artefact type

Onbepaald

Afslag
Brok
Klopsteen compleet
Klopsteen fragment
Maalsteen/slijpsteen compleet
Maalsteen/slijpsteen fragment
Kernwerktuig onbepaald compleet
Kernwerktuig onbepaald fragment
Complete kei
Kei fragment
Niet gerolde steen
Fragment niet gerolde steen
Niet bepaald 1
Totaal 1

Grootte klasse
Fijn grind (2-16 mm)
Grind (16-64 mm)
Steen (64-100 mm)
Kei (100-500 mm)
Blok (>500 mm)
Niet bepaald 1
Totaal 1

Tabel A.38
Module 5: Aantal natuurstenen in put 23 per steensoort.
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Put 24
Artefact type

Zandsteen Onbepaald Totaal

Afslag
Brok 1 1

Klopsteen compleet
Klopsteen fragment
Maalsteen/slijpsteen compleet
Maalsteen/slijpsteen fragment
Kernwerktuig onbepaald compleet
Kernwerktuig onbepaald fragment
Complete kei
Kei fragment 1 1

Niet gerolde steen
Fragment niet gerolde steen
Niet bepaald
Totaal 1 1 2

Grootte klasse
Fijn grind (2-16 mm)
Grind (16-64 mm) 1 1 2

Steen (64-100 mm)
Kei (100-500 mm)
Blok (>500 mm)
Niet bepaald
Totaal 1 1 2

Tabel A.39
Module 5: Aantal natuurstenen in put 24 per steensoort.

Put 25
Artefact type

Siltsteen

Afslag
Brok
Klopsteen compleet
Klopsteen fragment
Maalsteen/slijpsteen compleet
Maalsteen/slijpsteen fragment
Kernwerktuig onbepaald compleet
Kernwerktuig onbepaald fragment
Complete kei
Kei fragment 1
Niet gerolde steen
Fragment niet gerolde steen
Niet bepaald
Totaal 1

Grootte klasse
Fijn grind (2-16 mm)
Grind (16-64 mm) 1
Steen (64-100 mm)
Kei (100-500 mm)
Blok (>500 mm)
Niet bepaald
Totaal 1

Tabel A.40
Module 5: Aantal natuurstenen in put 25 per steensoort.


