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1 Inleiding en samenvatting

Aan de oostzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal wordt een bedrijventer-
rein gerealiseerd met een totaal oppervlak van circa 210 ha, Bedrijvenpark 
Medel. In verband met de bijzondere situatie met betrekking tot het 
bestemmingsplan, was voor dit toekomstige bedrijventerrein geen bevoegd 
gezag voor het archeologisch onderzoek aangewezen. Op initiatief van 
de archeologische adviseur, Hazenberg Archeologie, is daarom een 
Archeologische Begeleidingscommissie Medel (ABC Medel) ingesteld, 
bestaande uit A. Koenders (gemeente Tiel), M. de Rooij (Provincie 
Gelderland) en M. Krauwer (Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurhistorie 
en Monumenten). 

In de periode december 2001 tot en met september 2003 heeft RAAP 
Archeologisch Adviesbureau voor het gehele gebied een karterend 
Inventariserend Veldonderzoek (IVO) uitgevoerd, door middel van 
boringen. Als resultaat hiervan zijn 14 vindplaatsen gekarteerd (fig. 3.1).1

De aangetroffen vindplaatsen zijn grofweg in te delen naar periode en 
ligging: Tiel-Medel “Lingewei” (vindplaats 1), “Kanaalweg” (vindplaats 
2), vindplaats 3 (zonder naam), “Schele Hoek” (vindplaats 4),  “Oude 
Weiden” (vindplaats 5),  “Bredesteeg” (vindplaatsen 7 en 8) en “Grotebrugse 
Grintweg” (vindplaats 10) liggen in de noordelijk helft van het plangebied 
en dateren ruwweg in de periode laat-neolithicum -bronstijd. Vindplaatsen 
Tiel-Medel “Rotonde” (vindplaats 6),  “Krommewei” (vindplaats 9 en 
R1), “Medelsestraat-Oost” (vindplaats R2), “Buitengebied Huis Medel” 
(vindplaats R3) en “Ooijsche Wetering” (vindplaats R4) liggen in het 
zuidelijke deel en dateren in de periode ijzertijd/Romeinse tijd tot en met 
nieuwe tijd. 

In opdracht van de Projectorganisatie Bedrijvenpark Medel heeft 
Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol BV) tussen 10 en 19 januari 
2005 een waarderend Inventariserend Vooronderzoek (IVO) in de vorm 
van proefsleuven op de vindplaatsen 7 en 8 van het plangebied Tiel-Medel 
Bredesteeg uitgevoerd, van 29 maart tot en met 27 mei 2005 gevolgd door 
een archeologische opgraving van vindplaats 8 (fig. 1.1). In dit rapport 
worden de resultaten gepresenteerd van beide onderzoeken.

Het onderzoeksterrein van vindplaats 7 en 8 is 440 m lang (oost-west) en 
220 m breed (noord-zuid). Het terrein ligt aan de zuidkant van de Linge en 
was in gebruik als fruitboomgaard, akker- en weideland. Aan de noordzijde 
vormt de grens van het plangebied de begrenzing; in het zuiden de 
perceelsgrens van nog te ontwikkelen akkergronden. Aan de oostzijde ligt 
Bredesteeg, aan de westzijde het tracé van de Noordzuidweg (in aanleg). Het 
onderzoeksgebied is circa 5 ha groot.

Volgens de planning van Bedrijvenpark Medel was als eerste en 
voorlopig enige bodemingreep in het onderzoeksgebied de aanleg van 
een (diepe) rioolput en verdere riolering voorzien, eind 2005. Hazenberg 
Archeologie stelde najaar 2004, in samenspraak met de Archeologische 

1 Heunks 2002, 2003a-c, 2004. De vindplaatsnummers corresponderen met die uit het RAAP-
onderzoek
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Begeleidingscommissie Medel een PvE op voor een waarderend proefsleu-
venonderzoek.2 Dit onderzoek leverde bewoningsporen op uit de midden-
bronstijd met tenminste één huisplattegrond, plattegronden van enkele 
spiekers, erfafscheidingen (stakenrijen) en een gedeeltelijk nog aanwezige 
vondstlaag.3 De Provincie Gelderland verleende, gezien het belang van dit 
onderzoek, een subsidie aan Bedrijvenpark Medel.

Rond 8 maart 2005 veranderde de planning van het Bedrijvenpark drastisch 
in verband met de plotselinge verkoop van gronden. Het onderzoeksge-
bied werd hierdoor per onmiddellijk bedreigd, in eerste instantie door de 
aanleg van een bouwweg dwars door het onderzoeksgebied en vervolgens 
door de ontwikkeling van het zuidelijke deel. Op basis van het evaluatie-
rapport van het IVO was duidelijk dat het ging om een behoudenswaar-
dige vindplaats (zie tevens bijlage 6). Samen met de ABC Medel besloot 
Hazenberg Archeologie om voorrang te geven aan het veiligstellen van 
de archeologische waarden ex situ door middel van een opgraving, bóven 
uitwerking en rapportage van het IVO. Overeengekomen werd om IVO en 
opgraving als één geheel verder uit te werken en te rapporteren. Voor de 
opgraving werd een PvE opgesteld.4

In verband met de snelle aanleg van de bouwweg onderzocht Archol 
allereerst het geplande wegtracé. Voor het verdere verloop was een voorlopig 
puttenplan opgesteld. Het totaal aantal vierkante meters vlakdekkend 
onderzoek was begroot op 2,15 ha. De afspraak was dat dit puttenplan 
tijdens de opgraving naar bevind van zaken kon worden aangepast. De 
resultaten van het IVO waren richtinggevend, maar tijdens de opgraving 
was ruimte om te anticiperen op nieuwe inzichten en het puttenplan daarop 
aan te passen. Een grote beperking was de planning van de voorgenomen 
bouwwerkzaamheden. Uiterlijk 1 juni 2005 moesten de archeologen het 
veld hebben verlaten. Tijdens het veldwerk zijn daarom enkele malen 
beslissingen genomen welke delen van de vindplaats meer of minder 
intensief te onderzoeken. Deze beslissingen zijn altijd genomen in overleg 
met de directievoerder, Hazenberg Archeologie. Op 27 mei 2005 is het 
veldwerk afgerond. Tijdens het onderzoek is uiteindelijk meer dan het 
begrote aantal vierkante meters onderzocht (ca 3 ha).

Het onderzoek in 2005 heeft resten opgeleverd van een nederzettingsterrein 
uit de midden- en late bronstijd. Vooral dit laatste is bijzonder, aangezien 
tot voor kort verwacht werd dat het rivierengebied vanwege vernatting niet 
bewoond was in de late bronstijd.5 Interessant is dat ten westen van de 
vindplaatsen 7 en 8 (Bredesteeg) eerder op de vindplaatsen 1 (Lingewei) en 
5 (Oude Weiden) nederzettingssporen uit de bronstijd waren onderzocht 
door het ARC. In het kader van deze rapportage vindt daarom ook een 
vergelijking met deze vondsten plaats.

In dit verslag worden de resultaten van de proefsleuven en de opgraving 
gezamenlijk gepresenteerd. Eerst wordt kort ingegaan op de landschap-
pelijke ligging van de onderzoekslocatie (hoofdstuk 2). Hierna worden 

2 Dütting & Bulten 2004
3 Hamburg 2005
4 Dütting en Lanzing 2005
5 Jongste en Van Zijverden in druk
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het archeologisch en historisch kader en de gehanteerde methodieken 
besproken (hoofdstuk 3 en 4). Vervolgens worden de resultaten van het 
onderzoek gepresenteerd (hoofdstuk 5 en 6). Een samenvattende synthese 
met bijbehorende aanbevelingen zal het geheel afsluiten (hoofdstuk 7).
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ANWB Topografische Nederland 1: 50 000

Figuur 1.1 
Locatie plangebied Tiel-Medel met de locatie
van de vindplaatsen 7 en 8.
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Administratieve gegevens
Datum per procesonderdeel 
 Veldwerk IVO-proefsleuven:   januari 2005
 Veldwerk Archeologische Opgraving:   maart-mei 2005
 Uitwerking/rapportage:   maart 2007

Opdrachtgever Projectorganisatie Bedrijvenpark Medel.
   Het adviesbureau Hazenberg Archeologie Leiden bv
   fungeerde voor dit onderzoek als adviseur voor het
   bedrijvenpark.

Uitvoerder  Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol BV)

Bevoegd gezag In verband met de bijzondere omstandigheden met
   betrekking tot het bestemmingsplan is voor het gebied
   van Bedrijvenpark Medel geen bevoegd gezag aanwezig.
   Het PvE is van commentaar voorzien door A. Koenders,
   gemeente Tiel, M. Krauwer, Rijksdienst voor het   
   Oudheidkundig Bodemonderzoek en M. de Rooij,
   provincie Gelderland.

Locatie
 Gemeente:  Tiel
 Plaats:  Tiel
 Toponiem: Medel-Bredesteeg

Coördinaten vindplaats (hoeken) 
   NW: 159.658 / 436.903
   ZW: 159.690 / 436.786
   NO: 160.035 / 436.985
   ZO: 160.077 / 436.774  
Precisie: 3

ROB-waarnemingsnummer 
   408234

Geomorfologie Kom- en oeverwalachtige vlakte (2M22)

Bodem  Kalkloze poldervaaggrond op zavel en lichte klei; profielver- 
   loop 3, of 3 en 4 met grondwater hoogste stand minder dan
   40 of 40-80 cm –MV en diepste stand >120 cm -MV
   (Rn 67 C V/VI)

.

Tabel 1.1
Administratieve gegevens archeologisch
onderzoek Tiel-Medel Bredesteeg (vindplaats
7 en 8)
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Samenvatting

In het te ontwikkelen gebied Tiel-Medel (ca. 210 ha groot) heeft Archol bv 
binnen een ca. 5 ha groot deelgebied op vindplaatsen 7 en 8 (Bredesteeg) 
een verkennend en waarderend archeologisch onderzoek uitgevoerd, waarna 
vervolgens ca. 3 ha vlakdekkend is opgegraven. Tijdens dit onderzoek kwam 
een nederzetting bestaande uit huisplaatsen uit de midden- en late bronstijd 
aan het licht.

De huisplattegronden uit de midden-bronstijd (acht stuks) kunnen goed 
vergeleken worden met bronstijdplattegronden die elders in Nederland 
zijn aangetroffen. Het betreft lange, rechthoekige huizen met regelmatig 
geplaatste paren staanders, die over het algemeen gedurende een relatief 
korte periode, namelijk in de tweede helft van de midden-bronstijd (MBT-B 
1500-1050 BC) in gebruik geweest zijn. Dit type huis verdwijnt in de late 
bronstijd (1050-800 voor Chr.) om plaats te maken voor een kleiner type 
drieschepig huis (lengte tussen 7-11 m). Twee waterputten leverden verder 
elk een houten trap uit de midden-bronstijd op.

Op de erven uit zowel de midden- en late bronstijd komt standaard een 
aantal elementen voor: een huis, in een enkel geval mogelijk met een 
bijgebouw, een aantal spiekers voor graanopslag, kuilen en een waterput. De 
erven liggen op crevasse-afzettingen van een fossiel riviersysteem (Zoelense 
stroomgordel) met in de omgeving andere nederzettingsterreinen op 
crevasse-afzettingen die in dezelfde periode bewoond waren (vindplaats 1,
5). Ten zuiden van vindplaats 7 en 8 lag een uitgestrekt en nat komgebied. 
Ten noorden van de vindplaats lag de oude meandergordel van het Zoelense 
systeem.

Het nederzettingsterrein zal vermoedelijk continu bewoond zijn geweest 
vanaf de tweede helft van de midden-bronstijd en het eerste deel van de 
late bronstijd (maximaal 700 jaar). Een vroegere datering van een houts-
koolmonster uit een paalspoor van een van de huisplattegronden uit de 
midden-bronstijd laat de mogelijkheid open dat men ook al gedurende de 
eerste helft van de midden-bronstijd (MBT-A 1800-1500 voor Chr.) in dit 
gebied aanwezig is geweest. Of de betreffende huisplattegrond (huis 8) van 
dezelfde ouderdom is, is niet vast te stellen.

Het onderzoek heeft ons inzicht gegeven in een lange bewoningsge-
schiedenis gedurende de midden- en late bronstijd van een locatie in het 
Nederlandse rivierengebied. Het heeft een substantiële bijdrage geleverd aan 
onze kennis over de bewoning in de late bronstijd, een periode waarover we 
doorgaans weinig weten en waarvan in het bijzonder in het rivierengebied 
de kennis zeer beperkt is. Omdat er ruimte was voor een onderzoek naar 
de directe omgeving van de huisplaatsen is nu ook een representatief beeld 
verkregen van de inrichting van de verschillende erven en een deel van het 
ingerichte landschap in de omgeving.
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2 Het landschap (W.K. van Zijverden)

2.1 Inleiding

Tijdens de opgraving van een bronstijdnederzetting in het plangebied 
Tiel-Medel Bredesteeg is een fysisch geografisch onderzoek uitgevoerd. 
Het betreft opnamen van de profielen van de putten en aanvullend 
booronderzoek ten noorden van de vindplaats die tijdens het sleuven-
onderzoek buiten het plangebied zijn gezet. In dit verslag wordt eerst 
een korte introductie gegeven van de ontwikkeling van een rivierenland-
schap, waarbij uitgebreider wordt ingegaan op de vorming van crevasses 
en het begrip reactivering. Vervolgens wordt de huidige kennis van de 
paleogeografie van het landschap besproken op basis van de publicatie van 
Berendsen & Stouthamer6 aangevuld met een AHN-onderzoek en oud 
kaartmateriaal.7 Vervolgens wordt het onderzoek beschreven dat gelijktijdig 
met de opgraving is uitgevoerd. Op basis hiervan is de landschappelijke 
ontwikkeling beschreven. 

2.2 Landschapsgenese 

De holocene rivierafzettingen in het onderzoeksgebied zijn gedeeltelijk 
gevormd door meanderende rivieren en gedeeltelijk door anastomoserende 
rivieren. Meanderende rivieren worden gekarakteriseerd door het 
voorkomen van één, meer of minder sterk kronkelende, rivierbedding. De 
rivierbedding verlegt zich door erosie van de oevers in de buitenbocht. In 
de rivierbedding van een meanderende rivier is de stroomsnelheid niet 
overal gelijk. De stroomsnelheid is laag in de binnenbocht en hoog in de 
buitenbocht van de rivierbedding. Hierdoor wordt sediment afgezet in de 
binnenbocht, terwijl in de buitenbocht erosie van de oever plaatsvindt. Als 
gevolg van deze erosie en sedimentatie zal de loop van de rivier geleidelijk 
aan stroomafwaarts en naar buiten verschuiven.

Een anastomoserend riviersysteem wordt gekenmerkt door meerdere 
onderling verbonden geulen die komgebieden omsluiten. De individuele 
geulen van een anastomoserend riviersysteem kunnen recht, meanderend 
en vlechtend zijn. Veelal bestaan anastomoserende riviersystemen uit 
“rechte” geulen. Dergelijke geulen zijn doorgaans relatief smal en diep. 
“Rechte” geulen zijn meestal niet letterlijk recht, maar vertonen vaak 
onregelmatige bochten. In tegenstelling tot meanderende geulen verplaatsen 
de bochten in “rechte” geulen zich nauwelijks zijdelings door erosie van de 
oevers. Vorming van kronkelwaarden en meanderhalsafsnijdingen komen 
niet voor bij rechte geulen. De beddingafzettingen zijn scherp begrensd en 
de oeverwallen zijn goed ontwikkeld. In een anastomoserend riviersysteem 
treden regelmatig avulsies (stroomgordelverleggingen) op en komen 
crevasse-afzettingen veelvuldig voor.

De waterstand fluctueert in de rivier door het jaar heen. Gedurende 
perioden van hoogwater treedt de rivier regelmatig buiten haar oevers 
en veroorzaakt overstromingen. Wanneer een riviervlakte overstroomt, 
blijft de stroomsnelheid in de bedding relatief hoog en wordt grof 
sediment getransporteerd. Dit sediment blijft in de rivierbedding. Het 

6 Berendsen & Stouthamer 2001 aangevuld met de vernieuwde appendices, januari 2006
7 De analyse van het AHN-beeld maakt deel uit van het NWO-onderzoek “Living in a dynamic

(cultural) landscape, the Bronze Age in the Dutch river area”
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fijnere sediment wordt echter door het turbulente water in suspensie 
gebracht en naar het ondergelopen gebied gevoerd. In dit gebied neemt 
de stroomsnelheid van het water als gevolg van de geringe diepte en de 
aanwezigheid van vegetatie snel af. Het grofste sediment (sterk siltige 
tot sterk zandige klei) wordt afgezet vlak naast de bedding, op de oevers 
van de rivier, waar zich een oeverwal ontwikkelt. Deze oeverwal wordt bij 
elke overstroming verder opgehoogd en vormt een langgerekte rug in het 
landschap. Het fijnere sediment (zwak tot matig siltige klei) wordt verder 
de riviervlakte in getransporteerd. De laaggelegen riviervlakte achter de 
oeverwallen is het komgebied van de rivier. Als het waterpeil in de rivier 
zakt, wordt het water in deze vlakte door de droogvallende oeverwallen 
van de rivier afgesneden. In dit stagnerende water kan het fijne sediment 
uiteindelijk bezinken. De laagste delen van het komgebied zijn zeer nat, 
ook in perioden dat er geen overstromingen optreden. Op deze plaatsen kan 
veen worden gevormd.

Tijdens perioden van hoogwater stroomt het water via de laagste delen van 
de oeverwal het komgebied in. Hoogwater kan ontstaan als gevolg van een 
piekafvoer, of obstructies veroorzaakt door drijfhout, drijfijs, beverdammen, 
etc. Vaak bezwijkt daardoor de oeverwal en vormen zich geulen in het 
komgebied die we crevassegeulen noemen. Het sediment dat in het water 
aanwezig is, wordt de kom in getransporteerd en afgezet. Deze afzettingen 
worden crevasseafzettingen genoemd. Crevasseafzettingen kennen veel 
verschillende verschijningsvormen en verschillen sterk in lithologie, 
morfologie en sedimentologie. Doorgaans wordt uitgegaan van de indeling 
van Smith e.a. (fig. 2.1).8 Kenmerkend voor crevasseafzettingen is dat als er 
geulen aanwezig zijn, deze zich vertakken via een onregelmatig patroon en 
doodlopen in het komgebied. In sommige gevallen groeien crevassegeulen 
uit tot hoofdgeulen die zich stroomafwaarts weer aansluiten bij de bestaande 
geul. In dat geval wordt gesproken van een stroomgordelverlegging.

Het komt voor dat bij hoogwater reeds verlande geulen, restgeulen, 
(tijdelijk) watervoerend worden. Wanneer daarbij opnieuw beding- en oever-
afzettingen worden gevormd, wordt gesproken van een reactivering (fig. 
2.2). Doorgaans worden de oudere oever- en beddingafzettingen grotendeels 
opgeruimd. Dergelijke meandergordels kenmerken zich door het 
voorkomen van extreem dikke en soms “dubbele” oevers. Daarnaast is bij 
gereactiveerde stroomgordels vaak sprake van een onregelmatige bedding-
afzetting. Bij een gedeeltelijke reactivering wordt slechts een deel van een 
meandergordel opnieuw in gebruik genomen. Een tijdelijke reactivering kan 
ook leiden tot het gedeeltelijk uitslijten van een nieuwe geul in de restgeul 
waarbij al of niet erosie en/of sedimentatie optreedt op de oorspronkelijk 
oevers. In dat geval wordt in dit verslag gesproken over crevassevorming. 

Als een stroomgordelverlegging plaatsvindt, verliest de rivierarm 
stroomafwaarts zijn watervoerende functie. De afgesneden of verlaten 
rivierbedding, de restgeul, wordt grotendeels opgevuld en is veel smaller 
dan de oorspronkelijke rivierbedding. In de overgebleven laagte staat 
meestal wel water, maar deze slibt geleidelijk aan dicht. Een restgeul blijft 
meestal als een langgerekte depressie in het landschap zichtbaar. 

8 Smith e.a. 1989
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De oeverwallen van een verlaten rivierarm blijven herkenbaar als ruggen 
in het landschap. In het gebied rondom de verlaten rivierarm neemt de 
hevigheid van de overstromingen af. De waterhuishouding kan dusdanig 
veranderen dat zich een “permanent” vegetatiedek ontwikkelt en zich in 
de onderliggende sedimenten een bodem begint te vormen. Als een rivier 
zich bovenstrooms heeft verlegd, ontvangt het gebied benedenstrooms nog 
nauwelijks sediment en kan zich daar een vegetatiedek ontwikkelen dat min 
of meer permanent is. In de komgebieden ontwikkelen zich zogenaamde 
aquatische bodems terwijl op de stroomrug terrestrische bodems tot 
ontwikkeling kunnen komen.9

Tijdens de ontwikkeling van een bodem vinden verschillende processen 
plaats, die van belang zijn voor archeologisch en geologisch onderzoek. 
Als gevolg van bioturbatie (vermenging van bodemmateriaal door 
mirco-organismen, woeldieren, etc.) verdwijnt in de loop der tijd de 
oorspronkelijke sedimentaire gelaagdheid. Daarnaast vindt een aantal 
onomkeerbare bodemchemische veranderingen plaats, zoals verlaging van 
de zuurgraad, uit- en inspoelen van metalen waaronder ijzer en mangaan, 
inspoeling van organische stof, etc. Hierdoor ontwikkelt zich een vege-
tatiehorizont. De dikte van de ontwikkelde vegetatiehorizont is onder 
andere afhankelijk van vegetatietype, ondergrond, tijdsduur en sedimen-
tatiesnelheid. Wanneer door hernieuwde sedimentatie een einde komt 
aan de bodemontwikkeling blijft de ontwikkelde bodemhorizont in een 
dwarsdoorsnede zichtbaar als een donker(blauw)grijze laag. Deze laag wordt 
ook wel vegetatiehorizont of laklaag genoemd.

9 Steenbeek 1990

Stage 1

Stage 2

Stage 3

Legenda

crevassegeul

crevasseafzetting

oeverafzetting

rivier

komafzetting

Figuur 2.1
Overzicht crevassemorfologie (naar: Smith et
al. 1989)
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2.3 De regionale ontwikkeling van het landschap (fig. 2.3)

Het landschap in de omgeving van Tiel-Medel Bredesteeg kent een relatief 
eenvoudige opbouw. In het gebied zijn vier meandergordels van belang: de 
Ommerense, Zoelense, Ochtense en Echteldse meandergordels.10 De onder-
zoekslocatie ligt ten zuiden van Zoelense meandergordel.

De Zoelense meandergordel heeft een bijzonder dikke oever. Dit kan wijzen 
op de aanwezigheid van een oudere meandergordel in de ondergrond, 
die de Zoelense stroomgordel heeft gevolgd. In dat geval is de Zoelense 
meandergordel een gereactiveerde, oudere meandergordel. De beginfase 
van de Zoelense meandergordel is gedateerd op ca. 3000 voor Chr.11 Een 
eindfasedatering is niet bekend. De Erichemse meandergordel, waarvan 
de eindfase gedateerd is op ca. 500 voor Chr., vormt vermoedelijk de 
benedenloop van de Zoelense.12 Deze datering is daarom gehanteerd als 
eindfasedatering van de Zoelense.13 Op basis van archeologische vondsten 
uit de midden-bronstijd, waaronder nederzettingsterreinen en grafheuvels, 
die zijn gedaan op deze meandergordel kan deze eindfasedatering echter 
niet juist zijn.14 Daar komt bij dat op deze vindplaatsen geen aanwijzingen 
zijn aangetroffen voor natuurlijke erosie.15 Op basis hiervan wordt de 
eindfase van de Zoelense gedateerd vóór de midden-bronstijd (1800 voor 
Chr.).

De beginfase van de Ommerense stroomgordel is gedateerd op ca. 4370 
voor Chr.16 De eindfase is gedateerd op ca. 105 voor Chr.17

10 Berendsen & Stouthamer 2001.
11 4376 ± 37 BP (UtC-6846)
12 2420 ± 140 BP (UtC-4638)
13 Berendsen & Stouthamer 2001, 248, nr. 200
14 Van Dinter 2000
15 mm.W. Hessing in Van Zijverden 2004
16 Berendsen & Stouthamer 2001, 225, nr. 126: 5530 ± 55 BP (GrN-6232)
17 2100 ± 35 BP (GrN-12458)

Figuur 2.2 
Overzicht kenmerken reactivering (naar:
Stouthamer, 2001)
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De eindfasedatering is echter niet in overeenstemming met archeologische 
vindplaatsen uit de midden-bronstijd en het laat-neolithicum die op deze 
stroomgordel zijn aangetroffen. De oudste vindplaats, die opgegraven is, 
is zelfs gedateerd in de Vlaardingen-periode.18 In geen van de gevallen 
is sprake afgetopte of geërodeerde vindplaatsen. Waarschijnlijk moet de 
eindfase van de Ommerense stroomgordel dus gedateerd worden vóór 3500-
2500 voor Chr. Een monster uit een vegetatiehorizont van de Ommerense 
stroomgordel heeft een datering opgeleverd van ca. 3785 voor Chr. hetgeen 
aansluit bij een Vlaardingen-datering en zou dus goed als eindfasedatering 
kunnen gelden.19 Monsters uit vegetatiehorizonten kunnen echter een 
verkeerde ouderdom opleveren (zie voor een discussie Steenbeek, 1990) en 
dus blijft er onzekerheid over de eindfasedatering.

Op ’t Hoff (1983) suggereert in navolging van Louwe Kooijmans (1974) dat 
de Ommerense stroomgordel gedeeltelijk is gereactiveerd. Het westelijk 
deel van de meandergordel zou in het verleden de bovenloop van de 
Zoelense hebben gevormd terwijl de oostelijke helft verland is geweest. 
Deze constatering komt zeer goed overeen met de ruimtelijke ligging van 
de verschillende vindplaatsen op deze meandergordel. De stroomgordel is 
omstreeks 400 na Chr. doorsneden door een geul (breakthrough-gully).20

18 Louwe Kooijmans 1974
19 Berendsen & Stouthamer 2001, 225, nr. 126 (remarks): 4935 ± 60 BP
20  1635 ± 50 BP (GrN-6231)

Overzicht meandergordels, vindplaatsen en ligging boorraaien (op basis van Berendsen & Stouthamer, 2001 en 
Berendsen et al., 1996)

restgeul (Berendsen et al., 1996)

crevasse (Berendsen et al., 1996)

boring
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97 Linge

175 Waal

126

200

97

42123

17525

Fig. 2.3 
Overzicht meandergordels, vindplaatsen en
ligging boringen tijdens het sleuvenonder-
zoek.
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Ten zuiden van de onderzoekslocatie liggen de meandergordels van Ochten 
en Echteld.21 De Ochtense meandergordel heeft een onbetrouwbare begin-
fasedatering en een geschatte eindfasedatering. De beginfase is gedateerd 
op basis van twee te kleine samples en wordt geplaatst rond 3300 voor 
Chr. De Westerveldse vormde mogelijk de bovenloop van de Ochtense. 
Als eindfasedatering van deze Westerveldse meandergordel is de eindfa-
sedatering van de Homoet-Kamp gebruikt (ca. 1575 voor Chr.) die weer 
mogelijk de bovenloop van de Westerveldse vormt.22 Deze eindfasedate-
ring kan worden gestaafd aan gedateerde vindplaatsen op het systeem. Op 
grond van onderzoek van Van Dinter is vastgesteld dat de Westerveldse 
omstreeks 1500 voor Chr. niet meer actief was23 Op de Ochtense zijn 
echter geen vindplaatsen uit de bronstijd bekend. De Echteldse oversnijdt 
de Ochtense. De beginfase van de Echteldse wordt dan ook gezien als de 
uiterste eindfasedatum van de Ochtense. De beginfase van de Echteldse is 
direct gedateerd op ca. 1005 voor Chr. en de eindfase is direct gedateerd op 
ca. 120 na Chr.24  Gezien de nabije ligging van de locatie ten opzichte van 
deze meandergordels mag worden aangenomen dat de dynamiek van deze 
meandergordels de bewoonbaarheid van het gebied sterk heeft beïnvloed. 

Over het gehele gebied is vanuit de Linge vooral op de lagere delen van 
het landschap een pakket klei afgezet. De Linge is actief vanaf ca. 215
voor Chr. en aangenomen mag worden dat vanaf dit moment het gebied 
met uitzondering van de stroomgordels niet aantrekkelijk is geweest om 
te wonen.25 Vindplaats Tiel-Medel ligt direct ten zuiden van de Zoelense 
meandergordel, op de zuidelijke oever van de Linge. De Linge is hier echter 
omgelegd, de werkelijke meandergordel ligt nog veel zuidelijker. 

2.4 Archeologische meldingen (fig 2.4)

In het plangebied Tiel-Medel Bredesteeg is op diverse plaatsen 
archeologisch onderzoek uitgevoerd. Hierdoor bestaat een goed beeld van 
bewoning in het gebied vanaf de late prehistorie. Om inzicht te krijgen in 
de relatie tussen deze bewoning en het landschap is een overzicht gemaakt 
van aanwezige vindplaatsen met hun begin- en einddatering. De oudste 
bewoning vindt plaats in de Vlaardingenperiode (3500-2500 voor Chr.). 
Vervolgens wordt het gebied bewoond in de periode op de overgang tussen 
het laat-neolithicum en de vroege bronstijd (2500-1800 voor Chr.). Een 
derde bewoningsperiode loopt vanaf de gevorderde fase van de midden-
bronstijd (MB-B: 1500-1050 voor Chr.) door tot in de late bronstijd (1050-
800 voor Chr.). Het gebied wordt pas weer bezocht vanaf de late ijzertijd tot 
in de 3e eeuw na Chr. Met een korte onderbreking vinden vanaf de 9e eeuw 
tot en met vandaag weer activiteiten plaats in het onderzoeksgebied.26

2.5 Fysisch-geografisch onderzoek

Tijdens de IVO-fase zijn systematisch profielopnamen gedaan in de 
proefsleuven (fig. 4.1). Deze profielopnamen zijn telkens verlengd door 
middel van een boring. Daarnaast zijn 23 boringen tot 120 cm –mv 
uitgevoerd op het terrein ten noorden van het onderzoeksgebied om de 
vindplaats aan de noordzijde te begrenzen (fig. 2.3 en 4.1).

21 Berendsen & Stouthamer 2001, 224, nr. 123; 198-199, nr. 42
22 3290 ± 70 BP (UtC-2607)
23 Van Dinter 2001
24 resp. 2770 ± 90 BP (UtC-4640) en 1901± 35 BP (UtC-4639)
25 2160 ± 60 BP (UtC-1717)
26 Van Dinter 2001.
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De hoogte van het maaiveld is voor elk boorpunt bepaald met behulp 
van een total-station. Van de boringen is alleen de top van de crevasseaf-
zettingen, de aan- of afwezigheid van archeologische indicatoren en de 
hoogteligging van de bovenste vegetatiehorizont genoteerd.

Tijdens de opgraving zijn 13 boringen gezet in een raai haaks op de 
Zoelense meandergordel. Doel van deze boringen was inzicht te verkrijgen 
in de opbouw van het landschap en het verzamelen van een 14C-monster
gestoken met een 6 cm gutsboor ten behoeve van een beginfasedatering 
van de Zoelense. Buiten het opgravingsterrein zijn verder een tweede en 
een derde raai boringen van respectievelijk 9 en 5 boringen gezet met een 7 
cm edelmanboor, verlengd met een 3 cm gutsboor. Doel van deze boringen 
was het traceren en bemonsteren van de restgeul van de Zoelense. In de 
opgravingsputten zijn enkele profielen opgenomen bij diepere ontsluitingen 
zoals coupes van waterputten. In een van deze ontsluitingen is een 14C-
monster genomen uit een vegetatiehorizont ten behoeve van een eindfase-
datering (flankdatering) van de Zoelense. Van één van de boorraaien is een 
lithogenetisch profiel getekend. 

Lopende het onderzoek zijn boorgegevens van de Universiteit Utrecht en 
het gefilterd basisbestand van het AHN beschikbaar gekomen via het NWO-
project “Living in a dynamic (cultural) landscape, the Bronze Age in the 
Dutch river area”. In deze rapportage is beperkt gebruik gemaakt van deze 
gegevens. Bij de beschrijving van de boor- en kolomprofielen is gebruik 
gemaakt van LLG (LaagLandGenese) van de Universiteit Utrecht dat de 
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textuurbeschrijving conform De Bakker & Schelling hanteert, tenzij anders 
vermeld.27

2.5.1 Resultaten

De basis van het profiel (fig. 2.5) bestaat uit een lemig zand en zandige 
leem. Op dit pakket is een pakket zware klei afgezet, waarin zich bovenin 
een bodem heeft ontwikkeld. Daarboven bevindt zich een pakket zware 
klei, dat naar boven toe geleidelijk overgaat in venige klei. Deze venige klei 
is afgedekt met een pakket sterk humeuze matig zware en zware klei. In 
dit pakket is plaatselijk een pakket kalkrijke lichte klei en/of zware zavel 
ingeschakeld. Naar boven toe gaat het pakket over in venige klei. In het 
noordelijke deel van het profiel is dit pakket erosief afgedekt door een dik 
pakket zware zavel, dat naar boven toe overgaat in lichte klei. In de top van 
dit pakket heeft zich een bodem of vegetatiehorizont ontwikkeld. In het 
zuidelijk deel van het profiel is het veen non-erosief afgedekt met een dun 
pakket zware klei dat naar boven toe overgaat in lichte klei en vervolgens 
in matig zware klei waarin zich een bodem heeft ontwikkeld. Dit pakket 
is erosief afgedekt door een tweede pakket zware zavel, dat naar boven toe 
overgaat in lichte klei en matig zware klei. In de top van dit pakket heeft 
zich eveneens een bodem ontwikkeld. In deze bodem komen op diverse 
plaatsen archeologische indicatoren voor. Plaatselijk is de top van dit pakket 
opgenomen in de bouwvoor. Het pakket is afgedekt met een dun pakket 
matig zware en lichte klei waarvan de top is opgenomen in de bouwvoor.

De afzettingen aan de basis van het profiel zijn geïnterpreteerd als 
vroegholocene oever- en komafzettingen en worden gerekend tot het 
laagpakket van Wychen van de Formatie van Kreftenheye. Alle afzettingen 
daarboven zijn fluviatiele afzettingen en worden gerekend tot de Formatie 
van Echteld. De venige klei en de (humeuze) (matig) zware klei is 
geïnterpreteerd als komafzettingen. Het ingeschakelde pakket zavel en 
lichte klei is op basis van het lokale voorkomen geïnterpreteerd als crevas-
seafzettingen.

27 Bakker & Schelling 1989
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Lithogenetisch profiel (zie ook fig. 4.1)
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Gezien de grote afstand tot de meandergordel zijn de bovenste twee 
pakketten zavel en lichte klei geïnterpreteerd als crevasseafzettingen. 
Tijdens het onderhavige onderzoek is niet aangetoond dat in het tweede 
pakket crevasseafzettingen sprake is van enige differentiatie. Op basis van 
de zanddiepte-attentiekaarten van het Gelders rivierengebied, de opgra-
vingsresultaten op Lingewei en de grondboringen van Heunks wordt 
aangenomen dat er sprake is van een zandlichaam dat zich diep in de 
ondergrond heeft ingesneden.28 Mogelijk is hier sprake van een mislukte 
avulsie of een crevasse van het type III.29 Tijdens de opgraving zijn in het 
eerste pakket verschillende oppervlakkige geultjes aangetroffen. Er zijn geen 
aanwijzingen dat in het bovenste pakket diepere insnijdingen voorkomen. 
Op grond hiervan wordt gedacht aan een crevasse-splay van het type I, 
mogelijk II, met een relatief grote omvang.30

Het onderste pakket crevasseafzettingen kan niet worden toegewezen aan 
een meandergordel op basis van de verspreiding van de afzettingen. Gezien 
de diepteligging ligt het voor de hand dat deze afzettingen behoren tot 
de meandergordel van de Ommerense. Het tweede pakket crevasseafzet-
tingen lijkt op basis van het verloop in het profiel en de oriëntatie van het 
zandlichaam tot de Zoelense te behoren. De bovenste crevasseafzettingen 
lijken gedeeltelijk parallel aan de Zoelense te lopen. Mogelijk is deze fase 
van crevassevorming geassocieerd met een kortstondige reactivering van de 
(bovenloop van de) Zoelense. Om een idee te krijgen van de landschappe-
lijke ontwikkeling zijn 14C-monsters van de crevasseafzettingen. 

Van de intacte venige klei aan de basis van dit pakket is een monster 
genomen om de beginfase van sedimentatie in de kom vast te stellen. Deze 
datering zou een ouderdom moeten opleveren die de beginfase van de 
Zoelense aangeeft. De bodem die zich aan de top van het tweede pakket 
crevasseafzettingen bevindt, is bemonsterd om de eindfase vast te stellen. 
Het monster aan de basis van de afzettingen van de Zoelense bevatte 
onvoldoende zaden voor een AMS-datering. Het monster bevatte echter 
wel voldoende houtskool. Het houtskoolmonster leverde een ouderdom 
op van ca. 3350-3110 voor Chr.31 Het monster uit de top van de afzettingen 
van de Zoelense leverde vier zaden van de urtica, drie zaden van stachys

sp, één zaadje van een andoorn en enkele spikkels houtskool op. Het 
monster leverde een ouderdom op van 3500-3350 voor Chr.32 en dus ouder 
dan de beginfasedatering.  Mogelijk was dit laatste monster te klein voor 
een betrouwbare datering. Dat de stroomgordel in het derde millenium 
is verland, lijkt aannemelijk door de meldingen uit het laat-neolithicum 
gelegen op de afzettingen van het Zoelense systeem (zie onder) en de 
ouderdom van Tiel-Medel vindplaats 1 ‘Lingewei’ en 5 ‘Oude Weiden’ (laat-
neolithicum/vroege bronstijd).

Op twee plaatsen is geboord naar restgeulafzettingen van de Zoelense 
meandergordel op basis van de ligging van de restgeul zoals deze is 

28 Hielkema 2003, Heunks diversen, Berendsen et al. 2001
29 Smith et al. 1989
30 Smith et al. 1989
31 4520±35 BP: Poz-16710 (68% waarschijnlijkheid: 3350-3110 voor Chr.; 95,4% waarschijnlijk-

heid: 3360-3090 voor Chr.)
32 4620±40 BP: Poz-16709 (68% waarschijnlijkheid: 3500-3350 voor Chr.; 95,4% waarschijnlijk-

heid: 3520-3130 voor Chr.)
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aangegeven op de zanddiepte-attentiekaart.33 Op deze twee plaatsen is 
geen restgeul aangetroffen. Wel is tijdens deze boringen een vindplaats 
aangeboord die op grond van de stratigrafische positie vermoedelijk in de 
bronstijd kan worden geplaatst.34 Ten slotte zijn enkele losse boringen 
geplaatst op een locatie die een laagte vormt in het AHN-beeld en mogelijk 
de locatie van de restgeul zou kunnen weergeven. Deze depressie bleek 
echter het resultaat van een grootschalige vergraving. 

AHN-bewerking

Voor het onderzoeksgebied is een AHN-beeld vervaardigd (fig. 2.6a). Op 
basis van de kennis die is opgedaan in het SENTER-onderzoek, is gebruik 
gemaakt van het gefilterd basisbestand.35 Dit basisbestand is vergrid naar 
gridcellen van 2 bij 2 m met behulp van een kriging-interpolatie. Bij het 
vervaardigen van het beeld is gebruik gemaakt van een lichtbron uit twee 
haaks op elkaar staande richtingen waarbij een extreem lage zonnestand is 
gebruikt van 5 graden. Het beeld wordt sterk verstoord door de slootkanten. 
Op basis van een lopend onderzoek is vastgesteld dat het beeld sterk 
verbeterd kan worden door voorafgaand aan de interpolatie deze sloten eruit 
te filteren met behulp van de top10-vectorkaart.

In het beeld komen verschillende landschappelijke fenomenen duidelijk 
naar voren. De meandergordels zijn goed zichtbaar evenals de daarin 
aanwezige restgeulen. De ligging van deze meandergordels en restgeulen 
lijken niet goed te corresponderen met de ligging van de meandergordels 
zoals deze zijn aangegeven op de kaart van Berendsen & Stouthamer 
(fig. 2.6b). De kaart van Op ‘t Hoff daarentegen vertoont hiermee wel 
overeenkomsten (fig. 2.6c). Op basis van het AHN en de kaart van Op ’t 
Hoff is een globale paleogeografische schets gemaakt van de omgeving van 
de vindplaats gedurende de midden- en late bronstijd (fig. 2.7).

Het booronderzoek naar de verbreiding van de vondstlaag heeft aangetoond 
dat de vindplaats zich naar het noorden toe uitstrekt en een geschatte 
omvang heeft van minimaal 4 ha. Aan de noordzijde wordt het terrein 
door een relatief smalle ondiepe laagte die parallel loopt aan de Zoelense 
gescheiden van de Zoelense meandergordel. Heunks heeft tijdens diverse 
booronderzoeken in het plangebied hetzelfde vastgesteld.36 Dergelijke 
laagtes worden voor het rivierengebied voornamelijk beschreven in de 
publicaties van Havinga, Op ‘t Hoff en Steenbeek.37 Makaske beschrijft 
een dergelijke laagte langs meandergordels in het stroomgebied van de 
Columbiariver in Canada als komontwateringsgeul.38 Berendsen beschrijft 
in zijn dissertatie ten noorden van de Kromme Rijn dergelijke geulen.39 De 
geulen kenmerken zich door een iets zwaardere ondergrond ten opzichte 
van de omgeving. Dergelijke geulen ontwateren het komgebied en kunnen 
een complexe opbouw hebben.

33 Berendsen et al. 2001
34 158.493/436.793/467 (mv) NAP top vondstlaag 80 cm –mv: bevat verbrand en onverbrand

bot, verbrande klei, houtskool en gebroken kwarts.
35 Waldus & Van der Velde 2006
36 mm. drs. E. Heunks
37 Havinga 1969; Op ‘t Hoff 1983; Steenbeek 1990
38 Makakske 1998
39 Berendsen 1982
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2.5.2 Landschappelijke ligging

De vindplaats Bredesteeg is gelegen op crevasseafzettingen van de 
Zoelense meandergordel. Deze afzettingen zijn gevormd gedurende een 
kortstondige reactivering van de Zoelense. Op grond van de dateringen 
van deze vindplaats zou deze reactivering plaats in ieder geval hebben 
gevonden tussen circa 1640 en 1520 voor Chr.40 Omdat op geen van de drie 
opgegraven bronstijdvindplaatsen – maar ook op geen van de andere zeven 
gekarteerde en deels opgegraven vindplaatsen in Tiel-Medel - cultureel 

40 zie bijlage 1: datering Poz-16715 levert de vroegst mogelijke datering (2 sigma 1640 voor
Chr.) en datering Poz-16719 levert de laatst mogelijk datering (2 sigma 1520 voor Chr.)

1000m0
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C

Fig. 2.6
AHN-beeld Tiel-Medel Bredesteeg (B),
Berendsen & Stouthamer, 2001 (A) en Op’t
Hoff, 1983 (C).
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materiaal met duidelijke Hilversumkenmerken voorkomt en dat eenduidig 
in de midden-bronstijd A (1800-1500 voor Chr.) kan worden gedateerd, 
wordt de reactivering voorlopig in deze periode geplaatst. 

In de top van de crevasseafzettingen zijn enkele kleinere “restgeulen” 
aanwezig die geen duidelijk patroon vormen, maar over het algemeen 
noord-zuid georiënteerd zijn. Hoewel deze restgeultjes niet meer actief 
waren gedurende de midden-bronstijd, hebben ze in deze periode wel natte 
langgerekte laagtes gevormd in het toenmalige landschap. 

1000m0
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Fig. 2.7
Paleogeografie van de omgeving van het
onderzoeksgebied
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Mogelijk hebben deze laagtes een rol gespeeld bij de inrichting van het 
terrein.41 De noordzijde van de vindplaats wordt begrensd door een komont-
wateringsgeul waarachter zich de meandergordel van de Zoelense bevindt. 
Ten zuiden van de vindplaats ligt het komgebied van de Ochtense en later 
de Echteldse meandergordel.

Tijdens de bewoning in de midden-bronstijd vormde de restgeul van de 
Zoelense een langgerekte laagte die nog steeds water bevatte. Mogelijk was 
deze tijdens extreem hoogwater actief. De dichtstbijzijnde actieve rivier in 
deze periode lag ten zuiden van de vindplaats (de Ochtense meandergordel). 
Deze rivier zal regelmatig de kom ten zuiden van de vindplaats blank 
hebben gezet. 

In de loop van de late bronstijd veranderde de aard van de afvoer. Als gevolg 
van een intensivering van de landbouw langs de bovenloop van de Rijn nam 
het aantal piekafvoeren toe. De rivieren veranderden van anastomoserend 
in meanderend. Als gevolg van de grotere wisselingen in het oppervlak-
tewaterpeil verdwenen de elzen uit de komgebieden. Deze gebieden 
veranderden van gesloten moerasbossen met her en der open water in 
riet-zeggevegetaties en grote ondiepe open watervlaktes.42 Door het relatief 
dikke pakket crevassefazettingen en de relatief korte tijd dat dit pakket 
aan het oppervlak heeft gelegen (weinig zetting), bood het gebied rond de 
vindplaats Bredesteeg tot ver in de late bronstijd goede mogelijkheden voor 
permanente bewoning.

41 interessant is dat de meest westelijke restgeul door het erf uit de late bronstijd overbouwd is
en dat het hekwerkje rond dit erf deels de knik in de ‘restgeul’ volgt (greppel 5 – alle geulen
hebben een greppelnummer gekregen: zie hoofdstuk 5)

42 Jongste & Van Zijverden in druk
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3 Archeologisch kader

3.1 Bewoningsgeschiedenis van het plangebied Tiel-Medel (fig. 2.7; 3.1)

In verschillende fasen in de periode december 2001 tot en met september 
2003 heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau over het hele plangebied 
voor het bedrijventerrein Tiel-Medel een karterend en waarderend 
inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd. 
Tijdens dit onderzoek zijn tien archeologische vindplaatsen gekarteerd.43

De verspreiding van de vindplaatsen toont een interessante tweedeling. 
In het noorden van het plangebied (de vindplaatsen 1-5, 7-8 en 10) zijn 
uitsluitend vindplaatsen uit het neolithicum en/of de bronstijd aangetroffen, 
terwijl in de zuidelijke helft (de vindplaatsen 6 en 9 en de vier vindplaatsen 
in het zuidoostelijke deelgebied)44 alleen vindplaatsen uit de Romeinse 
tijd en de middeleeuwen zijn gevonden. Dit beeld sluit aan bij eerdere 
vondstmeldingen uit het gebied. In 1999 is in het noordelijk deel, vlakbij 
vindplaats 4, een spoor met enkele scherven neolithisch aardewerk 
aangetroffen,45 terwijl in de zuidelijke helft op de monument-terreinen 
39D-A36 en 39G-031 nederzettingsterreinen uit de Romeinse tijd en 
middeleeuwen zijn aangetoond. Deze tweedeling binnen het plangebied is 
gerelateerd aan veranderingen in het landschap gedurende de prehistorie en 
de Romeinse tijd.46

Na de verlanding van de Zoelense en Ommerense meandergordels was 
het gebied zeker al in de bronstijd, maar waarschijnlijk ook al vanaf het 
midden- of laat-neolithicum geschikt voor bewoning (fig. 3.2). Hoewel de 
aanwijzingen voor neolithische bewoning nog summier zijn, wijzen de 
boorgegevens op Tiel-Medel “Schele Hoek (vindplaats 4)47 en laatneolithisch 
vondstmateriaal op onderzochte bronstijdvindplaatsen in het gebied op 
bewoning gedurende deze periode. Het karakter van deze bewoning is 
zeer onduidelijk. Bij vergelijkbare opgravingen in het rivierengebied (te 
Dodewaard en in het tracé van de Betuweroute) komt vaak ook neolithisch 
materiaal tevoorschijn zonder duidelijke context.48 Het neolithicum vormt 
echter wel de eerste duidelijk grijpbare fase van menselijke aanwezigheid in 
het gebied. Nadat er al in de vroege bronstijd een wat meer nadrukkelijke 
aanwezigheid is,49 worden de nederzettingen met grote huisplattegron-
den, bijgebouwen, waterputten en kuilen pas echt duidelijk in de midden-
bronstijd. In deze fase zijn de gronden direct ten zuiden van de Zoelense 
meandergordel intensief bewoond geweest, zoals blijkt uit de opgravingen 
op de naast elkaar gelegen vindplaatsen Lingewei50 en Bredesteeg (dit 
rapport). Op de vindplaats Bredesteeg blijkt die bewoning zich nog in de late 
bronstijd door te zetten, maar bewoningssporen uit de ijzertijd ontbreken 
nog op de onderzochte vindplaatsen. Mogelijk verplaatste de bewoning zich 
naar nieuwe verlandde stroomsystemen.

43 Heunks 2003b en 2004
44 Heunks 2003a
45 ARCHIS-waarnemingsnummer 40498
46 zie paragraaf 2.3
47 Heunks 2003c; Bulten 2004
48 Dodewaard: Hulst 1991; Betuweroute – Eigenblok: Jongste & Van Wijngaarden 2002; De

Bogen: Meijlink & Kranendonk 2002
49 Tiel-Medel, vindplaats Oude Weiden (5): Ufkes 2005
50 Hielkema 2003
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Met het verlanden van de Ochtense en Echteldse meandergordels gedurende 
de ijzertijd verplaatst de bewoning zich vanaf de Romeinse tijd – maar 
dus mogelijk al vanaf de ijzertijd - naar het zuiden, waar nieuwe rivieren 
actief worden. De afzettingen van de Echteldse en Ochtense stroomgordels 
worden in de Romeinse tijd zeer intensief bewoond. Kenmerkend voor 
deze periode zijn de grote (oppervlakte)vindplaatsen, waarvan er enkele 
door middel van opgravingen zijn onderzocht (o.a. vindplaats Rotonde 
(6).51 Net als in het plangebied Passewaaij ten westen van Tiel52 of in het 
direct ten zuiden van het rivierengebied gelegen Oss53 is daarbij sprake 
van een strooiing van kleine, plaatsvaste gehuchtjes op korte afstanden van 
elkaar. In Passewaaij en Oss zijn tussen deze nederzettingen ook grafvelden 
gevonden. Hiervan zijn in Tiel-Medel nog geen sporen ontdekt. 

Een deel van de Romeinse vindplaatsen in Tiel-Medel heeft vondsten 
opgeleverd uit de middeleeuwen. In hoeverre sprake is van een bewo-
ningscontinuïteit in het gebied, is onduidelijk. De middeleeuwse 
bewoningskern bevindt zich in dezelfde zone als die van de Romeinse 
vindplaatsen. Het gebied wordt in de middeleeuwen getransformeerd 
tot achterland van de tot ontwikkeling komende stad Tiel. De 10e eeuw 
vormt de grootste bloeiperiode voor deze stad, wanneer het de rol van 

51 Heeren 2005
52 Verhelst 2003
53 Wesselingh 2000
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Fig. 3.1 
Ligging van de Archis-meldingen uit neolithi-
cum-bronstijd en Romeinse tijd-middeleeu-
wen in het plangebied.  In rood zijn de vind-
plaatsen met RAAP-nummers aangegeven.
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Dorestad overneemt als belangrijkste 
handelsplaats in het rivierengebied.54 Later 
zal die betekenis weer afnemen en zal Tiel 
regelmatig een twistpunt vormen tussen de 
hertogdommen Brabant en Gelre.55 In de 
zuidelijke bewoningszone van het onderzoeks-
gebied wordt het “Huis Medel” gebouwd. Het 
toponiem Medel (dan Mil genoemd) komt vanaf 
1460 voor.56 Waarschijnlijk wordt vanuit deze 
zuidelijke kern later ook weer het noorden van 
het plangebied Medel ontgonnen, wat leidt tot de 
bouw van boerderijen en de aanleg van percele-
ringssystemen die het weidegebied haar uiterlijk 
van ‘broodjesakkers’ hebben gegeven en waarvan 
vele oude greppels tijdens de opgraving zijn 
teruggevonden.57

3.2 Booronderzoek op vindplaats 7 en 8

De vindplaatsen 7 en 8 die centraal staan 
in dit rapport, zijn door RAAP door middel 
van Edelmanboringen (diameter 7 cm) en 
megaboringen (diameter 15 cm) gekarteerd.58 Op 
vindplaats 7 leverden 12 boringen archeologische 
indicatoren op over een oppervlak van 2,5 ha. 
Deze indicatoren bestonden voornamelijk uit 
houtskoolfragmenten, enkele keren uit kiezel en 
slechts één keer (in boring 483) uit verbrand bot. 
Dit materiaal werd in en onder een vegetatieho-
rizont aangetroffen, maar er was geen sprake 
van een duidelijke cultuurlaag. De weerslag in 
de boor van deze vindplaats was heel anders dan 
die van vindplaats 8. Hier leverden de boringen 
houtskool, aardewerk, (verbrand) bot en gebroken 
kwarts op, terwijl drie boringen (918, 975 en 966) 
zelfs vuurstenen artefacten hadden opgeleverd. 
Ook leverden de boringen gemiddeld meer 
archeologische indicatoren per boring op dan 
op vindplaats 7. Op delen van het terrein leek 
sprake te zijn van een archeologische vondstlaag, 
maar over een groot deel van het terrein was die 
al opgenomen in de bouwvoor zodat de gaafheid 
van de vindplaats voor het rivierengebied niet 
uitzonderlijk goed leek. De vindplaats was immers 
op grote delen afgetopt, hetgeen ook bleek door 
het feit dat wel de diepere dakdragende staanders, 
maar niet de wandpalen van de huizen bewaard 
waren (vergelijk hoofdstuk 5). 

54 Sarfatij 1999
55 Smit & Kers 2001
56 Heunks 2003a
57 zie hoofdstuk 5
58 Heunks 2003b

Laat Neolithicum

Bronstijd

Vroege- en midden IJzertjd

Fig. 3.2 
Reconstructie van het landschap gedurende de late prehistorie te
Tiel-Medel (ster) na herinterpretatie van de boorgegevens (cirkel:
melding algemeen; vierkant: depositie van metalen voorwerp; drie-
hoek: graf ).  In grijs zijn de huidige woonkernen en het Amsterdam-
Rijnkanaal aangegeven.
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De datering was op basis van het aangetroffen vondstmateriaal en op basis 
van de vergelijkbare situatie met vindplaats 1 (Lingewei) in de periode laat-
neolithicum – bronstijd geplaatst. Binnen vindplaats 8 was een onderscheid 
gemaakt tussen twee kernen (met een totale oppervlakte van ca. 1 ha) 
waartussen een perifere zone was aangegeven (die ca. 2,5 ha groot is). De 
kernen werden aangemerkt als locaties waar huisplaatsen of erven zouden 
liggen. De periferie betrof de zone buiten de huisplaatsen, waar sporen als 
greppels en begravingen werden verwacht. Ten slotte werd vindplaats 7 
geïnterpreteerd als mogelijke oude akkergrond bij vindplaats 8.59

Een vergelijkbare situatie is geschetst bij vindplaats 1 waar ook een kern 
en een periferie waren aangegeven. Vindplaatsen 1 en 8 bevinden zich op 
de zuidrand van de Zoelense stroomgordel en worden slechts gescheiden 
door een lege zone van nog geen 150 m. De kernen van vindplaats 8 zijn 
tot één en dezelfde vindplaats gerekend, waar de ernaast gelegen kern van 
vindplaats 1 niet bij is getrokken. Ten zuiden van deze strook ligt dan de 
strook van vindplaats 7 en de periferie van vindplaats 1 die mogelijk als 
akker- of weidegronden gebruikt zijn. De locatie en omvang van de kernen 
van de vindplaatsen zijn onderscheiden op basis van de verspreiding van 
boringen waarin vier of meer archeologische indicatoren zijn aangetroffen. 
Deze boringen kennen op vindplaats 1 een grotere verspreiding dan die 
op vindplaats 8 waar ze in twee kleine, afgebakende clusters voorkomen. 
De verspreiding op beide vindplaatsen blijkt echter bijna volledig samen 
te vallen met de locaties van de megaboringen. Op vindplaats 8 zijn de vijf 
boringen met vier of meer indicatoren ook alle megaboringen; op vindplaats 
1 zijn het zeven van de acht megaboringen die vier of meer indicatoren 
hebben opgeleverd. Wanneer de kaartbijlagen met de boorgegevens van 
beide rapporten vergeleken worden,60 blijkt dat de aangegeven kernen meer 
zeggen over de verspreiding van megaboringen dan over een verspreiding 
van vondstmateriaal in de bodem. Methodisch gezien is het waarschijnlijk 
dat wanneer op vindplaats 8 niet gekozen was voor een extreem geclusterde 
plaatsing van de megaboringen maar ze zoals op vindplaats 1 meer verspreid 
waren gezet, de kern van vindplaats 8 er heel anders uitgezien zou hebben. 
Dit vermoeden is tijdens het sleuvenonderzoek bevestigd.61

Daarnaast zou een analyse van de boorgegevens in combinatie met de 
hoogtelijnenkaart niet tot de conclusie hebben geleid dat het ontbreken van 
vondstmateriaal in de boringen ook de afwezigheid van een vondstlaag en 
dus van de kern van een vindplaats, betekende. Immers de hogere delen 
van het terrein vielen samen met de delen waar boringen weinig vondsten 
opleverden en dus was de kans groot dat de vondstlaag ter plaatse kon zijn 
verploegd en opgenomen in de bouwvoor. In dat geval was de hele zone 
langs de zuidrand van de Zoelense stroomgordel op vindplaats 8 (mogelijk 
ook doorgezet naar vindplaats 1) aangemerkt als nederzettingsterrein met 
resten van verschillende huisplaatsen. Vindplaats 7 zou in dat geval hebben 
gefunctioneerd als periferie (akker en weidegronden) van vindplaats 8, 

59 Heunks 2003b
60 Heunks 2002, kaartbijlage; Heunks 2003b, 20
61 zie hoofdstuk 5; het booronderzoek heeft afhankelijk van de verwerving van de gronden

in verschillende perioden plaatsgevonden.Vervolgens heeft voor bepaalde locaties al een
selectie plaatsgevonden voor voortgezet onderzoek. Zo kan het zijn dat vindplaats 1 al door
middel van sleuven en een opgraving onderzocht was, terwijl het booronderzoek op vind-
plaats 7 en 8 nog moest plaatsvinden.
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en zet zich mogelijk door in de aangrenzende periferie van vindplaats 1.
Vanwege de verschillen in de verwerving van de gronden, was vindplaats 1
al opgegraven toen de vindplaaten 7 en 8 uitgeboord werden. Dit maakt het 
begrijpelijker dat twee aparte vindplaatsen zijn aangegeven, maar laat het 
methodologische probleem (zeker ook van de waardering van zones binnen 
vindplaats 8) staan.

Toekomstig beleid

Gelet op de resultaten van het definitief archeologisch onderzoek zal 
bij toekomstige planvorming voor het gebied gelegen pal ten noorden 
van het onderzoeksgebied rekening moeten worden gehouden met een 
voortzetting van het nederzettingsterrein uit de midden- en late bronstijd. 
Daarbij zou, indien dit terrein bedreigd wordt door bodemverstoring 
en rekeninghoudend met een geërodeerde cultuurlaag, de verdere 
verspreiding van de bewoningsporen door middel van sleuven loodrecht 
op de meandergordel, grofweg in zuidnoordelijke richting moeten worden 
aangelegd. Omdat binnen het plangebied van Tiel-Medel Bredesteeg ook ten 
westen en ten oosten van vindplaats 8 verwacht wordt dat het nederzettings-
terrein zich uitstrekt, zal door middel van sleuven in westoostelijke richting 
vastgesteld kunnen worden tot hoever het nederzettingsterrein in westelijke 
en oostelijke richting te vervolgen is. 
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4 Vraagstellingen en methodiek van het onderzoek

4.1 Inleiding

Sinds enkele jaren wordt ernaar gestreefd archeologisch onderzoek in een 
vroeg stadium in de planontwikkeling van bouwprojecten uit te voeren 
(Verdrag van Malta). Daartoe wordt een traject van één of meerdere 
vooronderzoeken doorlopen. Deze zogenoemde prospectieve onderzoeken 
hebben een verkennend en/of waarderend karakter en zijn in principe zo 
min mogelijk destructief. Bij de waardering wordt de behoudenswaardig-
heid vastgesteld. Bij het aantreffen van behoudenswaardige archeologische 
waarden zijn er kort gesteld twee mogelijkheden:

1. De archeologische waarden worden ingepast in de plannen voor het 
gebied: ze worden beschermd;

2. Inpassing is niet mogelijk, de archeologische waarden zullen worden 
verstoord of vernietigd. Een opgraving is dan noodzakelijk.

In het te ontwikkelen gebied Tiel-Medel (ca. 195 ha groot) was door RAAP 
al door middel van boringen gekarteerd en geïnventariseerd. Het ARC, 
het AIVU en het ADC hebben vervolgens enkele vindplaatsen (1, 5, 6, 10)
gewaardeerd door middel van sleuven en vervolgens opgegraven.62 Ook 
het onderzoek dat Archol op vindplaats 7 en 8 heeft uitgevoerd, betrof 
een waarderend onderzoek door middel van sleuven, gevolgd door een 
opgraving op vindplaats 8.63

4.2 Vraagstellingen

IVO-proefsleuven

Op basis van het booronderzoek werd op vindplaats 8 een nederzettingster-
rein uit de (midden-)bronstijd verwacht. Voorafgaand aan het proefsleuven-
onderzoek zijn op basis hiervan door de directievoerder de volgende doel- en 
vraagstellingen geformuleerd:64

Algemene vragen:
A1: Wat is de kwaliteit van de vindplaats, gelet op de criteria gaafheid, 
conservering, zeldzaamheid, informatiewaarde en ensemblewaarde?
A2 in hoeverre kloppen de verwachtingen van het eerder uitgevoerde 
booronderzoek door RAAP met de aangetroffen archeologische waarden?

Specifieke vragen
B1: in welke periode of periodes heeft bewoning of gebruik van de locatie 
plaatsgevonden?
B2: is het mogelijk de indeling kernen/periferie vast te stellen zoals die door 
RAAP is gemaakt?
B3: zo ja, is het mogelijk om een uitspraak te doen over de activiteiten in de 
onderscheiden gebieden (bewoningsresten, huisplaatsen versus bijvoorbeeld 
landbouwactiviteiten)?
B4: Is het mogelijk de relatie vast te stellen tussen de oostelijke en de 
westelijke kern? Betreft het hier gelijktijdige bewoning of gebruik? 

62 Op vindplaats 4 heeft alleen een aanvullend onderzoek plaatsgevonden: Heunks 2003c
63 Ten aanzien van de besluitvorming: zie hoofdstuk 1
64 Dütting & Lanzing 2005
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B5: Zijn er aanwijzingen voor funeraire gebruiken?
B6: Is het mogelijk de vindplaats te begrenzen, met name in het noorden en 
het zuiden?
B7: Is het mogelijk een relatie vast te stellen tussen vindplaats 8 en 
vindplaats 7?
B8: Is het mogelijk vast te stellen wat het karakter of gebruik was van 
vindplaats 7?

Opgraving

Voorafgaand aan de opgraving zijn hier op basis van de resultaten van het 
proefsleuvenonderzoek door de directievoerder de volgende vragen aan toe 
gevoegd:
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Fig. 4.1 
Overzicht van de aangelegde putten en
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fysisch-geografisch onderzoek (zie hoofd-
stuk 2) gezette boringen (boorraai als in
fig. 2.5) en profielopnames.
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Landschap:

1. Welke landschapsontwikkeling vond er plaats in de periode van 3000 voor 
tot 1200 na Chr. (graven van de Linge) en specifiek in de periode 1800-
1000 v. Chr.?

2. Hoe zag het abiotische en biotische landschap eruit ten tijde van de 
bewoning?

Is de specifieke locatiekeuze te verklaren?

Datering:

Tijdens het IVO is een bewoningsfase geconstateerd, die op basis 
van vondstmateriaal uit de aangetroffen vondstlaag gedateerd is in de 
Midden-Bronstijd. De vraag is of het mogelijk is deze datering nader te 
onderbouwen.
3. Hoe oud is de vindplaats?
4. Hoe lang is de locatie/nederzetting gebruikt?
5. Zijn de aangetroffen kerngebieden gelijktijdig?
6. Zijn er verschillende activiteitenfasen (eventueel per kerngebied 

en bijbehorend areaal) te onderscheiden en zo ja, hoeveel en is een 
preciezere datering mogelijk?

Culturele/artefactuele karakteristiek

7. Aan welke groep en/of cultuur kan de vindplaats op grond van de mobilia 
worden toegewezen?

8. In welke richtingen lagen de contacten van de bewoners?

Voedselvoorziening

9. Welke landschapszones werden geëxploiteerd?
10. Welke verschillende exploitatiewijzen kunnen worden onderscheiden?
11. Op welke bronnen was de voedselvoorziening gebaseerd?
12. Welke is de verhouding tussen veeteelt en jacht voor de voedselvoorzie-

ning?
13. Is het mogelijk zoölogisch materiaal te koppelen aan specifieke 

huisplaatsen? Welk beeld en/of relatie levert dit op?
14. Welke is de verhouding tussen akkerbouw en verzamelen?
15. Heeft er ter plaatse, of in de directe omgeving, akkerbouw 

plaatsgevonden?

Nederzettingsfunctie

16. Is de specifieke locatiekeuze te verklaren?
17. Wat was de omvang van de nederzetting en de plaatselijke groep?
18. Welke structuren, solitaire sporen en activiteitengebieden zijn binnen de 

nederzetting te onderscheiden?
19. Welke activiteiten werden op de vindplaats uitgevoerd?
20. Is er een fasering aan te brengen in de (verschillende) activiteiten?
21. Zijn er aanwijzingen voor permanente of juist seizoensgebonden 

activiteiten?
22. Welke functie had de nederzetting?
23. Hoe lang is de locatie in gebruik geweest? Is aan te geven waarom de 

locatie na enige tijd verlaten is?
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Graven

Hoewel er in het IVO geen aanwijzingen voor zijn aangetroffen valt niet uit 
te sluiten dat tijdens de opgraving sporen van funeraire gebruiken worden 
aangetroffen. In dit geval dienen de volgende vragen voor zover mogelijk 
beantwoord te worden:
24. Welk funerair gebruik is gevolgd? 
25. Welke informatie over cultus of ideologie valt uit het aangetroffene af te 

leiden?
26. Wat is de relatie tussen het graf (crematie etc) en de aangetroffen 

nederzetting?

Indien sprake is van meerdere begravingen of crematies:

27. Welk funerair gebruik is gevolgd? Is er sprake van verschillende 
vormen? Zo ja, wat kan hiervoor de verklaring zijn?

28. Wat is de datering? Is er sprake van een fasering, al dan niet gekoppeld 
aan wijzigende funeraire gebruiken?

29. Heeft het grafveld een bewuste indeling?
30. Vormt het grafveld een afspiegeling van de populatie ter plaatse?
31. Zijn er aspecten die wijzen op statusverschillen?
32. Wat zegt het grafveld ons over ideologie en cultus?
33. Wat is de relatie tussen grafveld en nederzetting?

Ideologie en cultus

34. Zijn er waarnemingen op de vindplaats die ideologisch geïnterpreteerd 
kunnen worden?

De microregio

35. Welke overeenkomsten en verschillen zijn er met betrekking tot 
gelijktijdige vindplaatsen zoals Medel-Lingewei (vindplaats 1) maar ook 
‘De Bogen’ en ‘Boog C-Noord’, en Medel-Oude Weiden (vindplaats 5), 
‘Eigenblok’, ‘Dodewaard’ en ‘Zijderveld’? 

4.3 Methodiek IVO Tiel-Medel Bredesteeg

Bij de aanleg van de opgravingsputten is de bouwvoor machinaal verwijderd. 
Omdat eerst de gehele geplande put van bouwvoor werd ontdaan alvorens 
naar het sporenvlak te verdiepen, kon dit vlak geheel met de metaaldetector 
en met het oog op vondsten afgezocht worden (zie fig. 4.2). De lagen onder 
de bouwvoor zijn machinaal verdiept tot op het sporenniveau, dat met een 
schaafbak is opgeschaafd. Indien er een vondstlaag werd aangetroffen, is 
deze in vakken van 1 x 1 m met de schaafbak afgegraven, waarbij na iedere 
haal het vlak op vondsten is afgezocht met metaaldetector en troffel. Tijdens 
het proefsleuvenonderzoek is van de in put 9 aangetroffen vondstlaag alleen 
een zone van 5 x 3 m op deze wijze verdiept en is het overige deel van de 
vondstlaag intact gelaten. Dit uiteraard met het oog op een vervolgonder-
zoek. Na aanleg van het vlak zijn de sporen – deels na handmatig opschaven 
van het spoor - opgetekend. Zij zijn te herkennen als verkleuringen 
in de natuurlijke ondergrond en zijn restanten van ingegraven palen, 
gegraven kuilen en greppels, haardplaatsen, etc. In de sleuven zijn behalve 
grondsporen ook vondsten en bodemprofielen gedocumenteerd. Vondsten 
zijn zoveel mogelijk per spoor verzameld. Vondstmateriaal zonder 
sporencontext is in vakken van maximaal 5 x 5 m verzameld.
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 Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn slechts enkele sporen verder 
onderzocht om daarmee uitspraken over conservering en datering van 
deze sporen te kunnen doen en een waardering van de vindplaats te geven. 
Tijdens de opgraving zijn in beginsel alle sporen afgewerkt. De coupes 
van de sporen zijn getekend op een schaal van 1:10, of wanneer het grote 
sporen betreft 1:20. Ook zijn de sporen en structuren gefotografeerd met 
een digitale camera. Tenslotte zijn alle sporen, putwanden, meetbuizen, 
vlakhoogtes en profielen ingemeten in het landelijk coördinatenstelsel met 
behulp van een Infrarood Theodoliet (IRT).65

Rijtjes van staaksporen zijn als één spoor aangemerkt en hiervan is telkens 
een selectie (één op de vijf staken) doorsneden. Gedurende de laatste 
paar weken van het veldwerk is, om een zo groot mogelijk oppervlak te 
onderzoeken, besloten om keuzes te maken in de af te werken sporen tot 
wat maximaal haalbaar was binnen de grenzen van beschikbare tijd en 
budget. Bij de keuze is prioriteit gegeven aan het couperen van sporen 
van structuren, niet noodzakelijk van ieder geïsoleerd paalspoor. De kleine 
aanpassing van het onderzoek maakte het mogelijk het ruimtelijk inzicht in 
de vindplaats te vergroten. 

Voor de documentatie van de geomorfologische en bodemkundige karak-
teristieken van het onderzoeksgebied zijn binnen de putten om de 20 m 
bodemprofielen van 1 m breed gezet die een schopdiepte tot onder het 
vlak zijn doorgezet. Verder zijn bij het uitgraven van waterputten diepere 
profielen verkregen en is in samenspraak met Wilco van Zijverden (die het 
landschappelijk onderzoek uitvoerde, zie hoofdstuk 2) op een enkele plek 
een dieper geologisch profiel gezet. Ten slotte heeft hij enkele boorraaien 
door het gebied gezet (zie hoofdstuk 2 en figuur 4.1). De bodemprofielen 
zijn gefotografeerd en op een schaal van 1:20 getekend. 

65 De grondslagpunten als basis voor dit meetwerk zijn uitgezet door landmeters van
 Ingenieursbureau Passe-Partout.

Figuur 4.2 
Gefaseerde aanleg van het vlak (onderzoek
vondstniveau na verwijderen bouwvoor).
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4.4 Onderzoeksstrategie Tiel-Medel Bredesteeg

Het onderzoek van 2005 heeft in twee fasen plaatsgevonden. Allereerst 
werden proefsleuven gegraven over de door RAAP gekarteerde vindplaatsen 
7 en 8. Hiermee dienden de vastgestelde vindplaatsen gewaardeerd en 
begrensd te worden. In een volgende fase is vindplaats 8 voor een zo groot 
mogelijk deel vlakdekkend opgegraven. De locatie van de proefsleuven was 
in het PvE vastgelegd. Tijdens het booronderzoek uitgevoerd door RAAP 
waren op twee plekken op de flanken van het hoogste deel van het onder-
zoeksgebied, concentraties vondstmateriaal aangetroffen. Deze twee locaties 
waren derhalve als vindplaatsen, mogelijke erflocaties, aangemerkt en 
hieroverheen waren twee puttenkruisen geplaatst. Door middel van één 2 
m brede sleuf zou het tussenliggende areaal onderzocht worden. Een laatste 
sleuf was over vindplaats 7 gepland. Na overleg met de directievoerder is 
besloten de geplande locatie van de put tussen de twee concentraties van 
vindplaats 8 te verdelen in twee afzonderlijke putten van 25 m lengte en 5 m 
breedte. Reden hiervoor is geweest dat hierdoor beter inzicht verkregen kon 
worden in de relatie tussen de beide concentraties en de daarmee gepaard 
gaande veranderingen in de geologische opbouw. 

Vervolgens is, wederom na overleg met de directievoerder, besloten op 
het hoogste deel van het toenmalige landschap – zoals het door RAAP 
bepaald was op basis van de boorgegevens - een put aan te leggen van 50 
bij 5 m (put 9). Reden voor deze extra put was het bepalen van de aan- of 
afwezigheid van archeologische grondsporen op deze locatie. De put is 
enkele tientallen meters ten zuiden van de oostelijke concentratie van 
vindplaats 8 aangelegd. Op basis van de boorgegevens van RAAP zou op 
deze locatie geen sprake zijn van een vondstlaag en zou dit deel van het 
terrein zelfs niet meer tot vindplaats 8 horen. Op basis van een herinter-
pretatie van de boorgegevens ingegeven door een combinatie van de hoog-
telijnenkaart en de resultaten van de eerste proefsleuven, werd de kans 
echter hoog geacht dat de vindplaats naar deze kant door zou lopen. In deze 
sleuf werd in tegenstelling tot in de overige proefsleuven een vondstlaag 
aangetroffen. De wijze van opgraven hiervan is eerder behandeld.
Tijdens de opgraving is eerst een 5 m brede strook gegraven door het gehele 
geplande wegcunet  die de vindplaats van oost naar west doorkruiste. Het 
tracé hiervan was in het veld door middel van paaltjes uitgezet. Deze put 
kon als extra proefsleuf fungeren om daarmee een beter inzicht te krijgen in 
de onderzoekslocatie. Vervolgens is in samenspraak met de opdrachtgever 
het grootste deel van dit wegcunet – waarin sporen waren aangetroffen 
– over de hele breedte uitgegraven, waarna ook de overige delen van de 
vindplaats aangepakt konden worden. Vanwege het feit dat de aanleg van 
dit wegcunet en verdere werkzaamheden ten zuiden hiervan gelijktijdig met 
de tweede helft van de opgraving zouden plaatsvinden, is eerst de zuidelijke 
helft van de vindplaats onderzocht, waarna het onderzoek van de noordelijke 
helft werd opgepakt. 

Voor de vlakdekkende opgraving werd uitgegaan van de twee door RAAP 
vastgestelde vindplaatsen. Op beide locaties zou een zone van 1 ha worden 
opgegraven, waarbinnen een zone van 40 x 40 m tot 50 x 50 m intensiever 
zou worden onderzocht. 
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Al tijdens de aanleg van het wegcunet bleek het beeld van de eerdere 
proefsleuven (sleuven 7 en 8) bevestigd te worden, dat het deel tussen 
beide “kernen” ook vol met sporen zat. Daarom is, steeds in samenspraak 
met de opdrachtgever, in enkele fases toch een groot deel van dit centrale 
gebied onderzocht. Daarbij werd er bijvoorbeeld voor gekozen - nadat de 
om en om aangelegde eerste putten op deze locatie waren gegraven - de 
zuidelijke delen van de oorspronkelijk aangegeven vindplaatsen vanwege de 
afwezigheid van sporen niet verder te onderzoeken. 
Voornamelijk de zones waar tijdens de opgraving nog actieve sloten liepen, 
de zone waar de keten stonden (waaronder een recentelijk gedempte sloot 
liep) en enkele stukken tussen beide RAAP-concentraties in de noordelijke 
helft van de vindplaats konden uiteindelijk niet meer opgegraven worden. In 
totaal is tijdens het IVO en de opgraving niet de oorspronkelijk geplande 2 
ha, maar 2,92 ha van het ca. 5 ha grote plangebied onderzocht. De grenzen 
van de vindplaats zijn, met uitzondering van de zuidelijke begrenzing, 
tijdens het onderzoek niet vastgesteld. 

Na het IVO heeft de botanisch specialist drie monsters gewaardeerd 
afkomstig uit relatief ondiepe kuilen  en één monster uit de cultuurlaag 
van put 1 gewaardeerd. Hierin zijn geen (on)verkoolde plantenresten 
aangetroffen. De verwachting van de botanisch specialist was dan ook dat 
de cultuurlaag en ondiepe sporen die boven het permanente grondwaterni-
veau aanwezig waren, weinig tot geen botanische resten zouden opleveren. 
Alleen sporen met een houtskoolrijke vulling zouden nog interessant 
kunnen zijn. Tijdens de opgraving zijn sporen uit structuren bemonsterd 
en waterputten, waarvan de vulling permanent onder water heeft gestaan (in 
totaal 209 monsters). De botanisch specialist heeft vervolgens 14 monsters 
geselecteerd uit verschillende vullagen van waterputten om inzicht te 
krijgen in onverkoolde resten (zie bijlage 7). Om ook inzicht te krijgen in de 
verkoolde resten zijn aanvullend nog eens 31 monsters uitgezeefd op 1 mm 
afkomstig van vullingen van sporen die aan een structuur of kuil konden 
worden toegeschreven.

Figuur 4.3 
Werkomstandigheden: aanleg en
documentatie van vlak en profielen.
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5 Sporen en structuren (L.G.L. van Hoof)

5.1 Inleiding 

Tijdens het onderzoek op vindplaats 8 zijn in totaal 2183 grondsporen 
aangetroffen.66 Het merendeel van deze sporen kan worden toegeschreven 
aan structuren. De structuren zijn tijdens het veldwerk en de 
uitwerkingsfase opeenvolgend genummerd. In dit hoofdstuk worden 14
huizen, 59 spiekers en bijgebouwen, 10 hekwerken en zes greppels of 
geulen besproken. Vervolgens worden de kuilen en waterputten behandeld. 
Ten slotte wordt een beschrijving gegeven van de mogelijke erfindeling op 
het onderzochte terrein.

5.2 Huizen

Huis 1 (structuur 6: fig. 5.1; 5.9) is een lang, drieschepig huis waarvan 
alleen de sporen van de dakdragende staanders bewaard zijn gebleven. Het 
huis bestaat minimaal uit 12 traveeën. De afstanden tussen de traveeën 
bedragen 1,9 – 2,2 m. Tot de plattegrond kan nog een drietal traveeën aan 
de westzijde worden gerekend. De afstanden hiertussen (1,7-2,4 m) wijken 
echter af van de overige. Een dergelijke afwijking zou verklaard kunnen 
worden door de aanwezigheid van een ingang, die dan tussen de twaalfde en 
dertiende travee gezocht moet worden. Daar is de afstand tussen de traveeën 
immers het grootst. Een andere mogelijkheid zou echter zijn dat deze 
laatste traveeën bij huis 8 getrokken zouden moeten worden, dat mogelijk 
een herbouwfase of uitbreiding van huis 1 is (zie onder). Op basis van een 
verschillende oriëntatie in de assen van de staanderrijen, zouden de dertien 
oostelijke traveeën huis 1 vormen, en ten westen daarvan huis 8 liggen. 
Een ingangspartij bestaande uit vier paalsporen aan de oostzijde sluit aan 
op de gebintenreeks. Dergelijke ingangspartijen zijn meer bekend uit het 
rivierengebied. De gemiddelde afstand tussen de palen van de ingangspartij 
bedraagt ongeveer 1,4 m. Alleen de paal in het zuidoosten staat uit het lood 
ten opzichte van de overige palen. De afstand van de ingangspartij tot en 
met de twaalfde travee bedraagt 25,4 m; tot en met de vijftiende travee zou 
het huis 29,4 m lang zijn. De breedte van het middenschip bedraagt 2,9 
– 3,1 m. De oriëntatie is vrijwel oost-west met een lichte afwijking ONO-
WZW. Typologisch past de huisplattegrond in de midden-bronstijd-B (1500-
1050 voor Chr.).

Een opvallend bouwtechnisch element is dat de dakdragers in de oostelijke 
traveeën steeds uit dubbele paalzettingen bestaan, terwijl ze in het westelijke 
deel van het huis steeds enkel gesteld zijn. De meest oostelijke drie traveeën 
zijn zeer regelmatig geplaatst en bestaan uit dubbele paalzettingen, waarbij 
beide palen ongeveer even diep zijn ingegraven (spoordieptes 10-23 cm). De 
vierde travee vormt een soort overgang naar het middelste deel van het huis 
dat gevormd wordt door de traveeën vijf tot negen. In dit deel van het huis 
is de opbouw van de dubbele staanders iets minder regelmatig. Daarbij valt 
op dat de aan de buitenzijde van het huis geplaatste staanders dieper zijn 
ingegraven (dieptes 22-50 cm) dan de hen begeleidende aan de binnenzijde 
geplaatste staanders (dieptes 5-30 cm). In één geval (sporen 18.20 en 18.33)
kon zelfs een oversnijding waargenomen worden van de aan de binnenzijde 
geplaatste staander over de aan de buitenzijde geplaatste diepere staander. 

66 De staaksporen van hekjes zijn telkens onder één spoornummer gerubriceerd.
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Het verschil tussen het oostdeel en het middendeel van het huis lijkt 
daarom bij de constructie gepland te zijn. Het oostdeel is met dubbele, 
relatief ondiep geplaatste staanders opgebouwd, terwijl het middendeel met 
dieper gefundeerde enkele palen is opgebouwd. In dat middendeel heeft 
vervolgens een complete restauratie plaatsgevonden met behulp van iets 
minder diep ingegraven staanders. De paalzettingen in het westelijke deel 
(de traveeën tien tot twaalf) zijn gemiddeld 20-32 cm diep en sluiten dus 
in zekere zin op het middendeel aan. Een complete herbouwfase ontbreekt 
echter in dit deel van het huis, hoewel er wel een enkele reparatiepaal lijkt 
voor te komen. Binnen het huis komen enkele palen voor die niet tot de 
constructie lijken te behoren. Eén paal bevindt zich precies op de middenas 
van het huis en zou dus toch deel van de constructie kunnen uitmaken 
(spoor 18.22: 33 cm diep). Dergelijke palen op de middenas zijn in huizen 
uit de midden-bronstijd zeldzaam, maar komen soms wel voor.67

In de vulling van een van de paalsporen is verkoold graan aangetroffen dat 
gedateerd is op 3095 ± 35 BP.68 Deze datering wordt niet tegengesproken 
door de datering van aardewerk dat in een andere paalspoor (spoor 18.9) is 
aangetroffen. Een inpandige kuil (spoor 18.15) heeft ook midden-bronstij-
daardewerk opgeleverd.69

Huis 2 (structuur 14: fig. 5.10) is een middellang, drieschepig huis van 
zeven traveeën, waarvan opnieuw alleen de sporen van de dakdragende 
staanders bewaard zijn gebleven. Het huis is minimaal 12,0 m lang, maar 
kan theoretisch gezien langer geweest zijn, omdat het aan de zuidzijde 
wordt afgesneden door een sloot. Gelet op de afstanden tussen de 
gebinten (1,8 – 2,3 m) zou een volgende gebintpaal van de oostelijke wand 
dan eigenlijk al ten zuiden van de sloot zichtbaar moeten zijn geweest. 
Wellicht geeft de centraal in de meest zuidelijke travee geplaatste paal de 
wandafsluiting aan de korte zijde aan. We gaan er daarom vanuit dat het 
huis minimaal 12,0 m lang is geweest en maximaal 13,7 m. De oriëntatie 
van dit gebouw is NNO-ZZW. Typologisch kan deze plattegrond in de 
midden-bronstijd-B (1500-1050 voor Chr.) worden geplaatst.

De breedte van het huis, dat van de noord- naar de zuidzijde iets taps 
toeloopt, bedraagt 3,0 – 2,5 m. De meest noordelijke vier gebinten hebben 
een zeer regelmatig grondplan; dat van de zuidelijke drie is iets minder 
regelmatig. Het zou derhalve nog kunnen gaan om een achtpalig en een 
zespalig bijgebouw die precies in elkaars verlengde zijn gebouwd. De 
paalsporen in de structuur lijken echter dermate op elkaar, dat toch van één 
constructie uitgegaan wordt. De paalsporen zijn komvormig tot afgerond 
rechthoekig en 10-20 cm diep.70 In enkele gevallen kon onderscheid 
gemaakt worden tussen het paalspoor en de gegraven paalkuil. Hier was een 
paalschaduw zichtbaar. 

67 Geldrop:Wesdorp 1997; Eigenblok: Jongste & Van Wijngaarden 2002; Dodewaard:Theunissen
1999

68 vondstnummer 636, put 18, spoor 18: Poz-16712: gecalibreerd met 2 sigma: 1440-1260 voor
Chr.: zie bijlage 1

69 zie hoofdstuk 6.1
70 alleen spoor 27.11 wijkt af met een diepte van 37 cm
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Het huis is relatief kort voor een huis uit de midden-bronstijd, maar valt 
nog het binnen de onderste range van midden-bronstijdhuizen.71

Een houtskoolmonster uit een van de paalsporen van het huis (spoor 27.31)
leverde een 14C-datering op van 3135 ± 35 BP.72 Deze datering komt overeen 
met de typologische datering van de plattegrond.

Huis 3 (structuur 20: fig. 5.10) is een lang, drieschepig huis waarvan alleen 
de sporen van de dakdragende staanders bewaard zijn gebleven. Het huis 
- dat zeer schoon in het vlak lag - bestaat uit tien gebinten, waarvan er één 
door een nog in gebruik zijnde sloot vergraven is. De afstanden tussen de 
gebinten bedragen 2,1-2,5 m. De lengte inclusief ingangspalen bedraagt 
22,0 m, de breedte varieert van 2,9 tot 3,2 m. Het huis is NNW-ZZO 
georiënteerd. Aan de zuidelijke korte zijde zijn twee palen in de korte 
wand geplaatst. Deze duiden op de aanwezigheid van een ingangspartij. De 
afstand tussen deze palen bedraagt 1,4 m. De dieptes van de dakdragende 
palen bedragen 23-35 cm. Alleen de twee paalsporen die het dichtst tegen 
de sloot aanliggen, zijn minder diep bewaard (7-8 cm), maar hier moest 
het vlak vanwege de bodemvorming langs de slootkant dieper aangelegd 
worden. In het noorddeel bevinden zich enkele palen die niet tot de 
oorspronkelijke constructie gerekend worden, maar mogelijk verband 
houden met een reparatie. Omdat dit deel van het huis op de laatste dag 
van de opgraving is blootgelegd en ingetekend, zijn deze sporen niet meer 
gecoupeerd en blijft een toeschrijving van deze sporen aan het huis lastig. 
Typologisch is de plattegrond te plaatsen in de midden-bronstijd-B (1500-
1050 voor Chr.). Eén van de paalsporen van dit huis bevatte aardewerk uit de 
midden-bronstijd.

Huis 4 (structuur 45: fig. 5.2b; 5.13) is een middellang, drieschepig huis 
waarvan alleen de sporen van de dakdragende elementen bewaard zijn 
gebleven. Het gebouw bestaat uit zes gebinten en heeft een lengte van 8,8 
m. Er bevinden zich nog wel enkele palen op lijn met de staanderrijen van 
het gebouw, maar omdat deze onregelmatig geplaatst zijn en er geen sprake 
is van echte gebinten, zijn deze niet verder bij de plattegrond getrokken. 
Daarmee is het huis net iets kleiner dan Oss huis 129 en is het de vraag of 
deze nog bij de kleine huizen (vergelijk huis 2) of bij de bijgebouwen moet 
worden ondergebracht. De afstanden tussen de gebinten bedraagt 1,5-1,9
m. De paalsporen bestaan uit komvormige sporen van 8-16 cm diep. De 
breedte van het gebouw is 2,9-3,1 m. De oriëntatie is iets WNW-OZO. De 
datering van deze structuur kan alleen plaatsvinden op basis van sporen uit 
de directe omgeving (zie erf 5).

Huis 5 (structuur 37: fig. 5.2a; 5.12) is een lang, drieschepig huis waarvan 
alleen de sporen van de dakdragende elementen bewaard zijn gebleven. Van 
het gebouw zijn nog elf gebinten aanwezig, maar het huis wordt door twee 
nog in gebruik zijnde sloten doorsneden. Vanwege de onderlinge afstand 
tussen de gebinten (1,8-2,1 m) moet er centraal in het huis één gebint 

71 bijvoorbeeld Oss: huis 129 (9 m), Rhenen-Remmerden: huis 3 (10,5 m), Oss – De Geer: 11,6-
15,1 m, Geldrop: huis 2 (12,7 m), Zijderveld huis 1 (13,95 m): Fokkens 2003, 37; Jansen & Van
Hoof 2003, 42-43; Van Hoof & Meurkens 2007; Knippenberg & Jongste 2005, 33-36

72 vondstnummer 918, put 27, spoor 31: Poz-16713: gecalibreerd met 2 sigma: 1500-1310 voor
Chr.: zie bijlage 1
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en in het noorden twee gebinten bij het graven van de sloten verdwenen 
zijn. Het oorspronkelijke gebouw heeft dus 14 gebinten gehad. Aan de 
zuidzijde bevond zich nog een ingangspartij van vier palen. Inclusief deze 
ingangspartij is het gebouw 27,9 m lang. De afstand tussen de staanderrijen 
in het midden van het huis bedraagt 3,3-3,5 m, die aan de uiteinden 2,7-2,8 
m. De afstanden tussen de palen van de ingangspartij bedraagt 1,5-1,6 m. 
De paalsporen zijn rechthoekig in doorsnede en variëren in diepte van 21-
40 cm. Alleen de paalsporen van het meest noordelijke gebint zijn minder 
diep (10 en 14 cm), maar hier was het vlak dieper aangelegd in verband met 
de slootkant. De paalsporen van de ingangspartij in het zuiden zijn vrij fors, 
maar vallen binnen de variatiebreedte voor de hele structuur.

De plattegrond ligt vrijwel schoon in het vlak. Daarom is het opvallend 
dat direct ten zuiden van de noordelijke sloot (tussen de voorheen vierde 
en vijfde travee vanuit het noorden) aan de westzijde van het huis twee 
extra palen zijn geplaatst. Deze kunnen deel hebben uitgemaakt van een 
ingangspartij in de lange zijde van het huis. De onderlinge afstand tussen 
deze palen bedraagt 1,3 m. De oriëntatie van de plattegrond is NNW – ZZO.

Huis 6 (structuur 35: fig. 5.12) is een lang, drieschepig huis waarvan 
alleen de sporen van de dakdragende elementen bewaard zijn gebleven. 
Het gebouw heeft tien gebinten gehad, waarvan er één door een post-
middeleeuwse sloot vergraven is. De afstanden tussen de gebinten variëren 
van 1,7-2,3 m. Aan de zuidzijde bevindt zich een ingangspartij van twee 
palen die 1,5 m uit elkaar staan. Inclusief de ingangpartij is de plattegrond 
20,6 m lang. De breedte varieert van 3,2-3,4 m. Alleen het meest noordelijke 
gebint is wat smaller, maar wordt toch tot deze constructie gerekend. 
Zonder dit laatste gebint zou het gebouw 18,8 m lang zijn. De paalsporen 
hebben een komvormige tot afgevlakte bodem en zijn 10-20 cm diep. Op 
dezelfde locatie is nog een huis gebouwd (huis 7). Door het ontbreken van 
oversnijdingen kon niet bepaald worden welk huis ouder is. De oriëntatie 
van de plattegrond is NNW-ZZO. Typologisch kan de plattegrond in de 
midden-bronstijd-B (1500-1050 voor Chr.) worden geplaatst. Uit de vulling 
van de meest noordwestelijke staander is midden-bronstijdaardewerk 
verzameld.

Huis 7 (structuur 36: fig. 5.12) is een lang, drieschepig huis waarvan alleen 
de sporen van de dakdragende elementen bewaard zijn gebleven. Het 
gebouw heeft acht gebinten gehad, waarvan er één door de aanleg van een 
post-middeleeuwse sloot is vergraven. De afstanden tussen de gebinten 
variëren van 2,0-2,2 m. De afstand tussen het derde en vierde gebint, 
gerekend vanuit het zuiden, is groter (3,0 m). De afstanden tussen de 
gebintpalen bedragen 2,9 – 3,5 m. Aan de zuidzijde is een ingangspartij 
herkend bestaande uit twee palen die 1,4 m uit elkaar staan. Inclusief 
ingangspartij is het gebouw 16,5 m lang geweest. De paalsporen zijn 
komvormig en hebben dieptes die variëren van 6 tot 18 cm. In de westwand 
is een groot aantal extra paalsporen aanwezig, die waarschijnlijk duiden op 
een reparatie- of herbouw van deze wand. Dit huis en huis 6 liggen over 
elkaar heen (zie boven). De oriëntatie van de plattegrond is NNW-ZZO. 
Typologisch kan het huis in de midden-bronstijd-B (1500-1050 voor Chr.) 
worden geplaatst.
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Een houtskoolmonster uit de vulling van een van de paalsporen is gedateerd 
op 3105 ± 35.73 Drie paalsporen bevatten aardewerk uit de midden-bronstijd 
(zie fig. 6.3). Huis 7 wordt daarom in de midden-bronstijd-B gedateerd.

Huis 8 (structuur 13: fig. 5.1; 5.9; bijlage 8.1) is een lang, drieschepig 
huis waarvan alleen de sporen van de dakdragende elementen bewaard 
zijn gebleven. De grens van het huis aan de oostzijde is lastig te bepalen, 
aangezien de structuur hier aansluit op huis 1. Het is daarom de vraag 
of we hier met twee huizen uit verschillende fases van de nederzetting 
te maken hebben, of dat huis 8 een uitbreiding van huis 1 is. Er is echter 
wel een klein verschil in oriëntatie tussen beide huizen en dus is de grens 
tussen beide gebouwen getrokken op de knik in de staanderrijen. Op basis 
hiervan is huis 8 zeven gebinten lang, waaraan aan de westzijde nog een 
ingangspartij is toegevoegd, bestaande uit twee palen met een onderlinge 
afstand van 1,4 m. Inclusief de ingangspartij is het gebouw 14,2 m lang. 
De afstanden tussen de gebinten variëren van 2,0 tot 2,2 m. De afstanden 
tussen de gebintpalen variëren van 2,6 tot 3,0 m. In het oosten lijkt nog 
sprake te zijn van een ingangspartij in de zuidelijke lange wand, bestaande 
uit twee palen die 1,1 m uit elkaar staan. De staandersporen zijn rechthoekig 
in doorsnede, soms ook wat komvormig, en 19-30 cm diep. Alleen enkele 
sporen van de ingangspartijen wijken daarvan af: één van de palen van de 
westelijke ingang is 39 cm diep; een paalspoor van de oostelijke ingang is 
slechts 15 cm diep. Binnen de structuur bevindt zich slechts een enkel los 
paalspoor dat op een reparatie zou kunnen wijzen. De oriëntatie van de 
plattegrond is ONO-WZW. Het huis wordt doorsneden door een greppel 
(nr. 2: zie onder) die derhalve jonger moet zijn dan deze huisplattegrond. 
Typologisch kan de plattegrond in de midden-bronstijd-B (1500-1050 voor 
Chr.) geplaatst worden.

Uit een van de paalsporen van huis 8 is een houtskoolmonster gedateerd 
op 3435 ± 35 BP (fig. 5.1).74 Een ander paalspoor van het huis bevatte 
aardewerk uit de midden-bronstijd. Uit het aardewerkonderzoek volgt niet 
eenduidig dat gedurende de overgang van de vroege bronstijd (2000-1800
voor Chr.) en de eerste fase van de midden-bronstijd (MBT-A: 1800-1500
voor Chr.) bewoningsactiviteit mag worden aangenomen.75 Het aardewerk 
heeft over het algemeen een latere datering (1500-800 voor Chr.). Ook 
gezien de relatie die tussen huis 8 en huis 1 bestaat lijkt een dergelijk groot 
verschil in datering tussen beide plattegronden niet aannemelijk. Doordat 
de plattegronden zeer schoon in het vlak liggen, kunnen we uitsluiten dat 
hier een paal van een oudere plattegrond is gedateerd. Meest waarschijnlijke 
verklaring voor de onverwachte datering,76 ligt in het feit dat dit één van de 
twee dateringen op houtskool van eik is. Naast de mogelijkheid dat het hier 
om rondliggend materiaal ging dat bij het uitgraven van de paalkuil in die 
kuil terecht is gekomen, is het daarmee ook mogelijk dat het oud hout-effect 
deze oude datering heeft veroorzaakt. Huis 8, al dan niet geïnterpreteerd 
als uitbreiding van huis 1, wordt derhalve ondanks de vroege 14C-datering
geplaatst in de midden-bronstijd-B.

73 vondstnummer 1476, put 42, spoor 33: Poz-16716: gecalibreerd met 2 sigma: 1450-1290 voor
Chr.: zie bijlage 1

74 vondstnummer 662, put 21, spoor 18: Poz-16715: gecalibreerd met 2 sigma: 1880-1640 voor
Chr.: zie bijlage 1

75 zie hoofdstuk 6.1
76 cf. Bourgeois en Arnoldussen 2006
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Huis 9 (structuur 21: fig. 5.11) was tijdens de aanleg van het sporenvlak 
duidelijk herkenbaar, echter bij het couperen bleken de sporen zeer ondiep 
te zijn (2-17 cm). Het kleine, drieschepige gebouw – dat dus zeer ondiep 
lijkt te zijn gefundeerd - bestaat minimaal uit vier gebinten en is dan 6,8 
m lang. Op basis van de rechte lijn in de noordelijke staanderrij zou de 
structuur tot zes gebinten uitgebreid kunnen worden, waarbij het gebouw in 
het westen taps toeloopt en de totale lengte 11,0 m bedraagt. De twee extra 
gebinten zouden echter ook deel kunnen uitmaken van een spieker aan de 
korte zijde van het huis. In het verlengde van deze extra gebinten liggen 
twee kuilen met donkere vulling. 
De afstanden tussen de gebintpalen van de korte variant bedragen 2,8-
2,9 m. Bij de lange variant vernauwt het gebouw tot het meest westelijke 
gebint dat slechts 1,8 m breed is, en dat dan als ingangspartij kan worden 
gezien. De afstanden tussen de gebinten variëren van 2,1 tot 2,4 m, waarbij 
alleen de mogelijke westelijke ingangspartij op kortere afstand ligt (1,9 m). 
De oriëntatie van het gebouw is ONO-WZW. In de vulling van een van de 
paalsporen is midden-bronstijdaardewerk aangetroffen.

Huis 10 (structuur 24: fig. 5.2c; 5.14; bijlage 8.2) is evenals huis 9 een kort, 
drieschepig gebouw bestaande uit vijf gebinten met een totale lengte van 
6,9 m. Opnieuw zijn vrijwel uitsluitend de dakdragende staanders bewaard 
gebleven. De afstanden tussen de gebinten variëren van 1,6 tot 1,9 m, de 
afstanden tussen de gebintpalen van 2,7 tot 3,0 m. De paalsporen hebben 
in doorsnede vlakke of afgeronde bodems. Er zijn geen aanwijzingen 
voor een omringende paalkuil en dus lijkt het erop dat deze palen met 
vlakke paalvoet in de grond geslagen zijn. Eén van de palen was mogelijk 
aangepunt (spoor 36.26). De dieptes van de paalsporen variëren van 10 tot 
25 cm, waarbij de sporen in het oosten over het algemeen dieper gefundeerd 
zijn dan die in het westen. De plattegrond is min of meer ONO-WZW 
georiënteerd. Het spoor van de zuidoostelijke hoekpaal was zichtbaar in de 
vulling van waterput 8 en moet dus jonger zijn dan deze waterput uit de 
midden-bronstijd B. Op grond van de huistypologie is rekening gehouden 
met een datering in de late bronstijd (1050-800 voor Chr.)

Interessant zijn de vier ronde kuilen langs de zuidwand van het huis. Ze 
liggen net buiten, maar ook telkens tussen de gebinten. Deze regelmatige 
plaatsing maakt het aannemelijk dat deze kuilen gelijk met het huis in 
gebruik zijn geweest. Op een interpretatie van deze kuilen zal verderop 
ingegaan worden. Mogelijk moeten de paalkuiltjes die direct ten zuiden 
van de kuilen zijn aangetroffen als relicten van wandpalen worden gezien, 
waarmee de kuilen dus inpandig waren. Parallellen met andere vindplaatsen 
maken de interpretatie van deze kuilen als binnen de plattegrond gelegen 
ook waarschijnlijk (zie verderop). De ‘wandpalen’ hebben dezelfde 
kenmerken als de gebintpalen.

Uit de vulling van een van de paalsporen (spoor 36.13) kon een monster met 
verkoold graan worden verzameld dat een 14C-datering heeft opgeleverd van 
2815 ± 35 BP.77

77 vondstnummer 962, put 36, spoor 13: Poz-16714: gecalibreerd met 2 sigma: 1090-840 voor
Chr.: zie bijlage 1
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De waterkuil (spoor 36.30), die door een andere staander is doorsneden 
en daarom ouder moet zijn dan huis 10, bevatte een houten trap die een 
14C-datering heeft opgeleverd van 3030 ± 35 BP en dus in de midden-
bronstijd-B kan worden geplaatst.78 De inpandige kuilen in het huis hebben 
voornamelijk aardewerk uit de late bronstijd opgeleverd. Alleen de twee 
kuilen die over de gedateerde waterput uit de midden-bronstijd-B zijn 
gegraven bevatten elk ook één fragment midden-bronstijdaardewerk. De 
waterkuil bevat in de bovenste vulling nog één scherf van late bronstijdaar-
dewerk. Huis 10 kan dus gedateerd worden in de late bronstijd (1050-800
voor Chr.).

Huis 11 (structuur 66: fig. 5.12) is een kleine, drieschepige structuur 
bestaande uit vijf gebinten en is 6,5 m lang. De afstanden tussen de 
gebinten variëren van 1,4 tot 1,7 m. De afstand tussen de gebintpalen 
varieert van 1,6 tot 2,0 m. Opvallend is een extra paal in de zuidelijke korte 
wand. Daarmee lijkt de opbouw vrij sterk op die van huis 2 en is het dus 
mogelijk dat we hier met een bijgebouw te maken hebben. De structuur is 
NO-ZW georiënteerd. De paalsporen hebben in doorsnede een rechthoekige 
vorm. Ook hier lijkt sprake te zijn van vlak gekapte palen die in de grond 
geslagen zijn en niet in een gegraven paalkuil zijn geplaatst. De dieptes van 
de paalsporen variëren van 16 tot 30 cm. De datering van dit gebouw kan 
alleen op basis van structuren in de directe omgeving gebeuren (vergelijk erf 
5).

Huis 12 (structuur 56: fig. 5.2d; 5.14; bijlage 8.3) is in het veld als mogelijke 
structuur herkend. Duidelijk zichtbaar is een NNO-ZZW georiënteerd 
cluster van paalsporen waarin lijnen zichtbaar zijn. Met name de oostwand 
is duidelijk aanwezig. Het is mogelijk een drieschepige plattegrond van ca. 
8,4 bij 6,6 m te reconstrueren. Niet alle paalkuilen van de dakdragende 
staanders zijn dan echter aangetroffen. Dat is opmerkelijk, want de 
sporen zijn tussen de 13 en 38 cm diep en het ontbreken van paalsporen 
kan dus niet worden geweten aan de beperkte gaafheid. Toch lijkt deze 
structuur evident genoeg in het vlak aanwezig te zijn. Alle sporen hebben 
een komvormige bodem. De korte en onregelmatige opbouw van het huis 
zouden met een late datering kunnen samenhangen. De datering van dit 
gebouw kan alleen op basis van structuren in de directe omgeving gebeuren 
(vergelijk erf 6).

Huis 13 (structuur 69: fig. 5.14; bijlage 8.4) was oorspronkelijk herkend 
als twee spiekers (structuren 40 en 41) die in twee afzonderlijke putten 
lagen. Na samenvoegen van de twee putten bij het digitaliseren, viel op dat 
beide ook deel uit konden maken van een NNO-ZZW georiënteerd huis. 
Opnieuw valt op dat vooral de sporen in  de oostwand goed bewaard zijn. 
Een probleem is dat deze structuur door een waterput oversneden wordt 
en het daarom moeilijk is een eenduidige reconstructie van het gebouw te 
maken. Mogelijk hebben we te maken met een drieschepig gebouw van ca. 
7,8 bij 4,5 m. De structuur heeft opnieuw een korte en minder regelmatige 
opbouw. Door problemen in de reconstructie is deze plattegrond het minst 
betrouwbaar van de waargenomen huisplattegronden. De datering van dit 

78 vondstnummer 992, put 36, spoor 30: GrN-30174: gecalibreerd met 2 sigma: 1400-1198/1139-
1136 voor Chr.: zie 5.7; bijlage 1
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gebouw kan alleen op basis van structuren in de directe omgeving gebeuren 
(vergelijk erf 6).

Huis 14 (fig. 5.14) bevindt zich pal ten oosten van huis 13 en heeft een iets 
afwijkende oriëntatie: noord-zuid. De plattegrond van spieker 30 maakt 
deel uit van de huisplattegrond en het is de vraag of hier sprake is van een 
huis of meerdere spiekers. Huis 14 meet 2,2 m bij minimaal 4,9 m (de 
structuur wordt door een nog in gebruik zijnde sloot afgekapt) en heeft een 
drieschepige opbouw bestaande uit vijf staanderparen met een onderlinge 
afstand van 0,8-1,60 m en een overspanning van 1,60-2,25 m. Door de 
kleine afmetingen zou het hier ook om een bijgebouw kunnen gaan. De 
datering van dit gebouw kan alleen op basis van structuren in de directe 
omgeving gebeuren (vergelijk erf 6).

5.3 Bijgebouwen (fig. 5.3)

Behalve enkele structuren die qua formaat zowel bijgebouwen als huizen 
genoemd zouden kunnen worden en die onder de huizen zijn behandeld, 
is tijdens het onderzoek een groot aantal kleinere bijgebouwen ontdekt. 
De grootste groep (N=40) bestaat uit vierpalige structuren. De grootte 
van deze gebouwtjes loopt uiteen van 0,8 bij 1,5 m tot 2,7 bij 3,0 m. Als 
varianten hierop zijn een driepalige en een vijfpalige spieker aangetroffen. 
De hierna meest voorkomende groep wordt gevormd door de zespalige 
bijgebouwtjes (N=12). Deze gebouwen hebben formaten van 1,3 bij 1,7 m tot 
2,2 bij 5,0 m. Minder vaak komen negenpalige bijgebouwtjes voor (N=5), 
met afmetingen van 2,6 bij 2,9 m tot 4,2 bij 4,75 m. Als variant hierop komt 
nog een achtpalige structuur voor. Al deze gebouwtjes worden traditioneel 
als bovengrondse opslagschuurtjes (zogenaamde spiekers) geïnterpreteerd, 
die gebruikt zullen zijn voor de opslag van granen, e.d. Verwacht wordt dat 
deze schuurtjes op palen boven de grond stonden, om ervoor te zorgen dat 
muizen en ander ongedierte niet bij het opgeslagen voedsel konden komen. 
Bij twee van de gebouwen komen extra paalsporen buiten de feitelijke 
gebouwconstructie voor die goed als sporen van ingegraven trappen 
verklaard kunnen worden.79 Functioneel lijkt er dus weinig verschil tussen 
deze structuren te zitten. Wel is opvallend dat de negenpalige spiekers 
steeds op de erven uit de late bronstijd liggen, waar ook gemiddeld meer 
spiekers per erf zijn aangetroffen. Negenpalige spiekers komen doorgaans 
ook voor op huisplaatsen uit de midden-bronstijd en kunnen dus niet 
opgevat worden als een typisch kenmerk voor late bronstijd erven.80

Ten slotte is een paalzetting rondom een kuil aangetroffen. Dergelijke 
spoorconfiguraties zijn onder andere ook te Rhenen-Remmerden op 
een nederzetting uit de midden-bronstijd aangetroffen.81 Vanwege 
de schone ligging van deze constructies in het vlak en de sterke 
onderlinge gelijkenis lijkt het te gaan om een type structuur dat vaker op 
dergelijke nederzettingen voorkwam. Over de functie valt bij gebrek aan 
vondstmateriaal weinig te zeggen. 

79 parallellen zijn bijvoorbeeld bekend uit Herpen-Wilgendaal; Ball & Jansen 2002, 106-107 en
Oss-Ussen: Schinkel 1998

80 zie Eigenblok-West: Jongste & Van Wijngaarden 2002 en Zijderveld: Knippenberg & Jongste
2005

81 Van Hoof & Meurkens 2007



44 TIEL-MEDEL BREDESTEEG

5m0

Huis 5

Huis 4

Huis 12

Huis 10

huis 5

huis 4 huis 12

huis 10

Spieker 57

Spieker 58
Spieker 13

Spieker 14

Waterput 8

Spieker 28
Spieker 27

Spieker 37

Spieker 35

Spieker 36

Spieker 23

Spieker 24

Fig 5.2 
Huizen Tiel-Medel Bredesteeg: a. lang, drieschepig huis uit de midden-bronstijd (huis 5), b. kort, drieschepig huis uit de midden-bronstijd (huis 4),
c. huis uit de late bronstijd (huis 10), d. huis uit de late bronstijd (huis 12)
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Wel kan vermoed worden dat het om werkkuilen ging die met een afdakje 
beschermd werden; gedacht wordt bijvoorbeeld aan het mengen van klei en 
magering voor de aardewerkproductie.

Spieker 1 (structuur 1: fig. 5.1; 5.9) is een vierpalige spieker ten noorden van 
huis 1. De palen zijn rechthoekig in doorsnede, met een vlakke of ronde 
bodem en 20-40 cm diep. De spieker heeft afmetingen van 3,1-3,4 bij 1,8-1,9
m.

Spieker 2 (structuur 2: fig. 5.1; 5.9) is in opzet een zespalige spieker ten 
noorden van huis 1, waarbij tussen de palen van de noordwand en bij het 
middelste en oostelijke gebint extra palen zijn gezet. De locaties van deze 
palen, en zeker ook het feit dat de middelste paal in de noordelijke wand 
verdubbeld is, duidt erop dat de spieker gerepareerd of herbouwd is. Alle 
paalsporen hebben een rechthoekige doorsnede met vlakke bodem en 
dieptes van 25-40 cm. Een enkele keer kon waargenomen worden dat de 
palen van het kerngerust (dus van de originele constructie) schuin geplaatst 
waren. De afmetingen van deze structuur zijn 2,2 bij 5,0 m en de oriëntatie 
is min of meer ONO-WZW.

Spieker 3 (structuur 9: fig. 5.1; 5.9) is een vierpalige spieker ten zuiden 
van huis 1 met afmetingen 1,4 bij 1,1 m. De paalsporen hebben een ronde 
bodem en zijn 10 tot 16 cm diep. 

Spieker 4 (structuur 3: fig. 5.11) is een vierpalige spieker ten noorden van 
huis 9 met afmetingen 2,3-2,5 bij 2,3-2,7 m en is licht trapeziumvormig. De 
structuur ligt mooi schoon in het vlak. De paalsporen hebben in doorsnede 
een vlakke tot iets aangepunte bodem en zijn 27 tot 31 cm diep.

Spieker 5 (structuur 4: fig. 5.11) is een vierpalige spieker ten noordwesten 
van huis 9 met afmetingen van 1,7 bij 2,2 m. Ook deze structuur lag schoon 
in het vlak. De kleine paalsporen (gemiddelde diameter ca. 20 cm) hebben 
in doorsnede een komvormige bodem en zijn 16 tot 20 cm diep.

Spieker 6 (structuur 7: fig. 5.11) is een vierpalige spieker ten noordwesten 
van huis 9 met een trapeziumvormig grondplan en afmetingen van 1,6-2,0
bij 1,7-1,8 m. De paalsporen hebben een vlakke tot komvormige bodem en 
zijn 18-32 cm diep. Deze spieker is op basis van kleur van vulling en overige 
karakteristieken van de paalsporen al in het veld herkend.

Spieker 7 (structuur 8: fig. 5.11) is een zespalige spieker ten noordwesten 
van huis 9 met afmetingen 3,9-4,0 bij 2,2-2,0 m. Deze structuur is in het 
veld herkend De paalsporen hebben een vlakke of iets komvormige bodem 
en zijn 19-25 cm diep. De structuur is oost-west georiënteerd.

Spieker 8 (structuur 10: fig. 5.1; 5.9) is een vierpalige spieker ten zuiden van 
huis 1 met afmetingen 1,6 bij 1,6-1,25 m. De plattegrond is niet vierkant en 
daarom is de reconstructie onzeker. Omdat de paalsporen echter relatief 
schoon in het vlak lagen is deze structuur toch opgenomen. 
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De sporen hebben een komvormige bodem, op het zuidwestelijke paalspoor 
na die een platte bodem heeft, en zijn 15 tot 27 cm diep, waarbij de 
zuidoostelijke het zwaarst gefundeerd is.

Spieker 9 (structuur 15: fig. 5.10) is een vierpalige spieker naast huis 2 met 
afmetingen 1,9 bij 1,3-1,5 m. De paalsporen zijn 5-16 cm diep, hebben een 
diameter van 20-30 cm en een komvormige bodem. 

Spieker 10 (structuur 16: fig. 5.10) betreft een vierpalige spieker naast huis 2 
met afmetingen 1,7 bij 1,8-1,9 m. De paalsporen zijn 25-26 cm diep. Alleen 
de zuidoostelijke paal is minder diep gefundeerd (10 cm). De paalsporen 
hebben een vlakke tot wat aangepunte bodem en in twee ervan was de 
paalkern herkenbaar. 

Spieker 11 (structuur 17: fig. 5.10) is een structuur pal ten westen van huis 
2 bestaande uit vijf palen van 2,6-2,8 bij 1,8-1,9 m. Het leek te gaan om een 
zespalige spieker, maar het zesde spoor ontbreekt. Mogelijk is de vijfde paal 
centraal in de iets langere zuidwand geplaatst zodat de licht trapezoïdale 
structuur stabieler zou zijn. Dat zou ook de diepte van 21 cm voor deze 
centrale paal in de zuidwand verklaren. De overige paalsporen zijn slechts 
13-16 cm diep. De paalsporen hebben een vlakke of puntige bodem.

Spieker 12 (structuur 22: fig. 5.12) is een vierpalige spieker ten zuiden 
van huis 5 en 6 met afmetingen 2,1 bij 2,5 m en in het veld herkend. De 
paalsporen zijn 18 tot 26 cm diep. Twee sporen hebben een vlakke bodem, 
één een ronde en één een schuin aflopende.

Spieker 13 (structuur 70: fig. 5.2; 5.12) is mogelijk een zespalige spieker 
tussen huis 5 en 6 van 3,3 bij 2,2-2,4 m. De oostelijke vier palen zijn zeker 
en vormen in ieder geval een vierpalige spieker. Onduidelijk is of de twee 
westelijke palen aan deze structuur  toegevoegd mogen worden. De vier 
oostelijke palen zijn relatief diep van 15 tot 28 cm, terwijl de laatste twee 
slechts 10-18 cm diep zijn. De palen hebben komvormige tot vlakke bodems. 
De oriëntatie is ONO-WZW. Deze structuur is pas na afloop van het 
veldwerk op de vlaktekening herkend.

Spieker 14 (structuur 71: fig. 5.2; 5.12) deze structuur gelegen tussen huis 5 
en 6 is tijdens het veldwerk geïnterpreteerd als spieker, maar uiteindelijk op 
grond van de doorsnedes van de sporen komen te vervallen. 

Spieker 15 (structuur 25: fig. 5.3; 5.15) is een negenpalige spieker ten 
noorden van huis 3 van 4,2 bij 4,25-4,75 m. De structuur is enigszins 
trapeziumvormig en lag schoon in het vlak. De paalsporen zijn 14-29 cm 
diep, met uitzondering van het spoor in het midden van de zuidwand dat 
nog slechts 5 cm diep was. Vrijwel alle sporen hebben een vlakke bodem, 
waarbij een enkele keer nog een bredere ingraafkuil herkenbaar was.

Spieker 16 (structuur 26: fig. 5.15) is een vierpalige spieker ten noorden van 
huis 3 van 1,6 bij 1,5 m. De sporen zijn 17 tot 28 cm diep en hebben een 
komvormige bodem.
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Spieker 17 (structuur 27: fig. 5.15) is een zespalige spieker ten noorden van 
huis 3 van 3,2-3,3 bij 1,8-2,0 m. De sporen zijn 18-35 cm diep en hebben een 
vlakke, soms aangepunte bodem.

Spieker 18 (structuur 28: fig. 5.15) is een vierpalige spieker ten noordwesten 
van huis 3 van 2,4 bij 1,8-2,0 m. De sporen hebben een komvormige bodem 
en zijn 20-22 cm diep. In alle sporen werd een paalkern waargenomen.

Spieker 19 (structuur 29: fig. 5.15) is een vierpalige spieker ten noordwesten 
van huis 3 van 2,2 bij 2,2-2,3 m. Hoewel deze structuur in het vlak herkend 
werd, bleek tijdens het couperen dat de paalsporen van de oostzijde slechts 
5 cm diep bewaard waren, terwijl die van de westzijde 13-19 cm diep waren. 
Aangezien hiervoor geen verklaring is te geven op basis van aangelegde 
vlakdiepte of bodemopbouw, is deze constructie niet geheel betrouwbaar.

Spieker 20 (structuur 30: fig. 5.15) is een negenpalige spieker ten 
noordwesten van huis 3 van 3,3 bij 3,3-3,7 m. De sporen zijn 7 tot 22 cm 
diep en hebben een komvormige tot aangepunte bodem. De sporen in de 
westwand zijn minder diep bewaard dan de andere. In de zuidwesthoek lijkt 
sprake te zijn van een reparatiespoor.

Spieker 21 (structuur 57: fig. 5.15) is een vierpalige spieker ten noordwesten 
van huis 3 van 2,3-2,4 bij 2,0 m. De sporen zijn 17 tot 22 cm diep op het 
zuidwestelijke paalspoor na dat slechts 5 cm diep was. Vanwege de schone 
ligging in het vlak is de reconstructie toch betrouwbaar.

Spieker 22 (structuur 72: fig. 5.15) werd pas herkend na het aaneenplakken 
van twee putten in de uitwerkingsfase. De vierpalige spieker ligt ten 
noordwesten van huis 3, is licht trapeziumvormig en meet 2,4-2,5 bij 1,7-
2,1 m. Omdat de structuur aan het eind van het veldwerk is vrijgelegd en 
gedocumenteerd, maar niet als spieker is herkend in het veld, zijn niet alle 
paalsporen gecoupeerd. Het enige gecoupeerde spoor is 15 cm diep en heeft 
een komvormige bodem. Door het ontbreken van de andere coupes kan 
deze structuur alleen als waarschijnlijk gepresenteerd worden.

Spieker 23 (structuur 31: fig. 5.2; 5.14) is een vierpalige spieker ten noorden 
van huis 12 van 1,7 bij 1,8-1,9 m. De paalsporen hebben een komvormige 
bodem en zijn 7-18 cm diep.

Spieker 24 (structuur 32: fig. 5.2; 5.14): deze structuur gelegen ten noorden 
van huis 12 is tijdens het veldwerk herkend als spieker, maar uiteindelijk op 
grond van de doorsnedes van de sporen komen te vervallen.

Spieker 25 (structuur 33: fig. 5.14) is een vierpalige spieker ten noordwesten 
van huis 12 van 1,5 bij 1,7 m. De paalsporen zijn 29 tot 37 cm diep en 
hebben een relatief grote diameter als gevolg van een brede ingraafkuil, 
hoewel een enkele keer eerder sprake lijkt van een reparatie- of 
herbouwfase.
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Spieker 26 (structuur 34: fig. 5.14) is een vierpalige structuur ten 
noordwesten van huis 12 van 1,6-1,7 bij 1,6-1,7 m. De paalsporen zijn 28 tot 
32 cm diep en hebben een komvormige bodem.

Spieker 27 (structuur 38: fig. 5.2; 5.14) is een vierpalige structuur ten 
noorden van huis 10 van 2,0-2,1 bij 1,9-2,1 m. De paalsporen hebben een 
naar beneden iets schuin toelopende doorsnede met een vlakke onderzijde 
en zijn 33 tot 58 cm diep.

Spieker 28 (structuur 39: fig. 5.2; 5.14) is waarschijnlijk een negenpalige 
spieker ten noordwesten van huis 10 van 2,9 bij 3,6 m, waarvan nog zeven 
palen bewaard zijn. De overige twee zijn in dat geval vergraven door de 
aanleg van een post-middeleeuwse sloot. De zeven bewaarde paalsporen 
lijken zeer sterk op elkaar en de sporen liggen in een vrijwel schoon vlak. In 
drie van de sporen komt vergelijkbaar vondstmateriaal voor (zie par. 6.1). De 
paalsporen hebben een komvormige bodem en zijn 32-48 cm diep, waarbij 
de sporen in het zuidelijk deel (put 36) iets ondieper zijn (32-40 cm) dan die 
in het noordelijke deel (put 44: 44-48 cm). Het vlak in put 36 is in verband 
met de slootkant echter iets dieper aangelegd.

Spieker 29 (structuur 41: fig. 5.14) is een vierpalige spieker die binnen huis 
13 ligt. De afmetingen zijn 1,7-1,8 bij 1,5-1,8 m. De paalsporen zijn 40-51
cm diep en hebben een komvormige tot iets afgevlakte bodem. Er zijn geen 
duidelijke oversnijdingen met de sporen van huis 13.

Spieker 30 (structuur 42: fig. 5.14) vormt de basis van huis 14. Deze 
vierpalige structuur meet 1,7 bij 1,5-1,6 m. De paalsporen zijn 44-52 cm diep 
met in doorsnede een komvormige bodem. Deels kon nog een paalkern 
waargenomen worden. Terwijl niet duidelijk is of huis 14 als geheel als 
één structuur beschouwd kan worden, kan in ieder geval dit deel van het 
gebouw als eenduidige structuur geaccepteerd worden.

Spieker 31 (structuur 43: fig. 5.14) is een vierpalige spieker van 2,6 bij 2,4-2,5 
m ten westen van huis 13, maar zou ook een zespalige spieker kunnen zijn 
van 4,8 bij 2,4-2,5 m. In het laatste geval is één paalspoor door een nog in 
gebruik zijnde sloot vergraven. Paalspoornummer 5 lijkt op de vier andere. 
De paalsporen zijn 37 tot 46 cm diep en hebben in doorsnede een vlakke 
bodem. Eén keer is sprake van een reparatiespoor.

Spieker 32 (structuur 68: fig. 5.14) is een negenpalige spieker van 3,1 bij 
3,3-3,1 m ten oosten van huis 14. Eén van de sporen is door een huidige 
perceelsloot vergraven. De paalsporen zijn 24-34 cm diep, met één uitbijter 
van 44 cm diep. De bodems van de paalsporen zijn komvormig tot 
aangepunt.

Spieker 33 (structuur 51: fig. 5.14) is een vierpalige structuur van 2,0-2,1 bij 
2,0-2,1 m ten noordoosten van huis 14. De paalsporen zijn 27 tot 32 cm diep 
en hebben een komvormige bodem.

Spieker 34 (structuur 52: fig. 5.14) is een zespalige structuur van 4,2-4,6 
bij 2,1-2,2 m ten noorden van huis 13. Bij de middelste palen en in het 
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noordelijk deel van de structuur zijn extra palen geplaatst die wijzen op 
een reparatiefase. De sporen zijn 30-45 cm diep en hebben in doorsnede 
meestal een vlakke bodem en bij ongeveer de helft is een bredere insteek 
waargenomen.

Spieker 35 (structuur 53: fig. 5.2; 5.14) is pas op de laatste dag van het 
veldwerk blootgelegd en derhalve niet meer gecoupeerd. De spieker ligt 
ten oosten van huis 12. Er zijn twee mogelijke reconstructies van deze 
structuur. Het zou een zespalige spieker kunnen zijn van ca. 2,3 bij 1,8
m. De zuidwand is dan zeer regelmatig, maar de noordwand komt hier 
niet geheel mee overeen. Een tweede mogelijkheid is dat het gaat om een 
vierpalige spieker van 1,1-1,2 bij 1,8-1,9 m waarvoor aan de westzijde nog 
twee palen zijn gezet die mogelijk met een trap te maken kunnen hebben. 
Vergelijkbare exemplaren zijn bv. bekend uit Herpen-Wilgendaal.82

Spieker 36 (structuur 54: fig. 5.2; 5.14) is een negenpalige structuur van 
2,9-3,0 bij 2,6-2,8 m ten oosten van huis 12. De paalsporen zijn 17 tot 34 
cm diep en hebben een komvormige bodem. De middelste paal van de 
zuidwand (spoor 53.84) bevatte 136 scherven (ruim 600 g) van aardewerk 
uit de late bronstijd, 2 stuks bot en één steen. Aangezien een groot deel van 
het relatief kleine paalspoor (een diameter van 27 cm en een diepte van 29 
cm) door scherfmateriaal werd opgevuld, zou het hier kunnen gaan om een 
verlatingsritueel.83

Spieker 37 (structuur 55: fig. 5.2; 5.14) is een zespalige (3,2 bij 2,2 m), 
mogelijk een achtpalige structuur (5,2 bij 2,2-1,8 m) ten oosten van huis 12,
waarvan één paalspoor door een later spoor vergraven is. Vanwege de sterke 
gelijkenis tussen de sporen, wordt gedacht aan een achtpalige structuur die 
dan naar het westen enigszins taps toeloopt. De sporen zijn 17 tot 31 cm 
diep en hebben een komvormige tot afgevlakte bodem.

Spieker 38 (structuur 67: fig. 5.14) is een wat afwijkend bijgebouw ten 
zuidwesten van huis 12. Het gaat om een grote kuil met daaromheen een 
paalzetting. De licht trapezoïdale paalzetting meet 1,8-2,3 bij 1,4-1,5 m 
en bestaat aan de zuidzijde uit vier palen en aan de noordzijde uit twee 
palen. Parallellen voor een dergelijke constructie zijn bekend uit Rhenen-
Remmerden.84 Waarschijnlijk gaat het hier en in Rhenen om een kuil 
overdekt door een afdak ter bescherming tegen bijvoorbeeld wind en regen 
tijdens bepaalde werkzaamheden. Er kan worden gedacht aan een mengkuil 
voor klei met mageringsmateriaal voor de aardewerkproductie, maar ook 
andere huishoudelijke activiteiten kunnen hier hebben plaatsgevonden. 
Helaas leverden de sporen in Rhenen weinig gegevens op over de functie 
van deze structuren. De structuur in Tiel is pas de laatste dag van het 
veldwerk blootgelegd en is niet verder onderzocht.

Spieker 39 (structuur 59: fig. 5.14) is een vierpalige structuur met 
afmetingen 2,6-2,7 bij 2,9-3,0 m ten noordoosten van huis 12. De 
paalsporen zijn 19-30 cm diep en hebben een vlakke onderzijde.

82 Ball & Jansen 2002, 106-107
83 cf Van den Broeke 2002a
84 Van Hoof & Meurkens 2007
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Spieker 40 (structuur 73: fig. 5.14) is een zespalige spieker met afmetingen 
2,5 bij 2,3-2,5 m ten noordoosten van huis 12. De paalsporen zijn 33-39 cm 
diep en hebben afgeschuinde tot vlakke bodems.

Spieker 41 (structuur 74: fig. 5.14) is een vierpalige spieker ten noordoosten 
van huis 12 die in het veld als mogelijke structuur is aangemerkt. De 
afmetingen zijn 1,3-1,5 bij 1,6 m. De paalsporen zijn 14 tot 26 cm diep en 
hebben een komvormige bodem.

Spieker 42 (structuur 75: fig. 5.14) is een vier- of zespalige structuur van 
1,7 bij 1,7 m ten noordoosten van huis 12. De paalsporen zijn 38-51 cm 
diep, relatief smal en met een vlakke bodem. Op verschillende plekken zijn 
reparatiesporen aanwezig die de structuur in haar uiteindelijke vorm een 
wat trapezoïdaal grondplan geven.

Spieker 43 (structuur 44: fig. 5.10) is een vijfpalige spieker met afmetingen 
2,1 bij 1,3-1,4 m ten westen van huis 3. De paalsporen zijn 18 tot 29 cm 
diep en zijn aan de onderzijde afgevlakt. Bij drie van de vijf sporen werd 
bij het afwerken van de coupe waargenomen dat de paal schuin naar het 
westen geplaatst was. Deze palen zijn 27-29 cm diep. Bij de twee overige, 
ondiepe sporen is dit niet vastgesteld. Mogelijk zijn ook deze schuin 
geplaatst geweest, maar is de coupe niet optimaal gezet. Mogelijk was dan 
ook bij deze sporen vastgesteld dat ze schuin stonden en was de diepte 
overeenkomstig met de drie andere. De reden voor deze paalzetting is 
onduidelijk aangezien dit bijvoorbeeld niet tot A-constructies leidde.

Spieker 44 (structuur 49: fig. 5.13) is een vierpalige spieker van 1,7 bij 2,0-
2,2 m ten zuidoosten van huis 4. De paalsporen hebben een komvormige 
bodem en zijn 5 tot 18 cm diep.

Spieker 45 (structuur 50: fig. 5.13) is een zespalige spieker 2,4-2,5 bij 1,3-
1,4 m ten zuidoosten van huis 4. De paalsporen hebben een komvormige 
bodem en waren in put 49 nog 12-17 cm diep en 4-6 cm in put 55.

Spieker 46 (structuur 63: fig. 5.13) is een vierpalige spieker van 1,6 bij 1,2-1,3
m ten zuidoosten van huis 4. De paalsporen zijn 21-29 cm diep en hebben 
een vlakke bodem.

Spieker 47 (structuur 64: fig. 5.13) is een vierpalige spieker van 2,5-2,7 bij 
1,8-2,0 m ten zuidoosten van huis 4. Omdat de structuur schoon in het vlak 
lag, is het waarschijnlijk dat twee palen aan de zuidzijde voor de structuur 
erbij horen. Mogelijk moeten we net als bij spieker 35 aan sporen van 
een trapje of iets dergelijks denken. De paalsporen zijn 12-27 cm diep en 
hebben een vlakke bodem. Daarbij is de noordwand met 12-15 cm diepte 
minder goed bewaard dan de zuidwand met 25-27 cm diepte. De mogelijke 
trapsporen zijn zelfs nog iets dieper (36-40 cm). Aangezien de mogelijke 
trapsporen in een andere put werden aangetroffen dan de overige sporen 
van deze structuur kon het geheel niet in één keer in het veld overzien 
worden. Maar al in het veld werd de constructie door het naast elkaar leggen 
van de vlaktekeningen als een optie gezien.
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Spieker 48 (structuur 65: fig. 5.3; 5.12) is een zespalige spieker met 
afmetingen 1,7 bij 1,3 m ten oosten van huis 5. De relatief smalle palen 
hebben een komvormige tot vlakke bodem en zijn 14 tot 26 cm diep.

Spieker 49 (structuur 76: fig. 5.12) ten oosten van huis 5 is pas na het 
veldwerk ontdekt bij het samenvoegen van de vlaktekeningen. Daarbij valt 
op de grens tussen de putten 46 en 57 een drietal paalsporen op dat onder 
een rechte hoek in een verder schoon stuk van de opgraving ligt. Omdat 
deze structuur niet is herkend in het veld, is niet extra gezocht naar een 
mogelijk vierde spoor. Ook omdat de paalsporen ondiep waren (6-9 cm), 
kan het zijn dat het vierde paalspoor verdwenen is. Toch blijft de kans 
aanwezig dat we met een driepalige structuur te doen hebben. Driepalige 
structuren worden vaker herkend, en moeten wanneer zij uit palenclusters 
gehaald worden met enige scepsis bekeken worden, maar worden, net als in 
dit geval, ook in lege zones herkend. De driepalige spieker meet 2,2 bij 2,1
m. De paalsporen hebben een komvormige bodem.

Spieker 50 (structuur 60: fig. 5.13) is een zespalige spieker met afmetingen 
2,3-2,4 bij 1,6 m ten oosten van huis 4. De paalsporen hebben komvormige 
bodems en dieptes van 8-12 cm.

Spieker 51 (structuur 61: fig. 5.13) is een vierpalige structuur met afmetingen 
2,3-2,6 bij 1,8-2,0 m ten oosten van huis 4. De paalsporen hebben een 
komvormige bodem en zijn 7-11 cm diep.

Spieker 52 (structuur 62: fig. 5.13) ten oosten van huis 4 lijkt in eerste 
instantie een structuur met vijf gebinten en afmetingen 12,8-13,0 bij 2,1-
2,5 m. Eén van de gebinten zou dan door een postmiddeleeuwse sloot zijn 
vergraven. De structuur wordt naar de noordzijde iets breder. De afstanden 
tussen de gebinten variëren van 3,0 tot 3,8 m. Hiermee wijkt deze structuur 
sterk af van de opbouw van de normale huizen, waarbij de afstand tussen 
gebinten nooit groter is dan 2,5 m. De afstanden tussen de palen lijken 
meer te passen bij de vierpalige spiekers. Het is derhalve waarschijnlijk dat 
hier sprake is van twee tot drie achter elkaar geplaatste spiekers. Dit zou 
ook de grote afstand (3,8 m) tussen de noordelijke vier palen en de volgende 
twee palen verklaren. Door de vergraving van enkele sporen door de post-
middeleeuwse sloot is dit niet met zekerheid te zeggen, maar positie en 
afstanden van de sporen doen vermoeden dat naast de noordelijke spieker 
nog sprake is van twee vierpalige spiekers ten zuiden daarvan en niet van 
een zespalige.

Spieker 53 (structuur 77: fig. 5.13) ten noordoosten van huis 4 is een 
zespalige spieker met afmetingen 2,0-2,3 bij 1,3 m die pas na het veldwerk is 
herkend. De plattegrond is trapeziumvormig, maar tijdens het veldwerk als 
te onregelmatig bestempeld. Toch blijkt op de veldtekening dat de structuur 
toch kan worden aangemerkt als mogelijke spieker. De paalsporen zijn 16-
29 cm diep op de zuidoostelijke staander na die slechts 7 cm diep is.

Spieker 54 (structuur 46: fig. 5.3A) is een vierpalige spieker met afmetingen 
1,9-2,0 bij 2,0-2,2 m ten noordwesten van huis 12. De paalsporen zijn 42-55 
cm diep en hebben een vlakke tot iets komvormige bodem.



52 TIEL-MEDEL BREDESTEEG

Spieker 55 (structuur 47: fig. 5.3A) is een vierpalige spieker met afmetingen 
2,9-3,0 bij 2,3m ten noordwesten van huis 12. De paalsporen zijn 25-40 cm 
diep en hebben een komvormige bodem.

Spieker 56 (structuur 48: fig. 5.3A) is een vierpalige spieker met afmetingen 
1,5 bij 0,8 m ten noordwesten van huis 12. De paalsporen zijn 27-30 cm diep 
en hebben komvormige bodems.

Spieker 57 (niet in veld herkend: fig. 5.2; 5.12) is een vierpalige spieker met 
afmetingen 1,9 bij 1,4-1,5 m tussen huis 5 en 6. De paalsporen hebben een 
komvormig bodem en zijn 13-20 cm diep. Spoor 82.62 is slechts 7 cm diep, 
maar is onder zeer droge omstandigheden gecoupeerd, zodat de kleurver-
schillen en dus de begrenzing zeer moeilijk waar te nemen waren. 

Ten oosten van deze structuur lijkt zich nog een helft van een vierpalige 
spieker te bevinden. Deze wordt echter oversneden door een postmiddel-
eeuwse greppel en daarom is deze niet als spieker aangemerkt. Het duidt 
er op dat de kans aanwezig is dat er meer spiekers in dit cluster aanwezig 
waren.

Spieker 58 (niet in veld herkend: fig. 5.2; 5.12) tussen huis 5 en 6 is een 
vierpalige spieker met afmetingen 1,9-2,1 bij 2,1 m en met paalsporen van 
15-24 cm diep met komvormige tot afgeplatte bodem.

Spieker 59 (niet in veld herkend: fig. 5.11) ten noordwesten van huis 9 is 
een vierpalige spieker met afmetingen 1,7 bij 1,3-1,4 m. De paalsporen zijn 
25-35 cm diep en zijn in doorsnede asymmetrisch van vorm, wat erop lijkt te 
wijzen dat de palen aan één zijde tot een halve punt bijgewerkt waren. Eén 
spoor heeft een vlakke bodem.
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Spieker 60 (niet in veld herkend: fig. 5.11) ten noordwesten van huis 9 is 
een waarschijnlijke vierpalige spieker met afmetingen 2,3-2,4 bij 2,0-2,2 m 
met paalsporen van 14-23 cm diep en een komvormige bodem.

Spieker 61 (niet in veld herkend) ten noorden van huis 12 is een vierpalige 
spieker met afmetingen 2,4-2,6 bij 1,9 m met paalsporen van 13-25 cm 
diep en bijgeschuinde bodems. De noordoostelijke hoekpaal is beduidend 
zwaarder dan de overige en heeft een vlakke bodem.

Algemene karakterisering van spiekers

Een vergelijking van spiekers uit de bronstijd heeft tot nu toe niet op een 
niveau boven dat van de individuele vindplaats plaatsgevonden. In een 
dergelijk onderzoek zou kunnen worden vastgesteld of de afmetingen 
van spiekers in Tiel het algemene beeld volgen of niet. Aanleiding voor 
deze vergelijking was het feit dat negenpalige spiekers in Bredesteeg 
beperkt leken te zijn tot erven uit de late bronstijd en dat op die erven ook 
veel grotere aantallen spiekers werden aangetroffen dan op de erven uit 
de midden-bronstijd. Er is voor gekozen een vergelijking te maken met 
twee andere vindplaatsen die vlakdekkend zijn onderzocht en waar een 
representatief aantal spiekerplattegronden is herkend. Het gaat om de 
vindplaatsen Zijderveld en ‘De Bogen’ (Betuweroute). Op beide vindplaatsen 
zijn nederzettingsterreinen uit de bronstijd, in het bijzonder de midden-
bronstijd onderzocht. Helaas zijn er weinig goed vergelijkbare gegevens 
voor de late bronstijd beschikbaar. Voor het rivierengebied bestaan die 
zelfs in het geheel niet. De vergelijking spitst zich toe op de lengte- en 
breedtematen, evenals de oppervlaktes van vier-, zes- en negenpalige 
spiekers (fig. 5.4).

De vierpalige spiekers uit Tiel-Medel Bredesteeg (N=39) lijken in 
afmetingen en oppervlaktes op die uit Zijderveld (N=24) en De Bogen 
(N=50). Naar verhouding zijn de exemplaren die in Tiel en Zijderveld zijn 
aangetroffen regelmatiger, want meer vierkant, van vorm dan die van De 
Bogen. Voor De Bogen valt op dat er ook een flink aantal rechthoekige 
vierpalige spiekers zijn herkend.

De zespalige spiekers uit deze vindplaats (N=12) wijken in vorm enigszins 
af van die van de beide andere vindplaatsen (Zijderveld: N=3; De Bogen: 
N=6). In Tiel zijn de zespalige spiekers naar verhouding langer dan die van 
De Bogen en in mindere mate Zijderveld. Er zijn in vergelijking met andere 
vindplaatsen ook meer zespalige spiekers in Tiel aangetroffen. Het is, gelet 
op de geringe aantallen, de vraag of deze verschillen significant zijn.

De geringe aantallen van negenpalige spiekers op de drie vindplaatsen 
bemoeilijken de vergelijking ook enigszins. Hier valt wel op dat van de vijf 
spiekers uit Tiel er vier duidelijk aan de kleine kant zijn in vergelijking met 
exemplaren van Zijderveld (N=3) en De Bogen (N=1). In alle gevallen gaat 
het in Bredesteeg om spiekers die op erven liggen die gedateerd worden 
in de late bronstijd. De enige uitbijter betreft een negenpalige spieker die 
tamelijk excentrisch gelegen is, in de noordoosthoek van de opgraving en 
met enige goede wil tot erf 2 uit de midden-bronstijd of een huisplaats 
buiten het onderzoeksgebied behoort. 
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Het is op basis van de geringe aantallen niet vast te stellen of de geringe 
afmetingen van vier van de vijf negenpalige spiekers in Tiel het gevolg zijn 
van een veranderende bouwwijze in de late bronstijd, terwijl de overige 
grotere plattegronden uit de midden-bronstijd dateren.

Het zou interessant zijn ook naar andere vindplaatsen uit de bronstijd 
te kijken om vast te stellen of deze patronen – met name de mogelijke 
patronen in de bouwwijze van de negenpalige spiekers waarvoor vooral 
meer gegevens voor de late bronstijd nodig zijn - bevestigd worden of juist 
worden tegengesproken. In het kader van dit onderzoek is een dergelijk 
diepgaand onderzoek niet voorzien.

5.4 Hekwerken (fig. 5.5)

Op verschillende plaatsen van de opgraving zijn rijen kleine paalsporen 
van ca. 5 tot 10 cm doorsnede aangetroffen die als hekwerken worden 
geïnterpreteerd. In één geval gaat het om een recent hek, maar in alle 
overige gevallen kunnen deze structuren aan de bewoning uit de bronstijd 
toegeschreven worden. Een aantal hekwerken ligt eenduidig rond erf 6 (in 
het bijzonder hekwerk 5) en kan als erfafscheiding en daaraan gekoppelde 
perceelafscheidingen geïnterpreteerd worden. Een tweede cluster hekwerken 
(hekwerken 1-4) ligt in het uiterste zuidwesten van het onderzochte terrein. 
Het is onduidelijk of deze hekwerken als een erfafscheiding van erf 4 gezien 
moeten worden of dat deze deel uitmaken van de begrenzing van het gehele 
nederzettingsterrein. Het is niet gelukt de hekwerken die zijn aangetroffen 
op vindplaats 1 (“Lingewei”) te verbinden met die van deze vindplaats.

Hekwerk 1 (structuur 11) bevindt zich in de zuidwesthoek van de opgraving 
en is een grotendeels dubbele en deels enkelgestelde stakenrij die over 
een lengte van 15,5 m gevolgd is. De staken zijn afgerond tot aangepunt en 
hebben dieptes van 8-12 cm.

Hekwerk 2 (structuur 12) bevindt zich pal ten noorden van hekwerk 1 en 
is een grotendeels dubbelgestelde, maar op enkele delen enkelgestelde 
stakenrij die over een lengte van 63,7 m gevolgd is. Alleen in put 20 konden 
de sporen van dit hekwerk niet gevolgd worden. De paalsporen zijn ca. 9-13
cm diep, waarbij de begeleidende paal bij een dubbele paalstelling ca. 5 cm 
diep is. Slechts incidenteel zijn beide staken bij een dubbele zetting even 
diep (vooral in het oostdeel van de stakenrij gebeurt dit).

Hekwerk 3 (structuur 5) bevindt zich pal ten noorden van hekwerk 2 en 
is grotendeels enkelvoudig wijdgesteld, maar deels ook dubbelgesteld 
of enkelvoudig nauwgesteld en kon over een lengte van 77,0 m gevolgd 
worden. De staaksporen hebben een komvormige onderzijde en dieptes van 
5-13 cm. De ondiepe sporen bevinden zich vooral in de dubbelgestelde delen.

Hekwerk 4 (structuur 23) bevindt zich pal ten noorden van hekwerk 3 en pal 
ten zuiden van huis 5 en 6 en is enkelvoudig wijdgesteld (afstand tussen de 
staken is gemiddeld 1,7-1,8 m). Het hekwerk kon over een lengte van 56,1
m gevolgd worden. Alleen in put 56 zijn de staaksporen niet waargenomen. 
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De staaksporen zijn 8-23 cm diep (dieper in het oosten dan in het westen 
bewaard) en hebben een komvormige tot vlakke bodem.

Hekwerk 5 (structuur 18) kon over een lengte van ca. 73 m ten oosten van 
huis 10, 13 en 14 gevolgd worden. Vooral in het zuidelijke deel is het hek 
goed te volgen. Daar vertoont het een dichtgestelde enkelvoudige opbouw. 
In het uiterste zuiden lijkt het hekwerk rond huis 10 naar het westen af te 
buigen. Het hekwerk kon hier echter niet verder waargenomen worden. 
Ter hoogte van spieker 32 splitst het hekwerk zich in twee stukken die 
verder naar het noorden weer bij elkaar lijken te komen. Ook op enkele 
andere plekken lijken er korte zijstukjes aan vast te zitten. Ten noorden 
van de recente sloot die het hekwerk doorsnijdt, is het verloop minder goed 
te volgen. In het begin bestaat het hekwerk dan deels uit dubbel- deels 
uit enkelgestelde staken, om vervolgens door te lopen als een rij redelijk 
massieve palen (doorsnedes van ca. 20-25 cm). In het zuiddeel zijn de 
staken 10-23 cm diep met een spitse tot komvormige bodem. In het meest 
noordelijke deel gaat het om paalsporen van 18-30 cm diep met komvormige 
bodem.

Hekwerk 6 (structuur 19) is een modern hekwerk dat opvalt door de 
aanwezigheid van een ring van ijzeroxide rond de paalsporen waarvan deels 
nog stompen bewaard zijn. Het hek loopt over bronstijdstructuren heen. 
Het is over een lengte van 66,4 m gevolgd en loopt over een groot deel 
NNO-ZZW alvorens een hoek van 90° te maken en in ONO richting verder 
te gaan.
Hekwerk 7 (in het veld geen apart structuurnummer gekregen, wel als 
hekwerk herkend) ligt in de noordoosthoek van de opgraving en bestaat 
uit dichtgestelde enkele staken die over een lengte van 13,3 m gevolgd kon 
worden. De staaksporen zijn 8-10 cm diep en hebben een komvormige 
bodem.

Hekwerk 8 (idem) ligt ten oosten van hekwerk 5 en is opgebouwd uit 
dubbele nauwgestelde staken. Dit hekwerk kon gevolgd worden over een 
lengte van 6,0 m. De staken zijn 9-17 cm diep en hebben een aangepunte 
tot komvormige onderzijde.

Hekwerk 9 (idem) ligt ten westen van huis 10 en 13 en is over een korte 
afstand (3,5 m) te volgen. Het hekwerk bestaat uit dubbel gestelde staken. 
De staken zijn 9-15 cm diep en hebben een komvormige bodem.

Hekwerk 10 (idem): dit gebogen hekwerk ligt ten westen van huis 12 en 
kon over een lengte van 20,7 m gevolgd worden. Het hekwerk bestaat uit 
enkelvoudige palen met dieptes van 6 tot 17 cm en komvormige bodem.

5.5 Greppels en geulen (fig. 5.6)

Onder de greppels en geulen zijn drie antropogene (waaronder één groep 
van sporen) en drie natuurlijke sporen opgenomen. De natuurlijke sporen 
betreffen geulen die verband houden met de actieve fase van de lokale 
stroomgordel (vergelijk hoofdstuk 2). Het feit dat enkele door sporen uit 
de bronstijd oversneden worden, maakt duidelijk dat de geulen toen al 
dichtgeslibd waren. De geulen zijn waarschijnlijk nog zichtbaar geweest 
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gedurende de bronstijd (als natte zones of door de vegetatie) en kunnen 
een rol hebben gespeeld bij de inrichting van het nederzettingsterrein 
(zie vooral ‘greppel’ 5). Van de antropogene greppels kunnen er twee met 
zekerheid aan een (sub)recente periode worden toegeschreven. Het gaat om 
greppel 2 die bronstijdsporen oversnijdt en geen rekening houdt met de in 
de bronstijdnederzetting gebruikte oriëntaties en om het greppelsysteem 
3 dat met een postmiddeleeuwse verkaveling van het gebied te maken 
heeft. Alleen greppel 1 is in oriëntatie vergelijkbaar met de bronstijdhuizen 
en –hekwerken, en is daarom te koppelen aan een systeem waar ook de 
hekwerken 1-4 in passen.

Greppel 1 kon over een lengte van 29,5 m gevolgd worden. De licht 
gekromde greppel heeft een WNW-OZO oriëntatie. De greppel is 
onderbroken in het oostelijk deel, waarna ze in zuidelijke richting verder 
gaat. De greppel heeft een breedte van 0,4-0,5 m en een diepte van 0,25 m. 
De doorsnede is komvormig.

Greppel 2 is NO-ZW georiënteerd en oversnijdt de aanwezige sporen uit 
de bronstijd (o.a. huis 8). Op haar beurt wordt deze greppel weer door de 
greppels van het postmiddeleeuwse akkersysteem oversneden (greppel 6). 
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De rechte greppel is over een lengte van 142,1 m te volgen en is 2,1-2,3 m 
breed. Ze wordt in zuidwestelijke richting dieper (van 60 cm in put 41 tot 
92 cm in put 21). De doorsnede is meestal komvormig, maar was in put 48 
aan de oostzijde getrapt. Hier is ook sprake van een dubbele greppel, wat op 
een tweefasig gebruik wijst. In de lengterichting is in coupe vooral een zeer 
vlakke onderzijde herkenbaar, die zeer geleidelijke verschillen in diepte laat 
zien. In put 21 is de greppel bijvoorbeeld nog maar 36 cm diep. 

Greppel 3 is N-Z georiënteerd en is in het noorden van het opgravingster-
rein over een lengte van ruim 30 m te volgen. Met greppels 4 en 5 vormt 
deze greppel een patroon van natuurlijke waterlopen of restgeulen (zie 
hoofdstuk 2). Het spoor is ca. 2,7 m breed en is door de postmiddeleeuwse 
greppels oversneden. 

Greppel 4 is een NNO-ZZW georiënteerd spoor met iets gekromd verloop 
en variabele breedte. De maximale breedte bedraagt ca. 4,8 m. Het spoor 
is over een lengte van ca. 110 m te volgen, waarna het naar het zuiden toe 
vager wordt. Ook waar het spoor wel herkend is in de put, is het zeer ondiep 
(maximaal 5 cm). In doorsnede vormt het spoor een dieper deel van de 
natuurlijke laag (onder de laklaag) en kan dus tot de groep van natuurlijke 
waterlopen worden gerekend (zie hoofdstuk 2). 

Greppel 5 is min of meer NNW-ZZO georiënteerd met een ruime bocht 
naar het oosten. Het spoor is over een lengte van ca. 90 m te volgen. Het 
toont in coupe een zeer geleidelijk dieper wordend, vrij vlak profiel met een 
maximale diepte van 45 cm onder de laklaag, op het punt waar het spoor 
een soort S-bocht maakt. 
Ook dit spoor heeft waarschijnlijk een natuurlijke oorsprong en kan dus tot 
de groep van natuurlijke waterlopen worden gerekend (zie hoofdstuk 2)

Onder greppel 6 zijn alle O-W georiënteerde greppels samengebracht 
die gerelateerd zijn aan een postmiddeleeuws akkersysteem op de onder-
zoekslocatie. Het perceleringsysteem wordt gekenmerkt door dicht op elkaar 
gelegen sloten waartussen bolvormige, langgerekte percelen - zogenaamde 
broodjesakkers – liggen. De greppels zijn ca. 1,9-2,2 m breed en liggen 12,5
tot 17,5 m uit elkaar. In doorsnede zijn de greppels 70 cm diep en hebben 
een vrij steil U-vormig profiel (put 40). Uit de vulling van deze greppels zijn 
glazen flessen, verschillende categorieën postmiddeleeuws aardewerk, e.d. 
afkomstig. Onder het aardewerk bevindt zich:
- industrieel aardewerk dat vanaf de 18e eeuw is geproduceerd;85

- faience met ‘Chinese’ motieven uit de 18e eeuw;86

- een grote groep roodbakkend geglazuurd aardewerk, waaronder een bord 
met slibversiering van kruisende geel-witte lijnen,87 een kopje met geel-
groene slibversiering op de ‘driehoekige’ rand,88 een kan met hoge hals 
en groene glazuur vergelijkbaar met 18e eeuwse vormen van Maaslands 
roodbakkend en ook een gelede rand van een grape of pispot met 
vergelijkbare kleur glazuur uit dezelfde periode,

85 Bartels 1999, I 237-252
86 Bartels 1999, I 206-207 + II 798-809
87 goede parallel 1720-1760, Bartels 1999, II 649
88 Bartels 1999, II 699 nr.253
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- een bodemaanzet van een bierpul-achtige pot van steengoedaardewerk 
die gedateerd kan worden in de 18e-19e eeuw,

- enige fragmenten van pijpen met smal voetje en groefversiering onder 
de rand. Ook deze dateren voornamelijk in de 18e eeuw.89

Op grond van het aardewerk en het glas zijn de greppels of sloten opgevuld 
in de 18e en 19e eeuw. Langs enkele van deze sloten stonden vierkante 
houten paaltjes die er op zouden kunnen wijzen dat (een deel van) de 
perceelsloten mogelijk tot in de 20e eeuw in gebruik zijn geweest. De 
laatste greppels die in dit systeem passen waren nog tijdens de opgraving in 
gebruik.

5.6 Kuilen (fig. 5.7)

De tijdens het onderzoek aangetroffen kuilen kunnen op basis van de 
dwarsdoorsnede in een vijftal categorieën ingedeeld worden. Daarvan 
komen er echter slechts twee in grotere aantallen voor. In deze paragraaf 
zullen de kuiltypen behandeld worden, terwijl een beschrijving van de 
individuele kuilen onder de beschrijving van de erven volgt. 

Type 1: dit kuiltype komt het meeste voor (N=29). Het gaat om middelgrote 
kuilen met een diameter van 48 tot 256 cm (er komen echter nauwelijks 
kuilen met een grotere diameter dan 150 cm voor) en een zeer geringe 
diepte (10-29 cm). In profiel vertonen deze kuilen meestal een wat vlak of 
komvormig profiel.

Type 2: onder dit type worden kuilen geplaatst die een diep komvormig 
profiel hebben. Daartoe kon echter slechts één exemplaar gerekend worden 
met een diameter van 101 cm en een diepte van 46 cm.

89 Bartels 1999, II 1073-1078
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Type 3: onder dit type worden de kuilen gevat die een onregelmatig 
komvormig profiel hebben. Hieronder vallen ook slechts een tweetal kuilen 
waarvan niet volledig zeker is of ze geen natuurlijke oorsprong hebben. 
Verder vallen de maten in het spectrum van type 1.

Type 4: na type 1 komen kuilen van dit type het meest voor (N=19-20). In 
diameter wijken deze kuilen nauwelijks af van die van type 1 (82-184 cm). 
Ze zijn over het algemeen wel dieper (15-66 cm) en tonen in profiel een 
duidelijk andere vorm met platte bodem en rechte of iets schuin staande 
wanden. In verschillende gevallen kon een donkere laag op de bodem 
worden waargenomen.

Type 5: dit type vormt een overgangstype tussen kuilen en waterkuilen. Van 
dit type zijn vier exemplaren herkend. Ze zijn net als de kuilen van type 2 
relatief diep (50-82 cm) met sterke verschillen in de diameters (45-192 cm). 
In profiel worden deze kuilen gekenmerkt door een komvormige nazak met 
een korte trechter eronder.

Uit de analyse bleek dat het op basis van het profiel aangebrachte 
onderscheid tussen kuilen van de types 1 en 4 (de dominante groepen) tot 
twee groepen leidt die ook op het gebied van dieptes vrij duidelijk van elkaar 
verschillen. Onder het type 1 vallen nauwelijks kuilen die dieper zijn dan 
20 cm, terwijl onder type 4 nauwelijks kuilen vallen die minder diep zijn 
dan 20 cm onder het opgravingsvlak. Een functionele interpretatie kan niet 
aan de kuiltypen gekoppeld worden. Wel is opvallend dat een aantal kuilen 
van het type 4 bij huizen ligt.90 Ze komen echter ook veel voor in de losse 
kuilenclusters. Kuilen van het type 1 komen dan weer minder in de huizen 
voor, en meer daarbuiten op de erven. Het vondstmateriaal levert echter 
uitsluitend in enkele specifieke gevallen meer informatie over kuilgebruik 
op.91

90 vergelijk Van Hoof & Meurkens 2007; Roymans & Hiddink 1991
91 zie paragraaf 5.8 en 6.1

Fig. 5.7 
Voorbeelden van de onderscheiden kuiltypen
1-5 (1: 47.39;  2: 47.256; 3: 47.259; 4: 54.11; 5:
47.231).
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5.7 Waterputten/-kuilen (R. de Leeuwe/L. van Hoof)

5.7.1 Inleiding

In totaal zijn er verspreid over het terrein tien waterputten aangetroffen. 
Ze zijn onderscheiden van de andere kuilsoorten doordat ze door de grond-
waterspiegel gegraven zijn. Vanwege het feit dat er nauwelijks resten van 
beschoeiing zijn aangetroffen, zou de term waterkuil juister zijn. Binnen 
deze groep zijn op basis van vorm en diepte vier typen onderscheiden 
(vergelijk figuur 5.7.1):
1. putten met trechtervormige wanden: grote (ronde) sporen in het vlak, die 

naar beneden naar binnen toe lopen met vrij rechte wanden daaronder 
(cilindervormig).

2. putten met ‘getrapte’ wanden: trapsgewijs smaller wordend naar 
beneden.

3. drenkkuilen: als een kuil, met een relatief geringe diepte en gegraven 
tot in een zandlaag met onderin een extra kuiltje; vermoedelijk voor vee 
gebruikt.

4. putten met rechte wanden: vrijwel recht naar beneden tot op grote 
diepte, met een geringe diameter.

Voor de volledigheid zijn andere diepe sporen bij de analyse eveneens in 
afweging genomen. Slechts één komt in aanmerking voor een mogelijke 
interpretatie als waterput. In het veld is deze laatste als kuil aangemerkt. 
Een totaal overzicht van de geanalyseerde sporen staat hieronder:
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onderste laag opmerkingen

1 11 89 1 4,24 200 BT - venige klei

2 23 4 1 4,41 140 LBT - licht zandige, humeuze klei 

3 23 22 2 4,43 134 - - komklei met wilgetrapje

4 47 231 3 4,48 83 BT - niet gedocumenteerd kuil?

5 27 55 2 4,31 200 MBT MBT komklei Mogelijk met 2 schachten

6 30 11 2 4,27 200 - MBT humeuze komklei

7 30 23 4 4,31 275 BT - komklei houtresten v boomstamput

8 36 30 2 4,41 200 M/LBT MBT komklei met trapje

9 39 6 3 4,37 90 MBT - (kleiig) zand drenkkuiltje?

10 51 12 1 4,23 190 LBT LBT humeuze, licht zandige klei met beschoeiing?

Op basis van in de waterkuilen aangetroffen vondsten en vier 14C-
dateringen is vastgesteld dat ze allemaal in gebruik zijn geweest in de 
midden- of late bronstijd. Dit komt overeen met de datering van de 
structuren op de vindplaats.92

Het is opvallend dat ruim 42% van het totale gewicht aan botmateriaal 
van de vindplaats uit waterputten afkomstig is. De waterputten werden 
blijkbaar secundair vaak als afvalkuil gebruikt, maar het heeft mogelijk ook 
te maken met de goede conserveringsomstandigheden in de vulling van 
deze diepe sporen. Qua aantallen komt slechts 17% uit deze tien sporen. 
Het zijn dus vooral grote botten die in waterputten terecht zijn gekomen. 

92 zie hoofdstuk 6.1 en bijlage 1

Tabel 5.1 
Overzicht van de waterputten en –kuilen van
Tiel-Medel
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De conclusie hieruit moet zijn dat er veel grote of zwaardere skeletdelen 
in de waterputten terecht zijn gekomen. Gemiddeld weegt een bot uit een 
waterput 17 g/stuk, tegenover slechts 7 g/stuk gemiddeld van de totale 
vindplaats. Veel botten vertonen duidelijke snijsporen of zijn verbrand.93

De vullingen van vooral de diepere waterputten hebben veel onverkoolde 
botanische resten opgeleverd.94 Het gaat dan om cultuurgewassen (graan), 
waterminnende planten en planten die wijzen op erven met omgewoelde 
grond, paden en hoekjes met hoogopschietende ruigtkruiden. 

Voordat een zinnige uitspraak gedaan kan worden over het gebruik van 
waterputten in de bronstijd te Bredesteeg dringt zich de vraag op of de 
prehistorische bewoners daadwerkelijk waterputten nodig hadden: indien 
ze leefden in de nabijheid van een stromende rivier of een andere vaste 
waterbron, waarom zouden ze dan een waterput gebruiken? Mogelijk was 
het rivierwater niet altijd geschikt om te drinken. Dit kan bijvoorbeeld het 
geval zijn bij een hoge waterstand wanneer de rivier buiten de oevers treedt 
en sediment en door mens en dier achtergelaten vuil meevoert of wanneer 
een stroom in het algemeen veel sediment transporteert.

Waterputten kosten veel energie om te maken en te onderhouden. Het 
meest gebruikte voorwerp om kuilen te maken in de bronstijd was een 
schouderblad van een rund of misschien een houten schep. In de Tielse 
klei zal de handeling met een dergelijk werktuig veel tijd hebben gekost. 
Eenmaal gegraven moet een waterput altijd nauwkeurig worden afgedekt, 
omdat het water anders snel vervuilt. Een opstaande rand heeft hierbij een 
toegevoegde waarde, maar hiervan zijn geen aanwijzingen bekend uit de 
bronstijd. Soms werden de wanden van de put intern gestut tegen instorten, 
met een uitgeholde boomstam of een vlechtwerkconstructie. Vooral in 
zandgronden was dit nodig. Op andere vindplaatsen uit het rivierengebied is 
het stutten van putwanden in klei niet altijd aangetoond.95

Cruciale factoren om een grondspoor te determineren als waterput zijn het 
grondwaterniveau en de beschikbaarheid van water in de omgeving. Helaas 
is het grondwaterniveau van te veel factoren afhankelijk om te bepalen hoe 
hoog het in de bronstijd geweest is. Het zal onder andere tussen de winter 
en de zomer gefluctueerd hebben en tussen natte en droge perioden, wat 
een negatieve invloed had op de stevigheid van de putwanden. Het fysisch-
geografisch onderzoek heeft uitgewezen dat direct ten noorden van de 
vindplaats stilstaand water aanwezig was in de restgeul van de Zoelense 
gordel en een paar honderd meter naar het zuiden een stromende rivier (de 
Vlist) door de Ochtense meandergordel liep.96

5.7.2 Type 1

Drie waterputten voldoen aan de omschrijving van dit type. De verticale, 
rechte onderkant is soms gedeeltelijk ingevallen. De trechtervorm is 
vermoedelijk te wijten aan het instorten van de bovenkant van de put, 

93 zie hoofdstuk 6.5
94 zie hoofdstuk 6.6
95 Zie vindplaatsen ‘De Bogen’: Hielkema in: Meijlink & Kranendonk 2002, 187;‘Eigenblok’:

Hielkema in: Jongste & Van Wijngaarden 2002;‘Zijderveld’: Knippenberg & Jongste 2005.
96 Zie paragraaf 2.5.2
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waardoor deze bovenin wijder is geworden.97 De komvormige vulling 
van deze bovenzijde van de put (de nazak) is vaak over een langere tijd 
gevormd dan de onderliggende snelle eerste opvullingslagen van de 
waterput. Daardoor kan deze materiaal met een recentere datering dan de 
gebruiksfase van de waterput bevatten. De waterputten zijn gegraven tot in 
een laag van licht-zandige klei.

Waterput 1 (fig. 5.11) is onbeschoeid. De diameter van de nazak in het vlak 
was 265 cm. Vanaf een diepte van 50 cm is sprake van een verticale schacht 
van de waterput die een wat zandlopervormig profiel heeft, waarschijnlijk 
omdat de putwanden zijn ingestort. Op het smalste deel is de schacht 115
cm breed en waarschijnlijk is dat ook de oorspronkelijke diameter van de 
schacht geweest. De waterput is 200 cm diep. Uit de nazak (vulling 2) en de 
onderste vulling van het spoor (vulling 4) komen vijf fragmenten bronstij-
daardewerk, een stuk vuursteen en 153 botfragmenten. De determinatie van 
deze laatste vondstcategorie heeft uitgewezen dat het voornamelijk botten 
van rund en in mindere mate schaap-geit zijn. De meeste botten betreffen 
pijpbeenderen, maar ook de schedel is goed vertegenwoordigd. Op de 
bodem van de put werd een schedel van vermoedelijk een stier aangetroffen 
(fig. 6.19).98 In de schedel zijn twee gaten aangebracht en de schedel 
vertoont slijtagesporen, waaruit blijkt dat ze oorspronkelijk is opgehangen. 

Waterput 2 (fig. 5.9) is onbeschoeid.99 Uit de nazak zijn 20 fragmenten 
afkomstig van aardewerk uit de late bronstijd, drie botfragmenten en een 
steenfragment.

Waterput 10 (fig. 5.7.1 nr. 1) had in het vlak een diameter van 282 cm. 
De bovenste vulling is een brede, komvormige nazak van 60 cm diep, 
waaronder een schacht met een diameter van ca. 120 cm en een diepte 
van 180 cm. Langs de noordoostzijde van de trechter werden drie 
aangepunte houten paaltjes gevonden die schuin naar binnen langs de 
onderste vullingen stonden en dus kunnen wijzen op restanten van een 
beschoeiing.100 Helaas zijn langs de andere zijden van de waterput geen 
paaltjes teruggevonden of sporen die erop wijzen dat ze daar wel ooit 
aanwezig zijn geweest. Uit het spoor komen 41 aardewerkfragmenten uit de 
late bronstijd, waaronder een halve, versierde Henkeltasse die op de bodem 
van de waterput lag, feitelijk zelfs net ingegraven onder de waterput zelf 
(fig. 6.5a).101 Het lijkt er op dat we hier te maken hebben met een rituele 
handeling bij de aanleg van de waterput. Uit de vulling van de put zijn 52 
botfragmenten van voornamelijk rund geborgen. Een botanisch monster uit 
de vulling van de waterput leverde behalve een fragment van een eikel, tal 
van granen op (gerst, broodtarwe, emmertarwe, gierst en haver mogelijk als 
akkeronkruid). De aanwezigheid van vlaswarkruid geeft aanleiding ook aan 
de verbouw van vlas te denken. 

97 Hielkema in: Jongste & Van Wijngaarden 2002, 162.
98 zie paragraaf 6.5; helaas is de put tijdens de aanleg van de coupe ingestort en is het

dwarsprofiel niet gedocumenteerd. De runderschedel kwam evenwel onderin uit de vulling
van de waterput

99 type 1: zie paragraaf 5.7
100 zie paragraaf 6.4
101 vondstnummer 1637: zie paragraaf 6.1
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Verder zijn er plantensoorten die verband houden met omwoelde, droge 
grond en natte plekken aangetroffen.102 De datering van de waterput in de 
late bronstijd is bevestigd door een AMS-datering op verkoold graan (2770 ± 
35 BP: gecalibreerd met 2 sigma: 1010-830 voor Chr.).103  

5.7.3 Type 2

De trapvormige wand van type 2 zou een logische oplossing kunnen zijn 
tegen het instorten van de wanden. Drie van de vier waterputten van dit 
type zijn 2 m diep en opvallend genoeg zijn in twee daarvan houten trapjes 
gevonden. In waterput 3 (fig. 5.9) betreft het een gedeelte van een wilg 
met een zijtak. Aan de slijtsporen op de tak is te zien dat deze als trap of 
opstapje is gebruikt104. De onderkant is over een grote lengte aangepunt. 
Drie waterputten van dit type zijn met behulp van 14C gedateerd. Waterput 
6 bevatte verkoold graan dat een ouderdom opleverde van 3180 ± 35.105

Waterput 3 is onbeschoeid. In doorsnede betreft het een komvormige 
inloopkuil met een ondiepe schacht, waarin een houten aangepunte stam 
met zijtak is geplaatst die waarschijnlijk als trapje dienst heeft gedaan. 
In het spoor is geen aardewerk aangetroffen, maar wel 45 botfragmenten 
van overwegend rund. Op het bot zijn snijsporen aangetroffen. Verder is 
er één steenfragment geborgen. Vlak hiernaast bevindt zich spoor 27.53: 
een kleine, maar diepe kuil met trechtervormige onderzijde onder een 
komvormige nazak (kuiltype 5). Het spoor heeft een diameter en een diepte 
van 80 cm. Uit de vulling van dit spoor kwam een enkel botfragment.

Waterput 5 (fig. 5.9) en waterput 8 (zie onder) liggen slechts 6,5 m van 
elkaar verwijderd. Beide waterputten hebben ook een vergelijkbaar profiel. 
Waterput 5 bestaat tot 80 cm diepte uit een brede kuil (diameter 370 cm) 
met vlakke bodem en iets schuine wanden. Van hieruit is aan de westzijde 
een tweefasige schacht gegraven met een diameter van ca 1 m en een diepte 
van 2 m. In de vulling van het spoor zijn zeven scherven van midden-brons-
tijdaardewerk aangetroffen.106 Verder is veel bot in de vulling aangetroffen 
(208 fragmenten), waarbij het vooral gaat om schedel- en pootfragmenten 
van rund en één stuk van waarschijnlijk paard. Verder zijn zes stukken 
steen, één stuk vuursteen en één brok verbrande leem geborgen. Een 
botanisch monster uit de vulling leverde onkruiden van omwoelde, droge 
gronden, als ook verschillende water(kant)planten op.107 De waterput 
bevatte een tak met schors van een wilg die mogelijk onderdeel van de 
beschoeiing uitmaakte. Het hout leverde een datering op van 3085 ± 20 
BP.108  Deze datering komt overeen met het aardewerk dat in de vulling van 
de waterput is aangetroffen. 

102 cf. monsters uit put 6 en 7: zie paragraaf 6.6
103 vondstnummer 1634: Poz-16711 (zie bijlage 1)
104 determinatie C.Vermeeren
105 vondstnummer 976: Poz-16719: gecalibreerd met 2 sigma: 1520-1400 voor Chr.: zie bijlage 1
106 uit de depressie die boven het spoor (22.55; vnr. 670) ontstaan is in de vegetatiehorizont,

is wel een heterogeen aardewerkcomplex afkomstig, waarin ook late bronstijdaardewerk
zat dat hier als zwerfvuil terecht is gekomen. Dit materiaal heeft geen directe relatie met de
datering van het spoor.

107 zie paragraaf 6.6
108 vondstnummer 695: GrN-30173: gecalibreerd met 2 sigma: 1412-1364/1358-1312 voor Chr.:

zie bijlage 1
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Waterput 6 heeft in het vlak een diameter van 218 cm en in doorsnede een 
200 cm diep getrapt profiel, waardoor de waterput onderin slechts 40 cm 
breed is. 
Uit de nazak komen twee stenen, enige brokken geheel vermolmd hout en 
veel bot (N=172), voornamelijk van rund, maar ook een enkel bot van schaap-
geit. Een botanisch monster uit de vulling van de put leverde meerrijige 
bedekte gerst, een sleepruim en een vlierpit, als ook resten van wilde planten 
afkomstig van omgewoelde, niet voedselarme, minerale gronden. Verder 
bevatte het monster zaden van planten die op vochtige plekken groeien en 
de water(kant) planten worden in verband gebracht met de aanwezigheid van 
vee.109 Het zadenmonster is gedateerd op 3180 ± 35,110 hetgeen erop wijst 
dat de waterput in de midden-bronstijd in gebruik is geweest.

Waterput 8 ligt ten westen van put 5 en is onbeschoeid (fig. 5.2; 5.7.1 nr. 2; 
5.9). De kuil is oversneden door huis 10 dat uit de late bronstijd dateert. De 
bovenste 120 cm van het spoor bestaat uit een brede insteek met schuine 
wanden en een vlakke bodem. Uit deze vulling komt een scherf uit de late 
bronstijd. 111 De vulling en vorm komen overeen met andere kuilen ten 
westen van waterput 8 die in de late bronstijd kunnen worden gedateerd. 
Het gaat in dit geval waarschijnlijk om een kuil die in de late bronstijd in 
een oude waterput is uitgegraven en als inloopkuil in gebruik is geweest. In 
de noordelijke helft van deze kuil bevindt zich een diepe schacht waarin een 
houten trap is geplaatst.112 De trap is tot 220 cm onder het opgravingsvlak 
ingeslagen. Uit de nazak is veel bot verzameld (N=372) voornamelijk 
bestaande uit runderbeenderen (waaronder een groot deel van een schedel 
halverwege de nazak), enkele varkensbotjes en één paardenbot. Een enkel 
stuk vertoont snijsporen. Uit dezelfde vulling zijn vier aardewerkscherven 
uit de midden-bronstijd en vier stuks steen geborgen. In de laag hieronder, 
in het bovenste deel van de schachtvulling is een scherfje versierd met 
visgraatmotief en groeflijnen gevonden, dat in de late bronstijd of in het laat-
neolithicum (potbeker) kan worden gedateerd.113 Van het trappetje is een 
14C-datering van 3030 ± 35 BP verkregen.114

Sommige waterputten van dit type zijn tot diep in de komklei gegraven. 
De reden hiervoor is onbekend. Een ideale waterput is door de eerste 
watervoerende laag heen gegraven, om zo vervuilende inspoeling vanaf het 
oppervlak tegen te gaan, zoals mest van vee. Bij voorkeur zou een waterput 
dus door moeten lopen tot in de tweede watervoerende laag. Dit fenomeen is 
alleen vastgesteld bij waterput 5. 

5.7.4 Type 3

Waterput 9 betreft een kuil die in het vlak een diameter van 1,7 m heeft en 
slechts 90 cm diep is (fig. 5.7.1 nr. 3; 5.12). Het spoor heeft in doorsnede 
een 60 cm diepe, brede inloopkuil met daaronder een 35 cm brede trechter 
die net tot in het grondwater heeft gereikt. Het spoor wordt vanwege het 
ontbreken van een beschoeiing als waterkuil gezien. 

109 zie paragraaf 6.6
110 vondstnummer 976: Poz-16719: gecalibreerd met 2 sigma: 1520-1400 voor Chr.: zie bijlage 1
111 zie hoofdstuk 6.1
112 zie paragraaf 6.4
113 vondstnummer 993
114 vondstnummer 992: GrN-30174; gecalibreerd met 2 sigma: 1410-1130 voor Chr.: zie bijlage 1
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Het aardewerk uit de vulling dateert aan het einde van de midden-
bronstijd.115 Verder heeft het 37 stuks bot opgeleverd, waarvan negen 
runderbotten, vier radiusfragmenten en zes geweidelen van een edelhert en 
één steen.116

5.7.5 Type 4

Waterput 7 (fig. 5.7.1 nr. 4) heeft in het vlak een diameter van slechts 106
cm, maar wel met een diepte van 2,75 m. De put heeft zeer steile, licht 
naar binnen staande wanden, waardoor de schacht onderin nog maar een 
diameter heeft van 50 cm. Houtresten langs de wanden lijken te wijzen op 
de aanwezigheid van een al grotendeels vergane boomstamwaterput. Uit 
het midden van de vulling van de waterput (lagen 3 en 4) kwam veel bot 
(n=99), waarbij rund domineert in de vorm van een grote hoeveelheid sche-
delfragmenten en tanden. Hiertussen zit één (vrijwel) complete schedel. 
Verder zijn uit de vulling twee aardewerken scherven, één stuk gewei, twee 
stuks steen en een bekapte wilgentak verzameld. Een botanisch monster 
uit de vulling van de waterput leverde een vergelijkbaar beeld op als dat uit 
waterput 6 (veel graan, planten die in droge omgewoelde grond leven, maar 
ook planten die op natte plaatsen groeien en met de aanwezigheid van vee 
verband kunnen houden).117

115 zie paragraaf 6.1
116 zie paragraaf 6.2 en 6.5
117 zie paragraaf 6.6

licht geoxideerde zwak zandige klei
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Figuur 5.7.1 
Waterputten: 1. type 1 (wp 10); 2. type 2 (wp 8:
met boomstamtrap); 3: type 3 (wp 9); 4: type 4
(wp 7): schaal 1:40.
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Deze schacht kan eigenlijk alleen maar als waterput gebruikt zijn, maar 
hij wijkt volledig af van de andere grote kuilen. Het maken van deze put 
is een uitgekiend karwei geweest. Het grootste deel is niet meer dan 55 
tot 60 cm in diameter. Dientengevolge kan de schacht van deze waterput 
eigenlijk alleen maar door een klein persoon of een kind zijn gegraven in de 
uitgeholde boomstam die langzaam naar beneden zakt. 
Het lijkt uitgesloten dat de stam er achteraf pas in is geplaatst, vanwege 
het instortingsgevaar. De uitgeholde boomstam diende dan meteen als 
bescherming tegen het instorten. In het bijzonder het gedeelte van de 
put waarop het grondwater aanwezig is, moet gestut worden. Indien dit 
klopt, betekent het dat de grondwaterstand in de midden- of late bronstijd 
ongeveer 190 cm tot 275 cm onder het vlak geweest zijn, wat overeen komt 
met 2,41-1,56 m +NAP, met een gemiddelde van circa 2 m +NAP. Vanaf 
1,4 m onder het vlak is de put in de komklei gegraven. In de vulling van de 
waterput werd bronstijdaardewerk aangetroffen.

5.8 Erven

Binnen het opgegraven areaal zijn op basis van de clusteringen van sporen, 
de lege ruimtes daartussen en chronologische verschillen zeven erven 
en twee kuilenclusters onderscheiden. Een erf is hier dus slechts een 
analytische eenheid. Duidelijke aanwijzingen voor een erf (door middel 
van een erfafscheiding rondom en een eenfasig gebruik) zijn er niet. In 
deze paragraaf zullen per erf de daarop aangetroffen elementen besproken 
worden.

Erf 1 (fig. 5.9) ligt in het zuiden van het opgegraven areaal. Op dit erf staat 
het lange huis 1 dat een herbouwfase van het middendeel toont. In het 
verlengde van huis 1 bevindt zich huis 8 dat een licht andere oriëntatie kent. 
Het is niet duidelijk of deze structuur een uitbreiding van huis 1 vormt 
of een volledig nieuwe bouwfase. Op basis van de AMS-dateringen op 
houtskool en verkoold graan zou huis 8 beduidend ouder moeten zijn dan 
huis 1. In beide gevallen is strikt genomen sprake van intrusief materiaal 
dat secundair in het spoor terechtgekomen is en niet direct verband hoeft te 
houden met het moment waarop de huizen zijn gebouwd. Een eenduidige 
datering is pas aannemelijk als ook andere factoren worden meegewogen: 
aanwezig dateerbaar cultureel materiaal en huistype. 

Figuur 5.7.2
Foto van het trapje onderuit waterput 8.
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De datering van huis 1 in de gevorderde fase van de midden-bronstijd 
(MBT-B) is te staven met het aardewerk uit enkele van de paalsporen en 
het type drieschepige langhuis dat je in deze periode zou verwachten. De 
vroege datering van huis 8 in de overgang van de vroege bronstijd naar de 
eerste fase van de midden-bronstijd (MBT-A) is echter problematischer. 
Er is geen aardewerk uit deze periode tijdens het onderzoek aangetroffen 
en de drieschepige plattegrond past beter in de latere fase van de midden-
bronstijd.118 Een probleem bij de datering van huis 8 is dat dit één van twee 
monsters is op los houtskool van eik. Het is daarom zeer goed mogelijk 
dat het oud hout-effect of de aanwezigheid van zwervend houtskool de 
verklaring is voor een te oude datering. Voorlopig wordt huis 8 op basis van 
deze argumenten en de verwachte directe relatie met huis 1 in de midden-
bronstijd B gedateerd.

Spoornummer Kuiltype Diameter (cm) Diepte (cm) Vondstmateriaal

29.1 4 110 30 Gemiddeld

10.6 1 49 10 Gemiddeld

10.7 1 48 11 Gemiddeld

Het erf kent in ieder geval twee huisfasen. De huizen zijn min of meer O-
W georiënteerd. Rond deze huizen zijn enkele bijgebouwen aangetroffen 
(spiekers 1-3 en 8). Gelet op het beperkt aantal paalsporen die niet aan 
een structuur zijn toegewezen zal het aantal bijgebouwen niet veel groter 
zijn geweest. Ook de hoeveelheid kuilen die tot het erf gerekend kunnen 
worden, is zeer gering.

Ten noordwesten van de huizen van erf 1 bevinden zich op afstanden van 
10 tot 25 m van huis 8 waterput 2, 8, 5 en 3.119 Waterput 5 en 8 dateren 

118 Arnoldussen & Fontijn 2006
119 zie paragraaf 5.7
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Fig. 5.8 
Overzicht erven

Tabel 5.2 
Karakteristieken van de kuilen op erf 1.
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op basis van de 14C-dateringen in de midden-bronstijd, gelijktijdig met 
huis 1 (en 8). Ze worden beide ook oversneden door sporen uit de late 
bronstijd. Deze waterputten horen waarschijnlijk bij erf 1. Waterput 3 is niet 
gedateerd, terwijl waterput 2 alleen aardewerk uit de late bronstijd in de 
nazak heeft opgeleverd. 
Als beide ook tot erf 1 gerekend worden dan valt het grote aantal 
waterputten die bij dit erf horen op. Dit kan worden verklaard door de 
lange bewoningsduur gedurende de twee huisfasen, waarbij huis 1 ook nog 
gerestaureerd is. Het kan ook zijn dat beide waterputten dateren uit de late 
bronstijd en dan horen ze bij erf 6.

Op basis van de huistypen, vondstmateriaal en gedateerde monsters is erf 
1 in de midden-bronstijd te dateren. De 14C-dateringen van huis 1 (1440-
1260 cal BC) en de waterputten 5 (1412-1312 cal BC) en 8 (1410-1130 cal BC) 
wijzen op een datering in de 14e eeuw cal BC.

Erf 2 (fig. 5.10) beslaat de oostzijde van de vindplaats. Het erf ligt relatief 
geïsoleerd, is arm aan sporen en structuren. Het erf omvat twee lange, 
drieschepige huisplattegronden (de huizen 2 en 3). De huizen liggen min 
of meer N-Z, maar huis 2 ligt iets meer NO-ZW en huis 3 meer NW-ZO 
gericht. Ten westen van huis 2 bevinden zich spiekers 9-11. Rond huis 3 
kon helaas op het eind van de opgraving niet alles compleet blootgelegd 
worden, zodat hier slechts spieker 43 is onderzocht. Ten noordwesten van 
huis 3 liggen twee kuilenclusters, waarvan de relatie tot het erf onduidelijk 
is. Tot het erf zelf worden slechts twee kuilen gerekend die ten oosten van 
de huizen zijn ontdekt.
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Fig. 5.9 
Overzicht erf 1.
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Spoornummer Kuiltype Diameter (cm) Diepte (cm) Vondstmateriaal

40.8 4 114 26 gemiddeld

28.24 1 145 13 weinig

Op basis van type huisplattegrond en materiaal uit de sporen kan dit erf in 
de midden-bronstijd worden gedateerd. De 14C-datering voor huis 2 (1500-
1310 cal BC ) wijst erop dat dit erf gelijktijdig met of iets ouder dan erf 1 is.

Erf 3 (fig. 5.11) manifesteert zich in eerste instantie als een in tweeën 
gesplitste palenzwerm. Het was dan ook moeilijk hieruit structuren te 
halen. Toch lukte dit al grotendeels in het veld, waarna nog een tweetal 
spiekers achter de tekentafel zijn herkend. In de zuidelijke helft van het 
sporencluster ligt het O-W georiënteerde en zeer ondiep gefundeerde huis 
9. Ter plaatse zijn restanten van een vondstlaag aangetroffen. Ten westen 
van deze plattegrond en in het verlengde van het huis liggen twee kuilen. 
Spoor 25.96 leverde relatief veel vondstmateriaal op, waaronder aardewerk 
uit de late bronstijd, deels verbrand bot van o.a. voetbeenderen van rund, 27 
stuks natuursteen (overwegend kiezels en onbewerkte brokjes van kwart en 
zandsteen), drie stuks onbewerkt vuursteen en wat verbrande leem. 

Tabel 5.3 
Karakteristieken van de kuilen op erf 2.
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Overzicht erf 2.
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Spoornummer Kuiltype Diameter (cm) Diepte (cm) Vondstmateriaal Bijzonderheden

25.28 1 105 14 gemiddeld In verlengde huis 9

25.96 1 91 20 Veel In verlengde H9, LBT

25.74/30.1 4 82 46 Gemiddeld

44.42 1 62 16 Veel LBT*

44.44 1 256 18 Gemiddeld LBT?

In de noordelijke helft van het palencluster zijn zes spiekers herkend 
(spiekers 4-7 en 59-60). Mogelijk zijn er meer in de palenzwerm aanwezig, 
maar deze konden niet met zekerheid herkend worden. Op zo’n 16 m ten 
westen van deze spiekers bevindt zich waterput 1.120 Ten zuiden van huis 9 
liggen nog eens twee waterputten (6 en 7).

De kuilen op erf 3 dateren eenduidig uit de late bronstijd. Net als op de 
andere erven uit de late bronstijd van Bredesteeg is de identificatie van het 
bijbehorende hoofdgebouw niet eenvoudig. In dit geval lijkt het om een 
kort, ondiep gefundeerd, mogelijk drieschepig gebouw te gaan, waarbij in 
het verlengde van het gebouw enige kuilen zijn aangetroffen (huis 9). 

120  zie paragraaf 5.7
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Fig. 5.11 
Overzicht erf 3 

Tabel 5.4 
Karakteristieken van de kuilen op erf 3.
(*ook acht onbewerkte stukken kwarts)



72 TIEL-MEDEL BREDESTEEG

Uit één paalspoor van dit huis is enig aardewerk uit de midden-bronstijd 
gevonden, maar dit kan ook als opspit gezien worden. Verder is erf 3 
gebruikt voor opslag getuige de zes spiekers die niet nader te dateren zijn. 
Ook de waterputten ontberen dateerbaar vondstmateriaal in de vulling. 
Waterput 6 heeft echter een datering opgeleverd in de midden-bronstijd 
en lijkt derhalve niet gelijktijdig te zijn met huis 9. Mogelijk behoort de 
waterput aan erf 1 of 4 toe. Erf 3 lijkt op basis van het culturele materiaal 
en door de lege ruimte rondom het sporencluster in de late bronstijd te 
dateren.

Erf 4 (fig. 5.12) bevindt zich in het westelijk deel van de opgraving. 
Hier bevinden zich drie huizen (5-7), waarvan twee over elkaar heen (6-
7). Opvallend is dat de huizen alle N-Z en evenwijdig aan elkaar zijn 
georiënteerd. Dit is er een belangrijke reden voor niet alleen de huizen 6 
en 7 maar ook huis 5 als verschillende huisfases van één erf te zien. Naast 
de overeenkomst in oriëntatie tussen de huizen, kan het feit dat tussen huis 
5 en de huizen 6 en 7 een langgerekt palencluster is gevonden waarin tal 
van plattegronden van spiekers of schuurtjes (12-14, 57 en 58) zijn herkend 
als aanvullend argument gebruik worden. Mens zou dan immers dezelfde 
locatie gebruikt hebben voor de bijgebouwen, hetgeen wijst op een redelijk 
stabiele indeling van het erf. Mogelijk zijn meer plattegronden in dit cluster 
aanwezig, maar zijn ze niet met zekerheid te herkennen. Waarschijnlijk 
kunnen spieker 48 en 49, die pal ten oosten van huis 5 liggen tot erf 4 
gerekend worden. Schoon water kwam uit waterput 9, die op 11,5 m ten 
westen van de huizen 6 en 7 ligt. Tot het erf worden verder zo’n dertien 
kuilen gerekend.121 De meeste van deze kuilen behoren tot het type 1 (tabel 
5.5).

Spoornr. Kuiltype Diameter (cm) Diepte (cm) Vondstmateriaal Bijzonderheden

42.54 1 87 16 Veel cylinderhalsurn

42.76 1 115 14 Zeer veel Inpandige kuil?

35.33 1 163 23 Veel Schedel schaap/geit

35.67 4 99 18 Veel

35.131 1 93 21 Veel

43.50 1? 200 16 Zeer veel (veel bot) Depressie bodemlaag?

43.51 5 45 67 Veel

43.52 1 113 20 Gemiddeld

57.12 1 74 28 Gemiddeld

46.17 1 >82 12 Gemiddeld

46.1 1 103 15 Gemiddeld

59.40 1 59 16 Gemiddeld

59.41 1 55 10 Gemiddeld

Interessant is spoor 42.76 dat gelegen is aan de buitenzijde van de 
paalsporen van de huizen 6 en 7. Het lijkt daardoor in een zijbeuk, het 
meest waarschijnlijk van huis 7, te hebben gelegen. Het bescheiden 
aantal scherven uit de vulling dateert uit de ‘bronstijd’.122 Verder levert 
het spoor 204 botfragmenten (totaalgewicht 473,9 g) op, waarvan 16 zijn 
gedetermineerd als schedelfragmenten en pijpbeenderen van rund en 
varken. Op de botten zijn snijsporen aangetroffen, die duidelijk maken 
dat het om slachtafval gaat.123 De kuil bevatte verder twee stuks onbewerkt 
121  In de periferie van dit erf komen nog een drietal mogelijke sporen voor die niet of nauwelijks 

materiaal hebben opgeleverd en in het veld niet als eenduidig antropogeen zijn 
geïnterpreteerd

122  zie paragraaf 6.1
123  zie paragraaf 6.5

Tabel 5.5
Karakteristieken van de kuilen op erf 4.
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steen. Dergelijke sporen binnen huizen worden vaak als kelderkuilen 
gezien, waarin voorraden werden opgeslagen voor dagelijks gebruik.124

Indien het een dergelijke kuil betreft, is die na gebruik met keukenafval 
dichtgestort. De begrenzing van het erf is vooral naar het oosten 
problematisch, omdat daar nog enkele huizen met een andere oriëntatie 
(huis 4 en 11) en een cluster aan spiekers liggen. 
Deze spiekers worden niet tot erf 4 gerekend , maar tot erf 5 omwille van de 
grote afstand tot huis 5-7. Theoretisch is het mogelijk dat deze spiekers toch 
tot erf 4 behoren.

Huis 7 dateert uit de midden-bronstijd.125 Veel van de kuilen kunnen op 
grond van het aanwezige aardewerk in de vullingen gedateerd worden in 
de bronstijd, enkele mogelijk meer specifiek aan het einde van de midden-
bronstijd.126 Een datering aan het eind van de midden-bronstijd geldt ook 
voor waterput 9. De datering van het huis en die van waterput en kuilen zijn 
met elkaar in overeenstemming te brengen, hoewel huis 7 dan in het laatste 
bereik van de dateringsrange ligt. Kuil 42.54 op 6 m ten zuidoosten van de 
huizen 6 en 7 bevatte echter een kleine hoeveelheid aardewerk met een deel 
van een cylinderhalsurn die in de late bronstijd te dateren is. Waarschijnlijk 
moet deze kuil in verband kan worden gebracht met bewoning in deze 
periode elders op de vindplaats.

124  vergelijk Roymans & Hiddink 1991
125  zie bijlage 1
126  zie paragraaf 6.1
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Fig. 5.12 
Overzicht erf 4.
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Erf 5 (fig. 5.13): tot dit erf wordt een groep sporen gerekend dat direct ten 
oosten van erf 4 ligt. Hoewel de twee erven ruimtelijk zeer dicht op elkaar 
liggen, lijkt er op basis van de verspreiding van sporen (een clustering 
rond de huizen 5-7 voor erf 4, aparte clusters voor kuilen, bijgebouwen 
en huizen voor erf 5) en op basis van een andere oriëntatie van de huizen 
sprake van twee aparte erven. In tegenstelling tot de N-Z oriëntatie van de 
huizen van erf 4, ligt huis 4 NW-ZO en ligt huis 11 daar haaks op (NO-ZW). 
De huizen zijn met lengtes van 8,8 en 6,5 m relatief kort, zeker wanneer 
we ze met de lange huizen van erf 4 vergelijken. Opvallend is dan ook het 
13 m lange bijgebouw (spieker 52) met een, in vergelijking met doorsnee 
huizen, afwijkende afstand tussen de gebinten. Daarom wordt dit bijgebouw 
feitelijk als een opeenvolging van enkele spiekers gezien. Het blijft daardoor 
onduidelijk of we hier moeten uitgaan van een erf waarvan het hoofdgebouw 
bijvoorbeeld direct ten noorden van het opgegraven areaal gezocht moet 
worden (of zelfs alsnog op erf 4 blijkt te liggen), of dat hier geen groot huis 
gestaan heeft. 

Ten oosten van huis 4 ligt een cluster van acht bijgebouwen (spiekers 44-
47 en 50-53) dat tot het erf gerekend wordt. Ten noorden van huis 4 ligt 
vervolgens een cluster van vijf kuilen. De kuilen leverden slechts in een enkel 
geval vondstmateriaal op. Het aardewerk uit de kuilen dateert vooral in de 
late bronstijd.127 Verder leveren de kuil botmateriaal van rund, varken en 
schaap/geit op waarop soms duidelijke slachtsporen zichtbaar zijn. Het gaat 
hier dus om nederzettingsafval.

Spoornr. Spoortype Diameter (cm) Diepte (cm) Vondstmateriaal

57.40 1 69 12 gemiddeld

47.250 1 204 20 Veel

47.256: fig. 5.6 21 101 46 Veel

47.259: fig. 5.6 3 166 16 Gemiddeld

47.262 3 158 14 Gemiddeld

Vanwege het aardewerk in de kuilen en de korte huisplattegronden van huis 
4 en 11 wordt het erf in de late bronstijd gedateerd.

Erf 6 (fig. 5.14): Dit erf bevindt zich centraal binnen het opgegraven terrein 
en omvat huizen 10, 12, 13 en 14. De huisreconstructies zijn niet eenduidig. 
Huizen 12 en 13 leken in het veld en op tekening duidelijk herkenbaar door 
enkele rijen paalsporen die NO-ZW georiënteerd zijn. Op detailniveau blijft 
de constructie van deze gebouwen echter lastig. Veel eenduidiger is gebouw 
10 op het zuidelijk deel van dit erf. Het betreft een drieschepig gebouw, 
waarvan de dakdragende palen bewaard zijn. Een belangrijk argument 
voor de drieschepige constructie wordt gevormd door een viertal kuilen 
aan de zuidkant van het huis. Elk van deze kuilen bevindt zich tussen – en 
grotendeels ten zuiden van de lijn tussen - twee staanders van het huis. 
Het lijkt daardoor zeer waarschijnlijk dat de kuilen gelijktijdig met het huis 
gebruikt zijn geweest en in een zijbeuk van dit gebouw hebben gelegen. De 
kuilen van het type 4 hebben diameters van ca. 90 – 160 cm en zijn 15 – 45 
cm diep. Dergelijke kuilen binnen het huis worden vaak als opslagkuilen 
geïnterpreteerd, bijvoorbeeld voor in potten opgeslagen graan, e.d.128 Vorm 

127  zie paragraf 6.1: cluster D
128  vergelijk Roymans & Hiddink 1991, Van Hoof & Meurkens 2007

Tabel 5.6 
Karakteristieken van de kuilen op erf 5.
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en vulling van de nazak van waterput 8 lijken sterk op die van de hierboven 
beschreven kuilen, zodat het mogelijk is dat een vijfde kuil in de vulling van 
de waterput was uitgegraven.

De kuilen, vooral de westelijke twee (sp. 36.12 en 36.18), zijn bijzonder rijk 
aan materiaal (tabel 5.7). 

Spoornr.
Aardewerk  Bot en gewei Steen en vuursteen  Verbrande leem

aantal gewicht aantal gewicht aantal gewicht aantal gewicht

36.12 417 2393 47 55 4 166 0 0

36.18 202 1437 49 496 2 2 0 0

36.22 35 87 20 63 3 46 3 6

36.25 29 106 3 18 4 115 2 8

De kilo’s aardewerk die deze sporen hebben opgeleverd, kunnen eenduidig 
in de late bronstijd gedateerd worden. Ook de nazak in waterput 8 heeft 
een scherf van late bronstijdaardewerk opgeleverd. In het botspectrum 
domineert rund,129 gevolgd door schaap/geit en een enkele keer varken of 
edelhert. Van het edelhert is een groot stuk gewei afkomstig. De verdeling 
van vondstmateriaal over de sporen laat een duidelijk onderscheid zien 
tussen een westelijke zone met veel keukenafval en een oostelijke waarin 
naar verhouding veel minder keukenafval in de sporen terecht is gekomen. 
Het is verleidelijk dit te koppelen aan een onderscheid tussen een woondeel 
(in Nederland meestal in het westen gelegen) en een staldeel (meestal in het 
oosten gelegen). 

129  uit de hergraving van waterput 8 stamt een groot deel van een runderschedel

Tabel 5.7 
Vondstmateriaal uit de kuilen in huis 10.
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Overzicht erf 5.
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De korte lengte van het gebouw (zo’n 7 m) doet echter vermoeden dat het 
niet om een woonstalhuis kan gaan. Op dit erf bevond zich nog kuil 44.24 
met een diameter van 103 cm en een diepte van 37 cm. Het spoor heeft een 
asymmetrisch komvormige doorsnede en heeft slechts drie fragmenten 
aardewerk opgeleverd. Waterput 10 leverde mogelijk het drinkwater voor dit 
erf.

Het erf kan op basis van een grote hoeveelheid aardewerk, verspreid 
over sporen over het hele erf in de late bronstijd gedateerd worden. Deze 
datering is bevestigd door twee 14C-dateringen (één uit waterput 10 en één 
uit huis 10). Door onderlinge oversnijdingen van bijgebouwen, en door 
de oversnijding van huis 13 door waterput 10 wordt het erf als meerfasig 
beschouwd. Opvallend is het grote aantal spiekers dat op dit erf kon worden 
geïdentificeerd (spiekers 23-42 en 54-56). Dergelijke grote aantallen zijn 
niet aangetroffen op de erven uit de midden-bronstijd, waarop grote, 
drieschepige huizen voorkomen. Ook is opvallend dat op dit erf meerdere 
negenpalige spiekers zijn herkend, die op oudere erven niet voorkomen. 
De begrenzing van het erf is vooral aan de oostzijde goed te volgen door 
de aanwezigheid van hekwerk 5, waarbuiten nog enkele kleine stukjes van 
hekwerken zijn aangetroffen. 

Op 5 m ten oosten (en dus aan de buitenzijde) van het hekwerk is tijdens 
het machinaal aanleggen van het vlak ter hoogte van huis 12 een bronzen 
kokerbijl gevonden in een donkere, gehomogeniseerde vegetatiehori-
zont.130 Een spoor rond de bijl is niet herkend en het valt op dat dit deel 
van de vindplaats leeg is. De bijl ligt dus net buiten de erfomgrenzing in 
‘niemandsland’. Aangezien het niet waarschijnlijk lijkt dat we een dergelijke 
bijl als een verloren en achtergelaten object moeten beschouwen, is het 
waarschijnlijker dat we hier te maken hebben met een bewust gedeponeerd 
voorwerp op de grens van de nederzetting. Een rituele depositie dus die op 
een specifieke plek in het landschap was neergelegd: op de grens tussen de 
eigen, gecultiveerde wereld van het erf, met het veilige huis, de haard, etc. 
en de natuurlijke  wereld daarbuiten.131

Erf 7 (fig. 5.15): In het noordoosten van de opgraving is tegen de 
opgravingsgrens een cluster spiekers (15-22) blootgelegd. Vanwege het 
feit dat zich hier, relatief los van de andere erven, een duidelijke nieuwe 
concentratie aan sporen en structuren aandient, wordt verwacht dat hier het 
begin van een erf is aangetroffen dat ten noorden van het opgravingsterrein 
doorloopt. De aanwezigheid van twee negenpalige spiekers te midden van 
tal van kleinere spiekers is overeenkomstig met erf 6. Het aardewerk dat in 
deze hoek van het terrein gevonden is, hoewel niet veel, dateert uit de late 
bronstijd en wijst dus op eenzelfde datering. 

Centraal binnen het opgegraven areaal komen twee kuilenclusters voor 
die niet eenduidig aan een erf zijn toe te schrijven. Omdat elders op de 
vindplaats het aantal kuilen beduidend lager is, vallen deze clusters extra op, 
te meer daar duidelijke huisplattegronden hier ontbreken. Mogelijk betreft 
het hier een aparte en plaatsvaste activiteitenzone binnen de nederzetting 

130  vondstnummer 1444: zie paragraaf 6.3
131 cf. Roymans 1995
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die door bewoners van meerdere erven gebruikt is of gedurende meerdere 
generaties.

Kuilencluster 1 omvat vijf kuilen, waarvan drie van type 4 en één van type 
1 op een gebied van 14 bij 9 m. Kuilen van het type 1 zijn op de erven 
normaal gesproken sterk dominant. In de vullingen van de kuilen komen 
soms bijzondere aardewerkfragmenten voor: een fragment met een aparte 
steenmagering of  een fragment pottenbakkersklei.132

132  Zie paragraaf 6.1
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Fig. 5.14 
Overzicht erf 6 met vindplaats bijl 
(vondstnummer 1444).
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Aan de noordzijde van dit cluster bevindt zich een paalspoor133 met 
een diameter van 35 cm en een diepte van 21 cm waaruit 460 g bot 
(voornamelijk rund en in mindere mate schaap/geit) afkomstig is. De 
hoeveelheid bot uit zo’n klein paalspoor valt op.
Kuilencluster 2: 20 m ten oosten van cluster 1 betreft een langgerekte strook 
van 30 bij 12 m die min of meer N-Z is georiënteerd met in totaal 15 kuilen. 
Opnieuw valt het grote aandeel kuilen van het type 4 op, die elders op de 
vindplaats vooral in directe associatie met huisplattegronden voorkomen. 
In tegenstelling tot de kuilen in cluster 1 bevatten de vullingen van kuilen 
in cluster 2 weinig bijzonder materiaal, maar vooral gewoon nederzettings-
afval. Veel kuilen leveren echter nauwelijks of geen vondsten op. Verder 
oversnijden enkele kuilen elkaar, maar is de vulling van beide kuilen zo 
gehomogeniseerd, dat oversnijdingen nauwelijks zichtbaar zijn (54.11/37.165 
en 37.115). Kuil 37.115 lijkt kuil 37.165 te oversnijden, maar het is ook 
mogelijk dat beide kuilen gelijktijdig hebben open gelegen. 

133  spoor 41.13

Spoornr. Kuiltype Diameter (cm) Diepte (cm) vondstmateriaal Bijzonderheden

41.62 1 92 12 Weinig

41.17 4 106 20 Gemiddeld

41.25 4 140 40 Veel Aardewerk met aparte steenmagering

41.24*/1.23 4 140 37 Veel Mogelijke pottenbakkersklei

41.22 5 192 50 Veel
Aardewerk uit de midden en late bronstijd, 
zes metaalslak- en zes botfragmenten en een 
vuurstenen schrabber)**

Tabel 5.8 
Karakteristieken van 
kuilen uit kuilencluster 1.
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Fig. 5.15 
Overzicht erf 7 en de twee herkende kuilen-
clusters buiten de erfindeling.

*Een houtskoolmonster uit deze kuil is gedateerd (vnr 1133) – Poz-16718 (3110 ± 35 BP: gecalibreerd met 2 sigma: 
1460-1290)
**vondstnummers 27, 1266, 1295 en 1346; de slakken zijn niet verder onderzocht. Gelet op het bronstijdaardewerk dat 
ook in de kuil aanwezig is, zou het slakmateriaal gedateerd worden in de bronstijd.
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Tabel 5.9 
Karakteristieken van kuilen uit kuilencluster 2.

Tabel 5.10 
Karakteristieken van losse kuilen uit het 
noorden van de opgraving.

Spoornr. Kuiltype Diameter (cm) Diepte (cm) Vondstmateriaal

41.11 4 Ca.120 66 Gemiddeld

41.6 1 132 29 Gemiddeld

41.7/54.16 1 177 26 Veel

54.17 4 158 24 Weinig

54.18 4 106 20 Weinig

54.11/37.165 4 184 30 Zeer veel

37.115 4 93 30 Gemiddeld

37.83 1 66 20 Weinig

37.116 1 145 17 Gemiddeld

37.112 4 175 27 Zeer veel

37.31 4 105 24 Gemiddeld

37.33 4 99 41 Gemiddeld

37.37 1 116 24 Veel

37.119 1 81 19 Gemiddeld

37.120 1 72 14 Gemiddeld

De meeste kuilen in beide clusters kunnen in de midden-bronstijd worden 
gedateerd op grond van het ingesloten aardewerk. In één van de kuilen 
(41.24) dateert een houtskoolmonster in de gevorderde fase van de midden-
bronstijd. Er zijn aanwijzingen onder het aardewerk voor een datering 
betrekkelijk laat in de midden-bronstijd op de overgang naar de late 
bronstijd.

Geïsoleerd in het noorden van de vindplaats is tenslotte een groep van vier 
kuilen onderzocht. Twee ervan kunnen tot het type 1 gerekend worden en 
het ingesloten aardewerk dateert in de bronstijd, één keer (spoor 47.231: 
fig. 5.6) meer specifiek in de late bronstijd.134 Deze kuil bestaat uit een 
brede komvomige nazak met een kleine trechter eronder. In dit spoor zijn 
voornamelijk runderbotten aangetroffen. Het laatste spoor (47.21) was zeer 
ondiep. De hele vulling bestond uit grote blokken verbrande leem. Dit spoor 
betreft mogelijk een haardkuil of restanten van een oven. Helaas ontbreekt 
een bijbehorende structuur en is ook onzeker of dit spoor wel tot de brons-
tijdbewoning gerekend moet worden.

Spoornr. spoortype diameter (cm) diepte (cm) vondstmateriaal bijzonderheden

47.231 5 Ca. 110 82 gemiddeld late bronstijd

47.215 1 75 14 Weinig

47.39 1 156 12 Veel Fig. 5.6

47.21 haardkuil 57 5 Zeer veel

134  betreft het spoor dat ook als waterput is beschreven: zie paragraaf 5.7, tabel 5.1
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6 Specialistenonderzoek

6.1 Aardewerk (S Arnoldussen)

6.1.1 Inleiding 

Op deze plaats wordt het aardewerk besproken dat gevonden is tijdens 
het archeologisch onderzoek te Tiel – Medel, vindplaats 8 (Bredesteeg).135

Tijdens het onderzoek zijn meer dan 5100 fragmenten aardewerk met een 
totaalgewicht van meer dan 30,5 kg geborgen (tabel 6.1). Bij het verwerken 
van het aardewerk is gebruik gemaakt van analysegroepen. Een analysegroep 
betreft een groepering van vaatwerk op een aantal van (wisselend in te 
vullen) criteria. Hierdoor kunnen - met verschillende graden in zekerheid 
van interpretatie - geklasseerde scherven statistisch met elkaar vergeleken 
worden. Uiteindelijk, worden na onderlinge en externe vergelijking de 
analysegroepen gekoppeld aan de meer gangbare bakselaanduidingen (bijv. 
‘Pingsdorf’) of periode dateringen (bijv. late bronstijd-vroege ijzertijd).

In overleg met de opdrachtgever is besloten niet van alle fragmenten alle 
mogelijke parameters vast te leggen, maar dat alleen voor het diagnostisch 
materiaal te doen. Het gaat daarbij om randen, bodems, scherven met 
morfologische kenmerken en versierde fragmenten, maar ook om scherven 
met een opvallend kenmerk (bijvoorbeeld een opmerkelijk mageringsma-
teriaal, aankoeksel of afwijkende dikte). Met voldoende volledig beschreven 
scherven kan zo een representatieve steekproef genomen worden van het 
totaal. Van een vondstnummer kunnen een aantal fragmenten individueel 
(met alle kenmerken), als groep met enkele kenmerken, of als groep zonder 
enige kenmerken als volgnummer zijn beschreven. Van alle scherven is 
gedocumenteerd in welke analysegroep (zie hieronder) de fragmenten 
geplaatst moeten worden. 

De specialist heeft niet uitsluitend op basis van afmetingen, maar ook op 
basis van de af- of aanwezigheid van diagnostische kenmerken bepaald of 
een fragment als gruis of als scherf moest worden getypeerd. Dat betekent 
dat ook zeer kleine diagnostische scherven beschreven zijn. Bij relevante 
volgnummers is aangemerkt dat het gruis betreft. Deze kunnen zodoende 
bij enkele van de analyses buiten beschouwing worden gelaten. Het gruis 
betreft voor het merendeel kleine, niet-diagnostische fragmenten, waarvan 
bijvoorbeeld het potoppervlak verdwenen is.

Afgezien van een klein aantal mogelijke Romeinse, vroeg- en postmid-
deleeuwse fragmenten136, dateert het meeste materiaal uit de bronstijd. 
Binnen de algemenere ‘bronstijd’-datering, zijn twee perioden herkenbaar. 
De eerste betreft aardewerk dat op basis van baksel en morfologie het best 
vergelijkbaar is met (midden-)bronstijdaardewerk van andere vindplaatsen 
in het rivierengebied en de Zuid- en Oost-Nederlandse zandgronden. De 
tweede periode moet geplaatst worden in de late bronstijd. Deze scherven 
zijn door hun afwijkende baksel, grotere vormenrijkdom en versieringspa-
tronen en -technieken duidelijk te herkennen. 
Voor een gering aantal scherven is op technologische gronden een ijzertijd-

135  Het aardewerk is bekeken door de auteur en drs. L. Meurkens (Archol)
136  Vergelijk paragraaf 5.5.
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datering niet uit te sluiten, maar deze passen ook goed binnen het late 
bronstijd-complex. Een duidelijke ijzertijdcomponent in het aardewerk is 
niet aangetoond.

Omdat bronstijdaardewerk doorgaans weinig morfologische variatie 
vertoont, in de regel onversierd is (ca. 97 %) en een beperkt – en slecht 
dateerbaar – repertoire aan versieringen kent, is het moeilijk dit vaatwerk 
nauwkeurig te dateren. In een enkel geval kan op basis van een combinatie 
van baksel (grotere dikte, grovere magering), morfologische (éénledige ton- 
en emmervormen) en stilistische (versieringen) kenmerken een datering in 
de midden-bronstijd worden vermoed. In de meeste gevallen, moet echter 
worden volstaan met de juistere, maar onbevredigende typering bronstij-
daardewerk.

Over het algemeen is (midden-)bronstijd-aardewerk relatief dik (gemiddeld 
12-13 mm, maar met uitschieters tot over de 20 mm), (onvolledig) oxiderend 
gebakken en het buitenoppervlak is veelal geel tot beige van kleur. Aan 
beide oppervlakken komen krimpscheuren voor rond de door het oppervlak 
stekende magering, die hoofdzakelijk bestaat uit gebroken kwarts, minder 
vaak uit grind van diverse samenstelling. Ton- en emmervormen domineren 
het vormenspectrum, zodat weinig fragmenten een uitgesproken 
potgeleding tonen. Versierde fragmenten (minder dan 3 %) zijn vaak 
voorzien van vingertopindrukken aan de boven- en aan de buitenzijde (tot 
enkele cm onder de rand) van de rand. Ook is gebruikgemaakt van ronde, 
soms holle of andersoortige spatels, en het aanbrengen van een – al dan niet 
met vingertopindrukken versierde – stafband. 

Op basis van enkele recente onderzoeken verandert het vaatwerkrepertoire 
van de Centraal- en Zuid-Nederlandse nederzettingscomplexen in de tweede 
helft van de midden-bronstijd-B fase, mogelijk vanaf de 12e eeuw voor Chr.
137 Deze veranderingen betreffen zowel de bakselwijze, de morfologie, als 
de iconografie. De potten hebben over het algemeen een geringe wanddikte 
(gemiddeld 8 tot 10 mm, waarbij nauwelijks dikwandige uitschieters 
voorkomen) en zijn vaker bruinig tot donker van kleur. De andere bakwijze 
heeft vaak ook een wat hardere scherf tot gevolg (minder ‘brokkelig’ baksel). 
De binnen- en buitenzijde van de potten zijn iets lichter van kleur (oxidatie) 
in vergelijking met de kern. Het buiten- en binnenoppervlak is vaak 
zorgvuldig geglad en in enkele gevallen zijn smalle polijstsporen zichtbaar. 
Er is een toename te zien in het aantal toegepaste mageringsmaterialen. 
Gebroken kwarts blijft in gebruik, maar wordt nu ook gecombineerd 
gebruikt met potgruis, en soms zand. Binnen één complex komen overigens 
vaak zowel met kwarts (eventueel in combinatie met potgruis of zand), als 
enkel met potgruis of zand gemagerde scherven voor. Indien kwarts als 
mageringsmateriaal is gebruikt, wordt dit vaak zorgvuldig aan het oppervlak 
gladgestreken. Ook de variatie in de potvormen neemt toe. Drieledige 
potten, met een vaak duidelijk aangezette buikknik en rechtstaande rand 
of hals komen op. Verder toont een groot deel van de halsfragmenten een 
aan de binnenzijde scherp afgelijnde hals- of randknik en komen borden, 
kommen, schalen en potten met oren frequenter voor dan in voorafgaande 

137  Van den Broeke 1991; Ball & Eimermann 2002; Taayke 2004, m.n. 80-84; Arnoldussen 2006b, 
cf. Fokkens & Smits 1989; Schabbink & Tol 2000, 15; Van den Broeke 2002b, 21
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perioden.  Het meest typische is echter een aantal versieringswijzen 
die tot dan toe weinig voorkwamen: over grote delen van de pot komen 
vingertop- en nagelindrukken, maar ook spatelindrukken van diverse vorm 
en groeflijnen voor, soms in geometrische patronen of regelmatige rijen. 
Randen zijn vaak voorzien van (veelal schuin geplaatste) vingertop- of 
nagelindrukken en op het punt van de grootste buikomvang wordt vaak een 
enkele rij van verticaal geplaatste vingertop-indrukken aangetroffen. 

Op basis van deze algemene karakteristieken, is het aardewerk van de 
opgraving Bredesteeg beschreven. Aangezien aardewerkcomplexen uit 
met name de jongste hier aangetroffen periode, ((einde van de)  midden-
bronstijd en late bronstijd) nog relatief zeldzaam zijn, steunt de datering 
van deze groepen sterk op de weinige beschikbare absolute dateringen.138

6.1.2 Werkwijze en algemene kenmerken

Tijdens de opgraving is het aardewerk uit lagen verzameld in vakken van 5 
bij 5 m (in vakken van 1 bij 1 m als een vondstlaag aanwezig was) en verder 
per spoor, spoorvulling of coupedeel. Omdat de top van de prehistorische 
cultuurlaag dicht aan het huidige oppervlak heeft gelegen, is deze 
grotendeels opgenomen in de bouwvoor en verdwenen.139 In de top van 
deze cultuurlaag is op nederzettingsterreinen veelal vondstmateriaal ingebed 
dat daar door intrappen (trampling) door mens en vee en door dierwerking 
(mollen etc.) in terechtgekomen is. Alleen ter hoogte van huis 1 en 9 
zijn nog restanten van zo’n vondstlaag aanwezig en is het oorspronkelijk 
bodemprofiel nog redelijk intact. De verspreiding en samenstelling van 
het vondstmateriaal in een vondstlaag op een nederzettingsterrein geeft 
een weerslag van verschillende activiteiten die gedurende de duur van de 
bewoning ter plaatse zijn uitgevoerd. Het materiaal is echter slechts een 
zeer beperkt deel van wat er oorspronkelijk aan afval op een nederzettings-
terrein heeft gelegen. Veel afval kan zijn verplaatst bij het schoonruimen 
van het erf, ploegen, afspoeling en andere verplaatsende processen.

In totaal zijn 2904 aardewerkfragmenten met een gewicht van 16009,9 g 
uit lagen verzameld. Door de gebrekkige conservering van het bodemprofiel 
is dit scherfmateriaal niet primair te associëren met de bewoningsporen 
en gereconstrueerde structuren die door deze lagen zijn afgedekt. Daarom 
is besloten slechts enkele scherven te bekijken. Het betreft het versierde 
en diagnostische materiaal dat een datering van de vindplaats zou kunnen 
verfijnen of verbreden. De samenstelling van het diagnostische materiaal 
uit de (vondst)lagen geeft een diachroon overzicht van bewoningsperiode en 
activiteiten vanaf het laat-neolithicum tot en met de ijzertijd.

Eén dunwandige, met weinig zand gemagerde scherf toont twee dunne 
horizontale parallelle touwindrukken. Deze versieringwijze is typisch voor 
standvoetbekers en all-over-ornamented bekers uit het laat-neolithicum-A (ca. 
2900-2400 voor Chr.), maar kan incidenteel ook in klokbekercontext (ca. 
2400-2000 voor Chr.) voorkomen. 

Een andere scherf met veel klein gebroken kwarts als magering is met 

138  zie bijlage 1
139  zie paragraaf 3.2
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spatel of groeflijnen in een visgraatmotief versierd en kan in dezelfde 
periode worden gedateerd, hoewel op basis van het baksel een datering in 
de late bronstijd ook mogelijk is (visgraat-versiering komt overigens wel 
voor op late bronstijdaardewerk).140 Twee met kwartsgruis gemagerde 
scherven hebben plastische, opgeknepen, vierkante dellen en behoren tot 
het potbekeraardewerk uit het laat-neolithicum of de vroege bronstijd.141

Een ander, met gebroken kwarts en iets potgruis gemagerd fragment is 
versierd met twee wikkeldraadstempels. Ook versierd met ditmaal een korte 
wikkeldraadstempel is een scherf gemagerd met klein gebroken kwarts. 
De versiering is aangebracht in een driehoekig motief boven een zone met 
horizontale groeflijnen.142 Twee glad afgewerkte, reducerend gebakken en 
met kwarts gemagerde scherven, tonen meervoudige doorboringen (ca. 2,5 
mm diameter) op 7-9 mm onder de rand. Deze techniek komt vooral voor 
bij vaatwerk uit de periode van het einde van het laat-neolithicum en de 
vroege bronstijd.143

Het baksel van dit vroege, versierde aardewerk is ook te herkennen in 
het onversierde deel van het aardewerk uit sporen, maar ook binnen het 
aardewerk dat eenduidig in de late bronstijd thuishoort. Er moet dus 
rekening mee worden gehouden dat zich onder het onversierde vaatwerk, 
dat als (midden- of late) bronstijdaardewerk is gedetermineerd, scherven 
schuilhouden die van laatneolithische datum zijn of in de vroege bronstijd 
dateren.  In enkele gevallen geldt dat ook voor versierde scherven. Van 
enkele kleine fragmenten van – uitsluitend met wat fijn gebroken kwarts 
gemagerde – met groeflijn versierde potten, die nu (veelal op basis van 
potvorm, aanvullende potgruismagering en associatie) tot het late bronstijd-
vaatwerk zijn gerekend, zou ook met een mogelijk laatneolitische ouderdom 
rekening gehouden kunnen worden. 

Vermoedelijk is geen al te grote vertekening opgetreden: het aantal vroeg 
te dateren scherven uit lagen is laag (6 stuks, op 2904 fragmenten). 
Uit sporen zijn echter geen scherven ouder dan de midden-bronstijd 
aangetroffen (zie onder). Indien zich een significant aandeel laatneolitisch 
vaatwerk schuil zou houden onder de 2136 bekeken scherven uit sporen, 
dan zou men op zijn minst enkele aanvullende diagnostische kenmerken 
verwachten. Verder lijkt het aardewerk dat in de late bronstijd is gedateerd 
op baksel (potgruis in de magering) veelal duidelijk te onderscheiden van 
het laatneolithische materiaal. Mogelijk bevond zich oorspronkelijk een 
dunne sluier aan laat-neolithische fragmenten aan het oppervlak, waarvan 
het grootste deel voorafgaande aan de bewoning in de midden-bronstijd is 
verdwenen en waarvan bij latere ingravingen door toeval geen fragmenten 
in sporen zijn geraakt.

In totaal zijn 2136 fragmenten aardewerk (14.543,5 g) afkomstig uit 
grondsporen. Het aardewerk is verzameld uit sporen tijdens het aanleggen 
van het vlak, bij het couperen of het schavenderwijs weggraven van de 
resterende spoorhelft. Er is geen materiaal afkomstig uit zeefresidu’s, 

140 cf. Ruppel 1990, taf. 2 nr 4,8 + taf. 5 nr. 3,4,19 e.v.
141  Kooi 1979, 32 nr 5
142  Gezien de verweerde staat van de scherf, zou deze eventueel ook nog in de late bronstijd 

kunnen dateren
143 cf. te Molenaarsgraaf: Louwe Kooijmans 1974, 193 + 209-228
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zodat in de verdeling van aantallen en gewichten over alle sporen geen 
noemenswaardige vertekening is opgetreden.
Al het aardewerk afkomstig uit sporen is bekeken. In totaal zijn van de 
2136 bekeken fragmenten (14.534,5 g) er 790 als gruis (totaalgewicht 
1262,5 g; gemiddeld gewicht per fragment 1,6 g) aangemerkt. Het overige 
materiaal N=1346, G=13272 g) is een gemiddeld gewicht van 9,8 g, zoals te 
verwachten valt,  aanzienlijk groter. Van de 1346 scherven, zijn 725 (8379,3 
g) als diagnostisch aangemerkt en beschreven. De beschrijving is voor zover 
mogelijk gedaan op basis van baksel (bakwijze, hardheid en magering), 
vormaspecten (techniek, rand-, wand- en bodemvorm), oppervlakteverschijn-
selen en versiering. 

totalen N G

aardewerk totaal 5173* 30535,1

aardewerk uit lagen 2904 16009,9

aardewerk uit sporen 2136 14534,5

gruis 790 1262,5

scherven 1346 13272

diagnostische scherven 725 8379,3

Gehanteerde analysegroepen N G

prehistorisch handgevormd (preh.hv.)  (1) 62 71,7

preh.hv of bronstijd (2) 221 393,4

mogelijk laatneolithisch (0) 1 2,8

mog. of wrs. vroege bronstijd (3) 0 0

mog of wrs. midden-bronstijd – A (4) 0 0

bronstijd – indet (5) 598 3696,4

mog. of wrs. midden-bronstijd – B (6) 126 2201,6

mog or wrs. eind midden-bronstijd –B (7) 48 972

mog. of wrs late bronstijd (8) 197 888,2

late bronstijd (9) 560 4739

mog. of  wrs. late bronstijd-ijzertijd (10) 280 1367,1

mog. ijzertijd (11) 39 174,1

mog romeins of vroegmiddeleeuws (12) 2 14,4

(post)middeleeuws (13) 2 13,8

totaal 2136 14534,5

Vereenvoudigde tabel N G

indet (1,2) 283 465,1

mog. laatneolithisch (0) 1 2,8

bronstijd en midden-bronstijd (5-7) 772 6870

late bronstijd (8-9) 757 5627,2

late bronstijd-ijzertijd (10) 280 1367,1

mog ijzertijd (11) 39 174,1

overig 4 28,2

totaal 2136 14534,5

Alle fragmenten (ook gruis en niet-diagnostische scherven) zijn aan een 
‘analysegroep’ toegewezen. Deze groepen staan voor de vermoedelijke 
datering van de scherven (bijvoorbeeld: mogelijk laat-neolithicum is groep 
0, mogelijk vroege bronstijd is groep 1, etc.) en staan het toe de algemene 
kenmerken voor de verschillende perioden statistisch te onderbouwen. 
Deze analysegroepen liggen ook ten grondslag aan de in de onderstaande 
tabel weergegeven aantallen en gewichten per periode. Het gruis is veelal 
enkel als ‘prehistorisch handgevormd’ of ‘prehistorisch handgevormd, 
vermoedelijk bronstijd’ aangemerkt.

Minimaal aantal individuen

Omdat het materiaal op kwalitatieve gronden is geselecteerd voor 

Tabel 6.1 
Aantallen en gewichten van alle fragmenten 
per periode

* na vondstsplitsing zouden er 2269 frag-
menten uit sporen moeten zijn met een 
gewicht van 14.525,2 g. De specialist heeft 
echter slechts 2136 fragmenten bekeken met 
een gewicht van 14.534,5 g. Er zijn dus 133 
fragmenten ‘zoekgeraakt’ maar het gewicht 
is nagenoeg hetzelfde gebleven. Het aantal 
vondstnummers na splitsing en wat bij de 
specialist is binnengekomen komt wel over-
een. Waarschijnlijk is het verschil veroorzaakt 
doordat delen van het aardewerk tussen het 
splitsen en het uitwerken door de specialist 
zijn geplakt. De geplakte potten zijn hierbij als 
aantal ‘1’ gedocumenteerd
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beschrijving en analyse, is een gewogen berekening van het minimaal 
aantal individuen per spoor niet te maken. Wel is op grond van het aantal 
randfragmenten per spoor een inschatting te geven. In tabel 6.2 is het 
aantal randen per spoor weergegeven. In 61% (N=53) van de gevallen is 
sprake van 1-3 randscherven per spoor. Het gros betreft paalsporen en 
kuilen. In hoeverre deze laatste categorie afvalkuilen betreft is op grond van 
deze aantallen niets te zeggen. Tijdens het onderzoek heeft een kwalitatieve 
analyse van de vondstcomplexen evenwel geen duidelijke aanwijzingen 
voor een primaire depositie opgeleverd. Dat is wel het geval voor de vier 
kuilen die vier of meer randen hebben opgeleverd.  De vier vondstnummers 
beslaan dus 39% van het aantal randen in sporen. Het betreft spoor 37.112 
(vier randen), 37.37 (vijf randen), 36.18 (acht randen) en 36.12 (17 randen). 
In alle vier de gevallen gaat het om kuilen met late bronstijdaardewerk. 
De eerste twee kuilen bevinden zich in cluster A. De beide laatste liggen 
inpandig in huis 10 (zie boven).
  

aantal randen paalspoor kuil waterput vlek totaal

1 19 8 3 0 30

2 3 3 0 1 14

3 0 2 1 0 9

4 0 1 0 0 4

5 0 1 0 0 5

8 0 1 0 0 8

17 0 1 0 0 17

totaal 22 17 4 1 87

6.1.3 Het bronstijd- en ‘midden’-bronstijd-aardewerk

Afgezien van één mogelijk fragment (2,8 g) van een zeer sterk verweerde 
klok- of potbeker uit spoor 43.50 (dat verder bronstijdaardewerk opleverde), 
dateert het oudste materiaal uit sporen uit de (midden-) bronstijd. De 772 
fragmenten uit deze periode vormen vrijwel de helft van het gewicht van het 
bekeken aardewerk (6,87 kg). Het materiaal valt uitéén in 232 fragmenten 
gruis (470 g) en 540 scherven van 6,4 kg. Voor 281 fragmenten (3681,2 
g) zijn aanvullende kenmerken ingevoerd. De kwalitatieve selectie van 
het materiaal laat het niet toe een gewogen berekening te maken van het 
minimaal aantal individuen per spoor of context. 

Technologie

Het materiaal is op basis van de technologische, morfologische en 
stilistische aspecten moeilijk te dateren. Het baksel betreft veelal 
kwartsgemagerd aardewerk dat in een (onvolledig) oxiderend bakmilieu is 
gebakken en glad is afgewerkt en komt voor vanaf het einde van het laat-
neolithicum-B (potbeker-aardewerk) tot in de late bronstijd.144 De wanddikte 
varieert tussen de 5 en 22 mm (gemiddeld 10,8 mm), waarbij 80% tussen 
de 7 en 13 mm valt. Met name het voorkomen van scherven met een 
dikte groter dan 13 mm typeert deze groep. Van de volgnummers in deze 
analysegroep is – op basis van het gewicht – slechts 6 % gebakken in een 
volledig reducerend bakmilieu (donkere kleur aan de binnenzijde, de kern 
en de buitenzijde). Het overige materiaal heeft in ieder geval gedurende (een 
deel van) het bakproces blootgestaan aan zuurstof. Bij 21% werd een volledig 
oxiderend bakmilieu vastgesteld, bij 48% was de kern van de scherf nog 
niet volledig geoxideerd, en 25% toont een nog gereduceerde binnenzijde 
144 cf. Brounen & Ball 2002

Tabel 6.2 
Aantal randen per spoor in één complex
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(en kern). Deze laatste categorie kan erop wijzen dat dit vaatwerk tijdens 
het bakken of het afkoelen ondersteboven geplaatst is geweest, zodat aan 
de binnenzijde een reducerend milieu en aan de buitenzijde een oxiderend 
milieu ontstond. De volledig reducerend gebakken scherven waren veelal 
donkergrijs van kleur. De scherven die aan de buitenzijde zijn geoxideerd, 
waren aan die kant zalmroze, roze-beige of beige van kleur. De (on)volledig 
geoxideerde scherven tonen veelal een roze, roze-beige, of geel-beige kleur 
aan binnen- en buitenzijde, waarbij de onvolledig geoxideerde scherven een 
grijze tot donkergrijze kern op het breukvlak toonden. De hardheid van het 
baksel is formeel niet vastgesteld, maar het is overeenkomstig de ‘normale’ 
zachtheid voor bronstijdaardewerk.145 Om het mageringsmateriaal heen 
(zie hieronder), toonde het oppervlak in 20 gevallen (N=54; G=1182,7 g) 
krimpscheuren, die zowel aan de binnen-, de buitenzijde, als aan beide 
oppervlakken konden voorkomen. Van een klein deel (N=25; G=350,9 g.) 
was het oppervlak redelijk tot sterk verweerd.

Het merendeel van de 281 fragmenten (3681,2 g) waarvan de magering is 
vastgelegd, is gemagerd met gebroken kwarts (tabel 6.3; bijlage 2.1).146 De 
kwartsfragmenten zijn doorgaans 2-4 mm groot, fijner materiaal (1 tot 2 
mm) is ook vaak aangetroffen. Wanneer de kwartsfragmenten erg klein zijn 
(< 2 mm) of nauwelijks zichtbaar zijn aan het oppervlak of breukvlakken 
van de scherf, is niet altijd vastgesteld of het gebroken of ongebroken 
kwarts betrof en is ‘kwarts-indet’ ingevoerd. Opmerkelijk is dat aardewerk 
met grote kwartsbrokken (4-10 mm) slechts éénmaal voorkomt. Slechts in 
enkele gevallen (8 volgnummers) leek een weinig organisch materiaal, zand 
of natuursteen te zijn gebruikt in aanvulling op het gebroken kwarts. Drie 
scherven bevatten naast gebroken kwarts ook fragmenten hoornblende.147

Dat ook ongebroken steen is gebruikt, blijkt uit 12 volgnummers (N=15; 
G=358 g) waarin grind (in grootte variërend van 2 tot > 10 mm) - vooral 
kwartsgrindjes, maar ook zandsteen en kwartsitische (zandsteen) - 
dominant is. Een vierde voorkomende combinatie van mageringsmaterialen 
bestaat uit scherven met gebroken kwarts en potgruis (12 volgnummers; 
N=17, G=283,4 g). De laatste groep wordt gevormd door scherven met een 
combinatie van gebroken kwarts en zand (10 volgnummers; N=13, G=139,3 
g). Bij twee van de scherven uit deze laatste groep leek het zand dominant te 
zijn.

mageringsmateriaal N G

uitsluitend gebroken kwarts gemagerd 218 2718.7

gebroken kwarts en zand 13 139.3

gebroken kwarts en zand of steen of organisch 18 181.8

grind/ongebroken kwarts, soms met potgruis of zand 15 358

gebroken kwarts en potgruis, zeer zelden zand 17 283.4

totaal 281 3681.2

Nadat de klei is gemagerd, is deze in rollen gekneed. Eén amorf, met 
kwarts gemagerd fragment zou een restje pottenbakkersklei kunnen zijn 
dat meegebakken is.148 De pot werd met deze rollen opgebouwd waarbij 

145  slechts van vier scherven (drie als ‘bronstijd –indet’ en één als ‘mogelijk eind midden-bron-
stijd-B’ gedateerd) is opgemerkt dat deze opmerkelijk hard zijn

146  98 volgnummers; 218 scherven van 2718,7 g; zie bijlage 2.1
147  afkomstig uit paalsporen 16.2, 18.17 (beide bij huis 1) en kuil 41.25 (determinatie A.L. Van 

Gijn / J. Mol, beiden Faculteit der archeologie, Leiden)
148  vondstnummer 1145.3: spoor 41.24

Tabel 6.3 
Het voorkomen van (combinaties van) mager-
ing in (midden-) bronstijdaardewerk
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de wijze van aanéénkneden leidt tot typische ronde tot rechte (H-voegen: 
vier volgnummers), schuine (N-voegen: zes volgnummers) of zeer schuine 
(Z-voegen: 1 exemplaar) breukranden.149 In één geval was de rol slechts 
1 cm hoog; in een ander geval is een rol vermoedelijk tot 4,2 cm hoogte 
opgeknepen. De wanden van de potten, de buitenzijde - en in de regel ook 
de binnenzijde - zijn na het aanéénkneden van de kleirollen geglad. Dat is in 
47 volgnummers (N=104; G=1831,3 g) vastgesteld. Slechts éénmaal was aan 
de binnenzijde zichtbaar dat dit met de vingers was gebeurd, maar mogelijk 
is daarvoor ook een doek, een steentje of een benen of houten instrument 
gebruikt. De buitenwand van zes fragmenten (100,5 g) is op een bepaalde 
wijze afgewerkt: ze is bedekt met fijn tot zeer fijn kwartsgruis.150 Mogelijk 
is de pot ingewreven met dit fijne kwartsgruis, of is dit aangebracht door 
middel van een fijne sliblaag dat dit gruis bevatte. De reden hiervoor is 
onduidelijk. Mogelijk betreft het hier een intentionele verruwing van het 
oppervlak, maar ook esthetische of andere redenen kunnen een rol spelen. 
Het gebruik van fijn kwartsgruis aan de buitenzijde van bronstijdscherven is 
eerder ook waargenomen te Cuijk – Beierd & ’t Riet.151

Het aantal versierde fragmenten is laag (N=7; G=14 g).152 In alle gevallen 
betreft het randversiering, uitgevoerd op de bovenzijde of de buitenzijde van 
de rand, in één geval gecombineerd met een losse vingertopindruk op de 
buik. De versieringen zijn uitgevoerd met de vingertop of de nagel.  Twee 
fragmenten hebben een rond tot ovaal ‘knobbeloor’. Dit zijn derivaten van 
‘echte’, doorboorde oren, die in deze vorm geen functionele betekenis meer 
hebben en worden daarom hier als een vorm van versiering getypeerd. 

Morfologie

In slechts 11 volgnummers (16 scherven, 395,4 g) komt materiaal voor dat 
informatie verschaft over de potvorm. Hierbij zijn zowel drie-, twee- als 
éénledige vormen herkend. Op twee scherven na betreffen het randscherven. 
Potten waarvan het gehele profiel reconstrueerbaar is, zijn niet aangetroffen. 
De zes scherven van ‘drieledige’ potten, wijzen op het voorkomen van 
in essentie biconische potten met een relatief hoog geplaatste, flauwe 
schouderknik, waarna de uiteindelijke rand weer kort naar buiten buigt. 
In twee gevallen was zichtbaar dat de schouder ca. 5 cm hoog was. Bij zes 
andere randscherven ontbreekt de korte naar buiten staande rand, zodat 
sprake is van een tweeledige pot met een flauwe tonvorm en een hoog 
geplaatste schouder. Bij deze randen staat de rand recht op de schouder, 
veelal in een hoek van 0 – 10° naar binnen gebogen. Drie scherven stammen 
vermoedelijk van éénledige (emmer-vormige) potten, waarbij de randen recht 
op het potlichaam staan, hoewel het hier kleine fragmenten betreft en het 
niet is uit te sluiten dat het toch (zwak) tweeledige (ton)vormen betreft. In 
één geval was duidelijk dat het een laag schaaltje (éénledige, open potvorm) 
van maximaal 20 cm diameter betrof. De vastgelegde bodem- (7 tot 12 cm) en 
randdiameters (tussen de 14 en 24 cm), geven aan dat we met iets buikige, 
middelgrote tot grote potten van doen hebben. 

149  in totaal 23 scherven met een gewicht van 361,3 g
150  vnr 854, 890, 893 en 1460, sporen 35.131, 42.36, 42.40 en 54.30
151  Arnoldussen 2006a
152  uit sporen 11.58, 37.165, 51.7 en 54.11
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Functie

Potten uit de bovengenoemde grootteklassen kunnen dienst hebben 
gedaan als kookpot of voor opslag van goederen of voedsel. Een deel van 
het vaatwerk kan als serviesgoed dienst hebben gedaan, hoewel directe 
aanwijzingen hiervoor ontbreken. Bij dertien scherven (51,3 g, uit sporen 
37.119 en 14.11) is aankoeksel aan de binnenzijde waargenomen, wat het 
gebruik als kookgerei aantoont. Een aantal fragmenten (28 fragmenten, 
278,3 g) is secundair verbrand.

Verspreiding

Het merendeel van de sporen (> 91%) heeft geen aardewerk opgeleverd. 
Gemiddeld bevatten de 194 sporen met aardewerk vier scherven met een 
gewicht van 35 g en dat is redelijk hoog te noemen. Vermoedelijk komt dit 
door acht zeer vondstrijke sporen (tabel 6.4). 
Vooral kuilen bevatten veel aardewerk. Dit komt deels door hun grotere 
volume, zodat deze een betere kans hebben om materiaal (niet-intentioneel) 
in hun vulling te vangen. De kuilen komen zowel verspreid als geclusterd 
voor. Met name in de putten 37 (kuilencluster 2) en 41 (cluster 1) komen 
clusters van vier of meer kuilen voor (fig. 6.1a-b).153 De vulling van deze 
kuilen bevat weinig materiaal en slechts in enkele gevallen dateert het 
aardewerk uit de midden-bronstijd (tabel 6.5). Gelet op het samenstel van 
het vondstmateriaal zijn enkele kuilen als afvalkuil te typeren.154

153  vergelijk paragraaf 5.8, met nam na figuur 5.15
154  bijvoorbeeld spoornummers 37.112, 41.7 en 54.11

Spoor Aantal Gewicht Opmerking

11.92 9 190.6 paalkuil bij waterput 1, bevat ook vier stuks bot 

18.27 30 172.3 kuil te zuiden van huis 1, bevat ook 20 stuks bot en vijf stenen

37.112 114* 1184 kuil, bevat ook 146 stuks bot en 32 stenen

37.165 36** 277.4 kuil, bevat ook 45 stuks bot en vijf stenen

41.7 114*** 401 kuil, bevat 57 stuks bot, één stuk vuursteen, 12 stenen, 13 fragmenten verbrande klei

47.39 20 111.1 kuil, bevat ook 32 stuks bot, 8 geweifragmenten, één steen

54.11 21**** 518.2 kuil, bevat ook 46 stuks bot, één stuk vuursteen en één steen: fig. 5.6

54.25 5 92.4 paalkuil

Tabel 6.4 
Vondstrijke sporen met (midden-)
bronstijdaardewerk

* inclusief twee grindgemagerde scherven
** inclusief twee versierde randjes
*** inclusief twee randjes, waarvan één met nagelindrukken versierd
**** inclusief twee randjes, waarvan één met spatelindrukken versierd
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spoor vnrs. N G Opmerking

Lo
ss

e 
ku

ile
n

11.89 246 / 273 5 72 waterput 1

18.15 626 3 32.6 mogelijk midden-bronstijd, bij huis 1

18.27 463 / 628 30 172.3 mogelijk late bronstijd, ten zuiden van huis 1

35.33 849 / 864 / 868 11 81.8 mogelijk midden-bronstijd, bij huis 5

35.67 850 8 65.9 aanzet bodem

37.50 1051 1 4.1

37.73 1058 2 20 mogelijk late bronstijd

39.6 1116 10 54.3 waterput 9: mogelijk eind-mbt

41.6 1121 1 9.1

41.7 1134 114 401 mogelijk midden-bronstijd; tonvormen, versierd

41.11 1135 3 8.3

41.91 1269 4 19 waarschijnlijk late bronstijd (groeflijn) bij spieker 39

42.76 1465 / 1493 2 5.4

44.22 1391 7 10

47.39 1321 / 1287 20 111.1 mogelijk midden-bronstijd

47.171 1566 1 8.2

47.215 1153 4 5.2

47.231 1588 / 1619 6 26.2

C
lu

st
er

 A

37.37 1112 / 1096 12 65.2 mogelijk (einde) midden-bronstijd

37.112 1177/1102/1101/1182 114 1148 mogelijk midden- bronstijd, 1x late bronstijd (3.4 g)

37.115 1110 1 12.7 mogelijk midden-bronstijd

37.116 1057 / 1114 4 48.4 mogelijk einde midden-bronstijd

54.11 1603 / 1656 28 539.4 mogelijk midden-bronstijd

C
lu

st
er

 B

41.22 1295 / 1346 13 37.7 mogelijk einde midden-bronstijd of late bronstijd

41.23 1124 1 9

41.24 1145 / 1126 10 31.6 mogelijk midden-bronstijd; pottenbakkersklei?

41.25 1239 8 78.8 hoornblende als magering

C
lu

st
er

 C 43.50 1501 7 36.9 mogelijk midden-bronstijd

43.51 1503 7 13.2

43.52 1502 1 2.2

C
lu

st
er

 D 47.250 1538 23 97.2 mogelijk late bronstijd

47.256 1536 / 1541 9 51.4 late bronstijd: cylinderhalspot: fig. 5.6

47.259 1438 11 88.6 één scherf late bronstijd of ijzertijd

Uit sporen van enkele van de herkende structuren is ook (midden-)brons-
tijdaardewerk geborgen. Verschillende sporen in en rond huis 1 hebben 
aardewerk opgeleverd (fig. 6.2;  tabel 6.6). 

Spoor Aantal Gewicht Opmerking

16.1 2 8.2

16.2 1 16 hoornblende in magering

16.9 10 61.8 delen van dunwandig (6.5 mm, diameter > 8cm) bakje 

16.29 2 3.4

18.3 3 4.6

18.4 1 1.3 gruis

18.9 3 36.6 typische midden-bronstijd rand (diameter > 18 cm)

18.10 4 12.8 ook ronde, rechte rand

18.17 2 8.9 hoornblende in draderig baksel

18.18 21 70.2 2 fragmenten mogelijk late bronstijd (1 rand 1 wand), rest bronstijd-indet

18.19 1 9.6 drieledig

18.20 21 65.1 ook met  grind gemagerd

18.22 16 32.1 afgerond rechthoekig randje

18.30 2 3.7 Klein, geruwd tot besmeten (late bronstijd-ijzertijd)

Tabel 6.5 
Overzicht van de kuilen met bronstijd-indet, 
(midden-)bronstijd en ander aardewerk

Tabel 6.6 
Aardewerk uit sporen mogelijk te associëren 
met huis 1.
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Twee dikwandige fragmenten (12 en 15 mm), geven een zwakke aanwijzing 
voor een datering in de midden-bronstijd. Twee scherven uit een van de 
staanders van het huis (spoor 18.18) en een scherf uit paalspoor 18.19 
dateren vermoedelijk uit het einde van de midden-bronstijd of de late 
bronstijd. De scherven zijn kwartsgemagerd en op basis van het donkerdere 
baksel, de gladde afwerking en een drieledige vorm laat in de midden-
bronstijd of in de late bronstijd te dateren. Een graanmonster uit 18.18 
dateert evenwel uit de midden-bronstijd (met 95,4% zekerheid tussen 1440 
en 1260 voor Chr.).155

De sporen in en rond de huizen 5, 6 en 7 hebben aardewerk opgeleverd 
(tabel 6.7). Hierbij is helaas vaak over de datering van de fragmenten weinig 
meer te zeggen dan dat ze vermoedelijk uit de bronstijd dateren. 

155  zie bijlage 1

37.119

37.110
37.141

37.140
37.109

37.121

37.116

37.115

37.112

37.3737.29

37.33
37.40

54.11

54.10

159970 159980 159990

159970 159980 159990
43

69
60

43
69

70

43
69

60
43

69
70

a b c d

5m0

Fig. 6.1a 
Kaart van kuilenclusters in put 37: a. spo-
ren b. structuren c. sporen met bronstijd-
indet aardewerk d. sporen met mogelijk of 
waarschijnlijk midden-bronstijdaardewerk. 
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Spoor Aantal Gewicht Opmerking

42.31 1 10.4

42.36 9 49.8 heterogeen, mogelijk late bronstijd-ijzertijd met opspit?

42.38 3 23.7 dikwandig en veel kwartsmagering: mogelijk midden-bronstijd

42.39 4 26.1 1 scherf donker, dunwandig en glad: mogelijk late bronstijd

42.40 18 108.7 1 scherf met fijn kwartsgruis(slib?) verruwd

42.41 6 59.2 afgerond rechthoekige rand, mogelijk midden-bronstijd

42.42 2 15.1

42.43 2 15.2

42.44 1 3.1

42.64 1 2 zeer verweerde scherf of pottenbakkersklei

42.85 1 9.3

42.86 11 78.9 zwakke aanwijzingen voor (eindfase?) midden-bronstijd 

43.11 1 2.8

43.12 1 1.3 gruis

43.22 4 50.3 Glad, bruinig baksel, mogelijk eindfase midden-bronstijd

43.29 10 43 1 scherf duidelijk bronstijd 1 scherf mogelijk late bronstijd-ijzertijd

43.30 1 0.5 gruis

41-24
41-23

41-22

41-18

41-13

41-25

41-17

159945 159950 159955 159960

159945 159950 159955 159960

43
69

40
43

69
45

43
69

40
43

69
45

5m0

a b c d e

Tabel 6.7 
Aardewerk uit sporen mogelijk te associeren 
met huizen 5, 6 en 7.

Fig. 6.1b 
Kaart van kuilenclusters in put 41: a. sporen 
b. structuren c. sporen met bronstijd-indet 
aardewerk d. sporen met mogelijk of 
waarschijnlijk midden-bronstijdaardewerk. e. 
sporen met mogelijk eind-MBT-B aw
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Vier sporen hebben scherven opgeleverd die op basis van hun dikte (12, 
16-18 mm) en baksel mogelijk in de midden-bronstijd gedateerd worden 
(fig. 6.3).156 Drie andere sporen bevatten elk een scherf die op basis van de 
dunwandigheid, donkere bakselkleur, hardheid en gladde afwerking mogelijk 
aan het eind van de midden-bronstijd of in de late bronstijd gedateerd 
worden.157 Spoor 43.29 bevatte 1 (5,6 g) oxiderend gebakken en met weinig 
klein kwarts gemagerde scherf die mogelijk in de periode late bronstijd - 
ijzertijd gedateerd kan worden. Ook hier zouden huizen 5, 6 en 7 op grond 
van het aardewerk gedateerd moeten worden op de overgang van de midden- 
naar de late bronstijd. Houtskool in de vulling van paalspoor 42.33 van huis 7 
dateert evenwel in de midden-bronstijd (met 95,4% zekerheid tussen 1450 en 
1290 voor Chr.).158

De sporen van enkele bijgebouwen bevatten eveneens aardewerk. 
Opmerkelijk is dat alle sporen van spieker 16 aardewerk bevatten, waarvan 
één fragment op basis van de dikte, het baksel en de waargenomen 
rolopbouw waarschijnlijk in de midden-bronstijd te dateren is.159 Een ander 
fragment is dunwandig (6,5 mm), reducerend gebakken, met potgruis 
gemagerd en toonde een scherpe buikknik en moet in de late bronstijd (of 
de ijzertijd) worden gedateerd. 160  De overige fragmenten (acht fragmenten, 
26,7 g) gaven geen preciezere datering anders dan ‘mogelijk bronstijd’. Op 
basis van het jongste aardewerk, lijkt het aannemelijk deze spieker pas in de 
late bronstijd is opgericht. 

156  spoor 42.36, 42.38, 42.41 en 42.86
157  spoor 42.39, 42.86 en 43.22
158  zie bijlage 1
159  spoor 37.140: 2,9 g
160  spoor 37.109: 7,6 g
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Fig. 6.2 
Sporen met aardewerk geassocieerd met huis 
1: a. sporen b. structuren c. sporen met 
bronstijd-indet aardewerk d. sporen met 
mogelijk of waarschijnlijk midden-brons-
tijdaardewerk. 
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Uit twee paalsporen van huis 4 kwam eveneens aardewerk.161 Van de drie 
scherven (9,7 g) was er één met grind gemagerd. Het aardewerk dateert 
mogelijk in de midden-bronstijd. Eén paalspoor van spieker 18 leverde vier 
fragmenten op uit vermoedelijk de bronstijd.162

Datering

In de inleiding is al opgemerkt dat zich onder het gefragmenteerde 
kwartsgemagerde aardewerk scherven uit periodes voorafgaand (en na) de 
midden-bronstijd kunnen bevinden. Het merendeel van het als ‘bronstijd 
–indet’ of ‘vermoedelijk bronstijd’ gedateerde aardewerk dateert vermoedelijk 
uit de gevorderde fase van de midden-bronstijd (MBT-B). Enerzijds is dit 
gebaseerd op het afwezig zijn (binnen het materiaal afkomstig uit sporen) 
van scherven die eenduidig op een datering in de vroege bronstijd of 
midden-bronstijd-A kunnen wijzen (zoals wikkeldraad-stempels, lijnen 
of velden van v-vormige nagelindrukken, touwversiering, verticale versie-
ringsmotieven tussen stafband en rand, hoefijzervormige oren), anderzijds 
op basis van beschikbare parallelen voor de aangetroffen technologie, 
morfologie en decoraties.163

161  spoor 46.26 en 46.27
162  spoor 37.76 (G= 8,2 g)
163  voor enkele voorbeelden zie: Theunissen 1999, 150-152; 172-174; Bloo & Schouten 2002; 

Ufkes 2002; Ufkes & Bloo 2002; Taayke 2004; Van Beek 2005; Arnoldussen 2006a; 2006b
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Fig. 6.3 
Sporen met aardewerk geassocieerd met hui-
zen 5, 6 en 7: a. sporen b. structuren c. sporen 
met bronstijd-indet aardewerk d. sporen met 
mogelijk of waarschijnlijk midden-brons-
tijdaardewerk. 
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Deze aanname is verder ondersteund door het voorkomen van gebouw- en 
bijgebouwtypen die op andere vindplaatsen in het rivierengebied in de 
(midden-) bronstijd zijn gedateerd.164 Ook het merendeel van de 14C-
dateringen wijst op bewoning in de midden-bronstijd.165

De vastgestelde versieringstechnieken en -motieven zijn gedurende een 
lange periode in de late prehistorie gangbaar en staan niet toe het complex 
preciezer te dateren. De tweemaal waargenomen (niet-doorboorde) 
knobbeloren, worden soms gezien als een versieringselement dat vroeg in de 
midden-bronstijd geplaatst moet worden.166 Hoewel hiervoor geen absolute 
dateringen beschikbaar zijn, lijken (niet-doorboorde) knobbeloren ook nog 
later voor te komen.167 Een aantal onvolledig oxiderend gebakken scherven 
(N=48, 972 g) – die in wanddikte 6-12 mm meten, veelal geglad zijn en 
gemagerd zijn met gebroken kwarts (soms in combinatie met potgruis), 
en soms op een geleed potprofiel wijzen – lijken een technologische 
tussengroep te vormen tussen het (midden-)bronstijd-aardewerk en het 
hieronder beschreven late bronstijd-aardewerk. Dit zou een continuïteit van 
menselijke activiteit gedurende de gehele eindfase van de midden-bronstijd 
B kunnen suggereren. Een bewoningscontinuïteit is op grond van de 14C-
dateringen feitelijk (nog) niet vastgesteld. De dateringen uit de midden-
bronstijd hebben een range tussen ongeveer 1500 en 1200 voor Chr. (95,4% 
zekerheid). De jongst mogelijke datering van deze groep met een gewogen 
waarschijnlijkheid van 1,3% is 1150-1130 voor Chr. (een waterput op erf 6). 
Eerder lijkt een datering tussen 1410 en 1190 voor de hand te liggen. De 
monsters uit de late bronstijd vallen in de range tussen 1090-830 voor Chr. 
(95,4% zekerheid). Tussen de jongste datering van de midden-bronstijd en 
de vroegst mogelijke datering uit de late bronstijd zit dus nog 40-100 jaar.

6.1.4 Het late bronstijd en late bronstijd-ijzertijd aardewerk

In totaal zijn 1036 fragmenten met een gewicht van 6994,3 g in deze 
perioden gedateerd, waarvan 762 scherven (6630,7 g, gemiddeld gewicht 
8,7 g) en 275 fragmenten gruis (363,6 g, gemiddeld 1,3 g). Van de bekeken 
scherven zijn bij 406 scherven (4510,5 g) aanvullende kenmerken vastgelegd 
over het baksel, de morfologie of de decoratie. 

Technologie

De toekenning van scherven aan deze groep is veelal gebeurd op basis 
van een relatief dunne wand in combinatie met potgruismagering of een 
combinatie van potgruis en gebroken kwarts, en op basis van morfologische 
details (bijvoorbeeld scherpe buik- en binnenhalsknikken, rechte randen/
halzen) of versieringspatronen en technieken, waarvoor in het urnenvelden-
aardewerk de beste parallellen voorhanden zijn.

De dikte van de scherven bedraagt 3,8-11,6 mm (gemiddeld 6,8 mm), waarbij 
89% tussen de 5 en de 10 mm valt. Rond de 9 mm bevindt zich het snijpunt 
164  vergelijk hoofdstuk 5, cf. Theunissen 1999; Jongste & Van Wijngaarden 2002; Meijlink & 

Kranendonk 2002; Schoneveld & Kranendonk 2002; Knippenberg & Jongste 2005
165  zie: bijlage 1
166 cf. Modderman 1959; Ten Anscher 1990, 67; Ufkes & Bloo 2002, 348 + 352.  De datering van 

de crematie geassocieerd met de twee potten van Neer (waarvan één met vier knobbeloren) 
valt tussen 1740 en 1520 cal BC (GrA-14259: 3340 ± 40 BP: Lanting & Van der Plicht 2003, 155; 
Harsema 1965)

167 cf. Ten Anscher 1990, 76; Putker 1986, 10; Sier & Drenth 1999, 18; Tol & Schabbink 2004, 35 + 
38
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van de normaalverdelingen in dikte van het aardewerk uit de late bronstijd 
en dat van de (midden-) bronstijd (fig. 6.4) 

Op basis van het gewicht is 21% van de fragmenten waarvoor 
bakselkenmerken zijn vastgelegd, volledig reducerend gebakken. Nog 
eens 57% is in reducerend milieu gebakken, maar is aan de buitenzijde 
lichter van kleur. De kern en de binnenzijde van deze scherven zijn veelal 
donkerder. Mogelijk zijn deze potten ondersteboven in een niet volledig 
zuurstofvrij milieu gebakken, of is de lichtere buitentint ontstaan door 
geringe oxidatie van de potten bij het openbreken van de oven en/of het 
laten afkoelen van het net gebakken vaatwerk. Bij de resterende 22% van 
de scherven was er duidelijk sprake van een oxiderend bakmilieu, waarvan 
slechts 3% volledig geoxideerd bleek. De meerderheid (19%) van deze 
scherven toonde dus nog een donkere kern. De in een reducerend milieu 
gebakken potten toonden veelal een grijs tot bruingrijs breukvlak, waarbij de 
buitenzijde – wanneer deze iets geoxideerd was – een beige-roze tot zalm-
roze kleur heeft. De (onvolledig) oxiderend gebakken potten tonen een wat 
diverser kleurbeeld: de kern van de scherven is vrijwel altijd donkergrijs 
tot zwart, maar binnen- en buitenoppervlak kunnen zowel beige, roze-
grijs, oranje-roze of licht bruingrijs zijn. Ook zijn enkele scherven aan 
de buiten- en binnenzijde donkerbruin (lederachtig) gekleurd. Hoewel 
de hardheid van de scherven niet met objectieve criteria is vastgesteld, is 
in 24 vondstnummers (54 scherven; 476,6 g) vastgesteld dat de scherven 
opmerkelijk hard (in één geval zeer hard) gebakken zijn. Krimpscheuren 
zijn niet waargenomen. 

Van de 406 scherven (4510,5 g), waarvan de magering is vastgelegd, is 
een groot deel met potgruis gemagerd, veelal in combinatie met gebroken 
kwarts en/of zand (tabel 6.8 en bijlage 2.2). Bij 40 % van het materiaal (op 
gewicht) komt kwarts (en geen potgruis) in de magering voor, terwijl bij 
59% potgruis is gecombineerd met zand en kwarts of in mindere mate met 
één van beide, en zelden met (niet-intentionele) bijmenging van organisch 
materiaal. Het is lastig in te schatten of zand bewust aan de pottenbakkers-
klei is toegevoegd, aangezien zand van nature in kleiige afzettingen kan 
voorkomen. Het aanwezig zijn van scherven zonder zand in de klei kan dus 
zowel op het gebruik van meerdere kleibronnen, als op een bewuste keuze 
ten aanzien van het te gebruiken mageringsmateriaal wijzen. 
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Fig. 6.4 
Wanddiktes voor aardewerk uit de late bron-
stijd (en ijzertijd) in groen en uit de (midden-
bronstijd (geel)) in aantallen en millimeters.



96 TIEL-MEDEL BREDESTEEG

mageringsmateriaal N G

uitsluitend kwarts gemagerd 60 989.8

kwarts en zandgemagerd 36 316

kwarts en potgruis 67 501.6

potgruis, zand en kwarts 75 1004.9

enkel potgruis 117 867.6

potgruis en zand 35 622.4

potgruis, zand en organisch materiaal 4 160.8

enkel zand 10 39.5

enkel organisch materiaal 2 7.9

totaal 406 4510.5

Nadat de magering aan de klei is toegevoegd, werd de klei tot potten 
gekneed. Mogelijk gebeurde dit, evenals bij het aardewerk uit de midden-
brosntijd door middel van rollen, maar hiervoor zijn geen duidelijke 
aanwijzingen (geen voegen op de breuken of ‘strook-vorm’ van scherven). 
Van 113 volgnummers (N=302; G=3157 g) is vastgesteld dat de wanden 
zorgvuldig zijn geglad. In de regel is zowel de binnen- als de buitenzijde 
geglad, een enkele keer slechts één van beide zijden. In vier gevallen (10 
scherven, 94,3 g) is sprake van polijsting. Vier scherven hebben een ruw 
oppervlak en hiervan is één scherf als mogelijk besmeten aangemerkt. Van 
28 fragmenten (225,3 g) was het oppervlak iets tot sterk verweerd.

Het aantal versierde fragmenten is hoog: 54 volgnummers bestaande uit 
99 scherven met een gewicht van 1333,2 g (fig. 6.5). Veel van het versierde 
aardewerk komt in slechts drie kuilen en een waterput voor (71 fragmenten; 
1076,6 gr).168 Nagel- en vingertopindrukken zijn de meest voorkomende 
versiering, veelal in de vorm van losse indrukken en enkelvoudige lijnen op 
de buik, schouderknik en schouder. In drie gevallen was de bovenkant van 
de rand met nagelindrukken versierd en in één geval de binnenzijde van de 
rand met vingertopindrukken. Tweemaal is duidelijk dat een horizontale 
rij uit verticaal geplaatste vingertopindrukken op het punt van de grootste 
buikomvang was aangebracht. Vaak tonen de indrukken een ‘opgedrukt’ 
kleirolletje, zodat vermoed wordt dat het aardewerk nog niet geheel leerhard 
was toen deze versieringen werden aangebracht. In vijftien gevallen zijn 
groeflijnen gedocumenteerd. Deze komen op vrijwel alle potdelen (buik, 
schouder, hals, oor) voor en betreffen in hoofdzaak meervoudige parallelle 
lijnen die geometrische motieven tonen. In één geval zijn de lijnen zuiver 
parallel aangebracht en wordt gedacht aan het gebruik van een getande 
spatel (‘kamstreek’). De meeste groeflijnen lijken echter uit de losse hand te 
zijn aangebracht. Tweemaal bestaat de versiering uit plastische ribbels die 
met een spatel zijn aangebracht (éénmaal van onbepaalde vorm, éénmaal 
driehoekig). Eénmaal is sprake van een imitatie-touwversiering waarbij 
nagelindrukken zo kort op elkaar en met elkaar in lijn staan dat het patroon 
op touwindruk lijkt (fig. 6.5c).169 Uit hetzelfde spoor  is ook een scherf 
met een echte touwindruk op de buitenkant van de rand en drie scherven 
met stafbanden afkomstig (fig. 6.5b). In één geval was de stafband versierd 
met grof opgeknepen delen (eerder puntjes dan dellen) en in een ander 
geval was zichtbaar dat de stafband pas na het vormen van de pot zelf was 
aangebracht. Een vergelijkbare stafband is aangetroffen in spoor 47.93. Alle 
potten die waren versierd met een stafband waren gemagerd met potgruis. 

168  kuil 36.12 (50 stuks; 513,4 g), 36.18 (12 stuks; 138,8 g), 44.42 (vier stuks; 18,6 g) en waterput 10 
(vijf stuks; 405,8 g)

169  pot uit waterput 10

Tabel 6.8 
Het voorkomen van verschillende (combina-
ties van) mageringsmateriaal.
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Aan de onderzijde van een bodemfragment uit spoor 36.12 was een deel 
van een diep ingekerfd drie-armig patroon zichtbaar (fig. 6.5b). Het is niet 
duidelijk of dit tot de versieringen sensu strictu gerekend moet worden. Voor 
bodemkerving op late bronstijd-potten zijn enkele parallellen bekend uit St. 
Oedenrode,170 Allenz (D) en Wollersheim (D).171 Veelal zijn de kervingen 
echter kruisvormig (vier-armig) en ondiep, en worden ze als (pottenbakkers-
) merktekens geïnterpreteerd.172

170  Van der Sanden 1981, 322 nr 12
171  beide laatste zijn in Ha-B gedateerd: Desittere 1968a, 14; 1968b, 19 Fig. 3-3; Ruppel 1990, Taf 

22-4 & 28-2).
172  mond. med. A. Simons, april 2006

Figuur 6.5 
Late bronstijdaardewerk: vnrs 1637 (a): 
waterput 10 - 963 en 952 (b-d): kuil 36.12 in 
huis 10 - 519 (d):  kuil bij huis 9. Tekening: R. 
Timmermans
(schaal 1:2)
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Morfologie

Veel aardewerk in deze groep wordt gekenmerkt door het vaker voorkomen 
van een scherpe geprofileerde potgeleding. Van de 50 beschikbare 
waarnemingen over de potvorm is in 27 gevallen sprake van drieledige 
vormen. Dit zijn veelal buikige potten met een flauwe buikknik en een 
wat scherper aangezette halsknik (of binnenhals-knik). Voor een deel (12 
stuks) betreft het randen, maar zes wandfragmenten vertonen een scherpe 
(drie stuks) en flauwe (drie stuks) buikknik. Tien andere scherven vertonen 
flauwe tonvormen of meerledige potprofielen. Eénduidig éénledige (open) 
vormen zijn zeven maal vastgesteld, waaronder één compleet miniatuur-
bekertje (fig. 6.5d: vnr. 519), een schaalfragment en een rond kommetje 
(2,5 cm hoog, 9,8 cm in diameter) uit een van de inpandige kuilen van 
huis 10 (36.12).  Andere complete potten zijn verder niet aangetroffen, 
hoewel de versierde geoorde pot uit waterput 10 nog een redelijk compleet 
profiel laat zien (fig. 6.5a). Gezien de aanzienlijke fragmentatiegraad van 
het aardewerk (gemiddeld gewicht 8,7 g) is dit lage aantal complete potten 
goed te verklaren. Op basis van de nog reconstrueerbare rand- (16-19 cm, 
miniatuurpotje 4 cm) en bodemdiameters (éénmaal 4 cm, tweemaal 8 tot 
10 cm, miniatuur potje 2,8 cm), moeten we toch voornamelijk rekening 
houden met buikige, middelhoge potten. 

De 47 herkende randen zijn hoofdzakelijk (30 stuks) rond van vorm, waarbij 
deze recht (verticaal, zeven stuks) of iets naar buiten (10-30°, 6 maal) en 
éénmaal sterk naar buiten wijkend (30-50°) op het potlichaam zijn geplaatst. 
Enkele randen wijken iets naar binnen (10-30°, vier stuks) en van twaalf 
randen kon de stand niet worden bepaald. De lengte van de randlip, of hals, 
varieert tussen de 4 en 36 mm, waarbij drie recht geplaatste randen/halzen 
van 25, 26 en 36 mm hoog als cilinderhals-urnen zijn aangemerkt. Verder 
zijn zes rechthoekige tot afgerond rechthoekige randen herkend waarvan 
de stand (op één recht exemplaar na) niet was te bepalen. Hetzelfde geldt 
voor zeven aan de binnenzijde iets afgeschuinde, twee aan de buitenzijde 
iets afgeschuinde randen en een enkel smal uitgetrokken randfragment. 
De rand van de schaal uit spoor 36.12 had aan de binnenzijde een smal 
uitstulpsel. Dit spoor leverde ook drie bandoorfragmenten op van 1 tot 1,5 
cm breed. Uit spoor 47.76 is een bandoorfragment van 32 mm breed en 7 
mm dik en met een afgerond rechthoekige tot iets ruitvormige doorsnede 
aangetroffen. De versierde pot uit waterput 10 heeft een 23 mm breed en 
minimaal 4 mm dik bandoor. Een wandscherf uit hetzelfde spoor vertoont 
nog de boven- en onderaanzet van een nu verdwenen bandoor.

Functie

Op basis van de hierboven beschreven potvormen en aankoeksels die op 
vier scherven zijn aangetoffen, zal een deel van het vaatwerk dienst gedaan 
hebben als kookpot.173 Sommige fragmenten zijn secundair verbrand. Dit 
rechtvaardigt de interpretatie van het aangetroffen materiaal als nederzet-
tingsafval. De interpretatie van het miniatuurvaatwerk is complex. Hoewel 
een functioneel gebruik nooit is uit te sluiten, kan ook een symbolische 
betekenis niet worden uitgesloten. Dit soort miniatuurvaatwerk komt als 
grafgift in urnenveldgraven voor.174

173  Voedselresten zijn verder niet geanalyseerd of gedateerd
174 cf. Bakker et al.  1968, 198; Kooi 1979, 52 + 140-141; Hissel & Tol 1998, 85;  Schabbink & Tol 

2000, 27
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Een andere vorm van (secundair) niet-functioneel gebruik kan worden 
aangenomen voor het aardewerk dat in een paalspoor van spieker 54 is 
aangetroffen.175 In de vulling van het paalspoor bevonden zich 136 scherven 
met een totaalgewicht van 601,2 g, wat ongebruikelijk veel is voor een 
paalspoor. Mogelijk moet hierbij aan een intentionele depositie worden 
gedacht bij opgave van het bijgebouw.176

Verspreiding

Sporen met aardewerk uit de late bronstijd tonen een verspreiding in 
enkele clusters over het terrein. Het meeste materiaal is aangetroffen in de 
vullingen van kuilen ten zuiden van de dakdragende staanders van huis 10 
(fig. 6.6; tabel 6.9). 

175  Spoor 53.84
176 cf. Van den Broeke 2002a;  Gerritsen 2003, 92-93
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Fig. 6.6 
Huisplattegrond 10 en sporen met late 
bronstijdaardewerk: a. sporen b. structuren 
c. sporen met bronstijd-indet aardewerk d. 
sporen met mogelijk of waarschijnlijk late 
bronstijdaardewerk. e. sporen met zeker late 
bronstijdaardewerk
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Drie kuilen van cluster D (tabel 6.4) leverden een scherf uit vermoedelijk 
de late bronstijd (of ijzertijd) op. Tenslotte heeft ook een aantal paalsporen 
in put 47 mogelijke of waarschijnlijke late bronstijdscherven opgeleverd 
(fig. 6.7, tabel 6.9). Verder leveren nog enkele andere sporen meer oostelijk 
in put 44 en sporen van palenclusters in put 25, 41, 47 en 54 scherven van 
mogelijk late bronstijdaardewerk op.177

Spoor Aantal Gewicht Opmerking

27.55 12 97.7 waterput 5, heterogeen, (m)-brons en bronsl-ijz

36.12 355 2345.4 kuil bij huis 10 

36.18 192 1683.3 kuil bij huis 10

36.22 35 61.6 kuil bij huis 10 

36.25 28 104.6 kuil bij huis 10 

36.24 1 5.4 paalspoor van huis 10

36.30 6 102.9 waterput 8; materiaal in nazak

41.139 2 12.2 paalspoor spieker 25 

41.143 1 2.7 paalspoor spieker 25 

42.54 4 28.6 kuil, deel versierde cilinderhalsurn

44.27 1 5.3 paalkuil spieker 27 

47.71 3 9.9

47.74 3 24.2

47.76 4 28.3 bandoor

47.83 4 16.4 4 mm randlip met scherpe binnenhalsknik

47.85 1 8.1 mogelijk ijzertijd?

47.88 2 36.3

47.92 5 47.4 rechte rand op buikige pot

47.96 3 63.5 opgelegde stafband

51.11 11 104.9

51.12 35 782.7 waterput 10

53.84 136 601.2 paalspoor spieker 54 

53.96 1 3.4 paalspoor spieker 54 

Op basis van het aardewerk uit de sporen van huis 10, spieker 16, 25, 27, 54 
en waterput 10 kunnen deze in (of na) de late bronstijd worden gedateerd.   

Datering

Een aantal typische elementen, zoals cilinderhalzen, scherpe binnenhals-
knikken, bandoren, versiering met horizontale nagellijnen met 
daaronder hangende bogen ondersteunen de algemene datering van deze 
analysegroepen in de late bronstijd. Een meer exacte datering (Br-D?, Ha 
A1-2, Ha-B1-3) is op basis van de stilistische en/of aardewerktechnologische 
gronden lastig. Een aantal argumenten kan met enige  voorzichtigheid 
worden gebruikt. Versieringstechnieken die laat in de late bronstijd te 
dateren zijn, zoals golfranden en meer plastische, nauw aaneengesloten 
velden van nagel-/vingertopindrukken ontbreken. In de traditionele aar-
dewerkstudies van urnenvelden worden cilinderhalsurnen met ‘hangende 
bogen’ veelal in de Ha-B-periode geplaatst (ca. 1020-800 cal BC).178

Visgraatversiering geldt in het Zuid-Duitse en Zwitserse gebied als een 
typische Ha-B1 versieringstraditie.179

177  Enkele mogelijke late bronstijdscherven zijn besproken in de paragraaf over de verspreiding 
van het ‘bronstijd’ materiaal (zie hierboven). Ook komt (mogelijk) late bronstijdaardewerk 
voor in de vulling van enkele vrij geïsoleerd liggende sporen – met name kuilen – bijvoor-
beeld spoor 18.34, 43.49, 44.42, 45.2 en 53.175.

178  cf. Ruppel 1985, 18 fig. 6; Ruppel 1990, bijl. 3; Van der Sanden 1981, 315 fig. 6, 324; Brunsting & 
Verwers 1975, 58 fig. 3e6, 67.

179  Desittere 1968a-b, 37; ca. 1020 – 920 cal BC

Tabel 6.9 
Sporen met opmerkelijke hoeveelheid of 
inhoud aan late bronstijdaardewerk
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Voor de met gebogen groeflijnen versierde pot uit waterput 10 is een 
goede parallel voorhanden uit het urnenveld van St. Oedenrode, dat ook 
een redelijk aantal Ha-B gedateerde urnen heeft opgeleverd.180 Parallellen 
voor de pot met het geprofileerde bandoor uit de inpandige kuil van huis 
10 (36.12) komen we – alhoewel iets minder sterk geprofileerd – tegen in 
Valkenswaard181 en Nijmegen - Van Boetzelaerstraat.182

Het late bronstijdmateriaal heeft goede parallellen in andere Ha-B 
gedateerde complexen. De twee 14C-dateringen (van huis 10 en waterput 
10) die de vindplaats heeft opgeleverd bevestigen deze ouderdom. Op basis 
van de technologische overeenkomsten van een deel van het late bronstijd-
materiaal met het oudere (midden-) bronstijd-materiaal, is een wat vroegere 
datering (Ha-A) voor een deel van het materiaal evenwel niet uit te sluiten. 
Helaas is Ha-A(1) nederzettingsaardewerk in Nederland nog slecht bekend, 
zodat we over een datering vroeg in de late bronstijd geen zekerheid kunnen 
verkrijgen.

6.1.5 Mogelijk ijzertijdaardewerk

In totaal zijn in de vulling van negentien sporen 39 scherven (174,1 g) 
aangetroffen die op technologische gronden als ‘mogelijk  ijzertijd’ zijn 

180  Van der Sanden 1981, 322 Fig. 12 E + 324
181  Brunsting & Verwers 1975, 69 Fig. 9 L38; start grafveld vanaf Ha-B: op.cit.: 65, 76
182  Van den Broeke 1999, 28 Fig. 4
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Fig. 6.7 
Paalspoorcluster met late bronstijdaardewerk 
(put 47): a. sporen b. sporen van structuren 
c. sporen met bronstijd-indet aardewerk d. 
sporen met mogelijk of waarschijnlijk late 
bronstijdaardewerk. e. sporen met zeker late 
bronstijdaardewerk
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gedetermineerd. Deze scherven zijn namelijk gemagerd met potgruis 
(22 stuks: 95,8 g, waarvan zesmaal gecombineerd met kwarts) of zand (9 
scherven: 44,6 g, waarvan driemaal gecombineerd met organisch materiaal). 
Deze (combinaties van) magering komen ook voor in de (vroege) ijzertijd. 
Op basis van de morfologie (tweemaal een drieledige en éénmaal een 
tweeledige potvorm) en de randen (één afgerond rechthoekig en één rond) 
is een datering niet verder te preciseren. 
In vijf van de 19 sporen is ook late bronstijdaardewerk gevonden (drie 
paalsporen van spieker 28, één paalspoor van spieker 4 en één paalspoor 
van spieker 47). De verspreiding van sporen met aardewerk uit deze groep 
valt ook samen met die van de late bronstijd (met name in de clusters 
paalsporen in put 41, 47 en 54). Ook ontbreken typische potvormen en 
versieringen (vlakdekkende plastische vingertop-versieringen (‘kalenderberg’),
verticaal doorboorde dubbele knobbeloren, etc.) uit de vroege ijzertijd. 
Vaatwerk in Harpstedter-stijl (onder de schouder besmeten)183 is 
bijvoorbeeld niet aangetroffen. Slechts twee kleine fragmenten (3,7 g, zie 
tabel 6.5) uit een van de staanders van huis 1 zijn zo ruw dat met besmijting 
rekening wordt gehouden.184

Op basis van alle bovengenoemde argumenten wordt deze kleine 
aardewerkgroep ondergebracht bij het late bronstijdaardewerk als een 
minder typische component. Ook als dit aardewerk in de ijzertijd thuis zou 
horen, dan is het aantal scherven zo gering dat langdurige of grootschalige 
bewoning onwaarschijnlijk lijkt. 

6.1.6 Conclusies

Het onderzoek van het aardewerk heeft aangetoond dat op (of in de 
omgeving van) de vindplaats menselijke activiteiten vanaf het laat-
neolithicum-A zijn te verwachten.185 De bescheiden hoeveelheid laat-
neolithisch of vroege bronstijdaardewerk, voornamelijk in afdekkende 
lagen, wijst eerder op kortstondige bezoeken aan de vindplaats, dan op 
herhaaldelijke of langdurige bewoning. Gedateerde grondsporen en 
structuren uit deze periode ontbreken zowel in het aardewerk als in de 
beschikbare laboratoriumdateringen. Gedateerd houtskool uit een van de 
paalsporen van huis 8 dateert in de vroege bronstijd (overgang naar de 
midden-bronstijd). Aardewerk uit de vroege fase van de midden-bronstijd 
ontbreekt echter volledig. 

Het merendeel van het aardewerk is te dateren in de gevorderde fase van de 
midden-bronstijd (MBT-B: 1500-1050) en de late bronstijd (1050-800 voor 
Chr.) en mogelijk is sprake van continuïteit in bewoning vanaf de midden- 
tot in de late bronstijd. Echte onweerlegbare aanwijzingen in het aardewerk-
complex en op basis van de laboratoriumdateringen zijn er echter niet. 

Dit vondstcomplex is vooral van belang voor de studie van het nederzet-
tingsaardewerk uit de late bronstijd. Dit is een nog steeds slecht gekende 
groep.186 Doordat vroege ijzertijdaardewerk lijkt te ontbreken, is op deze 

183 cf. Dessitere 1968a-b, 64 noot  398; Verwers 1972
184  spoor 18.30
185  Zie vindplaats 1 “Lingewei” en vindplaats 5 “Oude Weiden”
186  Van den Broeke 1991; 2001, 134-137; Brounen & Ball 2002; Ball & Eimermann 2002; zie ook 

NOA hoofdstuk 10.
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vindplaats sprake van een complex uit de bronstijd zonder bewoningsporen 
uit latere perioden. Hoewel veel van de potvormen en versieringsmotieven 
van het late bronstijdaardewerk redelijk eenvoudig en eenduidig te plaatsen 
zijn, is de chronologie van de veranderingen in het versieringsrepertoire 
nog steeds onzeker. De traditionele typenfaseringen zoals opgesteld voor het 
Zuidwest-Duitse gebied zijn in Nederland niet zonder meer toe te passen.
187 Dit maakt het lastig om bijvoorbeeld typische Ha B-versieringstradities 
voor Nederland direct in absolute dateringen om te zetten. Onderzoek te 
Rhenen-Remmerden188 heeft bijvoorbeeld aangetoond dat ‘typische’ late 
bronstijd-versieringmotieven, -baksels en -potvormen al vanaf de 12e eeuw 
voor Chr. voor kunnen komen.189

Buiten de daterings- en faseringsproblemen, zal in de toekomst ook meer 
aandacht moeten komen voor de regionale verschillen in het nederzettings-
aardewerk uit deze periode. Het is nu nog niet duidelijk of bepaalde ver-
sieringstechnieken en -motieven, of keuzes voor bepaalde (combinaties of 
verhoudingen van) mageringsmaterialen een regionale of een chronologisch 
beperkte verspreiding kennen. Los van deze problemen is het echter uniek 
dat nu in het Nederlandse rivierengebied een nederzettingsterrein met een 
huis, bijgebouwen geassocieerde kuilenclusters en een mogelijke waterput 
uit de late bronstijd kon worden onderzocht. 

6.2 Vuursteen en natuursteen (S. Knippenberg)

6.2.1 Inleiding

Het onderzoek heeft voor een laatprehistorische vindplaats in het 
rivierengebied veel vuursteen en natuursteen opgeleverd. In totaal gaat het 
om 343 stuks vuursteen (2064,6 g) en 1580 stuks natuursteen (53.114,9 
g). Deze zijn tijdens het machinaal verdiepen van de vondstlaag en het 
couperen van de sporen aangetroffen. Dat de ondergrond van Tiel-Medel 
bestaat uit fijne fluviatiele afzettingen, die aan het oppervlak geen grove 
grind of steen insluitsels bevatten, impliceert dat al het lithische materiaal 
van enige omvang door mensen moet zijn aangevoerd en met de bewo-
ningsactiviteiten in verband gebracht moet worden.

Met de bestudering van het vuur- en natuursteen is getracht enkele 
aanvullende vragen op het PvE met betrekking tot steenbewerking en -
gebruik te beantwoorden. Het betreft de volgende vragen:
- Wat is de herkomst van de (vuur)stenen en hoe is het materiaal naar de 

vindplaats getransporteerd? 
- Hoe kan de technologie van de (vuur)steenbewerking gekarakteriseerd 

worden?
- Welke (vuur)steenbewerkingsactiviteiten vonden er op de vindplaats zelf 

plaats?
- Waartoe hebben de (vuur)stenen gediend en wat zegt dat over de 

activiteiten die hebben plaatsgevonden op de vindplaats? En tenslotte, 
- Hoe verhouden de uitkomsten zich tot vergelijkbare sites in de omgeving 

en de omliggende regio?

187  Desittere 1968a-b; Ruppel 1990
188  Arnoldussen 2006b
189  zie ook de absolute dateringen voor enkele urnen te Haps: Verwers 1972, 30; Lanting & van 

der Plicht 2003, 164; Beers:  Fokkens & Smits 1989, 13; en Nijmegen: Van den Broeke 2002[a] 
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Om deze vragen te beantwoorden zijn steensoort, het type artefact, de 
compleetheid, de aanwezigheid en aard van gebruiks- en bewerkingsspo-
ren, en eventuele sporen van verbranding of verhitting vastgesteld. Van het 
vuursteen zijn het gewicht, de lengte, breedte en dikte bepaald, alsmede de 
aard en hoeveelheid cortex op de artefacten. Met het oog op de hoeveelheid 
materiaal en de beschikbare tijd is het natuursteen alleen in grootteklassen 
ingedeeld en is de steensoort en de aard van het oorspronkelijke natuurlijke 
oppervlak bepaald. Bij werktuigen en werktuigfragmenten is ook gewicht, 
lengte, breedte en dikte gemeten. De identificatie van gebruikssporen 
gebeurde met het blote oog, aangevuld met waarnemingen met behulp van 
een handlens (vergroting 10x). Op basis van deze waarnemingen is een 
klein sample van vuurstenen en natuurstenen werktuigen nader onderzocht 
op gebruikssporen met behulp van een stereomicroscoop.

6.2.2 Het vuursteen

De 343 vuurstenen hebben samen een gewicht van 2064,6 g. Wat betreft 
het soort vuursteen heeft terrasvuursteen verreweg de overhand. Meer 
dan 78 % kan met zekerheid als terrasvuursteen bestempeld worden. Het 
materiaal heeft een sterk gerold karakter en is onregelmatig van vorm. Een 
significant deel van het terrasvuursteen bestaat uit zuidelijke vuursteensoor-
ten, mogelijk van Maasafzettingen.190

Naast deze grote groep terrasvuursteen is er een kleine groep artefacten 
die mogelijk van terrasvuursteen afkomstig is, maar waarbij dit niet 
met zekerheid te stellen is. Het materiaal vertoont overeenkomsten met 
terrasvuursteen, maar het natuurlijke oppervlak ontbreekt, waardoor de 
herkomst moeilijk te bepalen is. Een kleine groep is met zekerheid niet 
tot het terrasvuursteen te rekenen. Het betreft enkele artefacten van sterk 
gepatineerde vuursteenvariëteiten, waaronder twee bijlafslagen en een 
geretoucheerde afslag.

Omdat een deel van het terrasvuursteen van zuidelijke herkomst is, is in 
ieder geval een deel van het materiaal afkomstig van grindige terrasafzet-
tingen van de Maas. Deze kunnen verzameld zijn in Midden- en Zuid-
Nederland waar deze afzettingen ontsloten worden. Het is ook mogelijk 
dat men langs de stuwwallen dit materiaal opgeraapt heeft, aangezien ook 
daar Maasafzettingen aangesneden worden. Mede gelet op het feit dat 
een deel van het natuursteenmateriaal in ieder geval uit Rijnafzettingen 
afkomstig is (zie hieronder) en dat deze afzettingen ook in het stuwwallen-
gebied ontsloten worden, lijkt het aannemelijk te veronderstellen dat men 
eerder deze stuwwalontsluitingen heeft bezocht dan de zuidelijk gelegen 
Maasterrassen. Wat betreft het overige vuursteen is het moeilijk om een 
herkomst aan te geven. Gelet op het unieke karakter van de bijlafslagen is 
het goed mogelijk dat de geassocieerde bijlen niet lokaal zijn vervaardigd, 
maar via ruilhandel van elders zijn verkregen.

In tabel 6.10 zijn de verzamelde vuurstenen opgedeeld naar artefacttype. 
Hierbij valt op dat een deel van het materiaal onbewerkt natuurlijk 
materiaal (>15%) betreft, bijna uitsluitend terrasvuursteen van uiteenlopend 
formaat. Na vergelijking met de aangetroffen kernen blijkt een deel hiervan 
verzameld te zijn om als grondstof te dienen voor het vervaardigen van 

190  Determinaties Leon van Hoof, Archol BV, persoonlijke mededeling 2006
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artefacten, maar uiteindelijk nooit gebruikt te zijn. Deze natuurlijke stukken 
komen in aard en omvang sterk overeen met deze groep kernen (fig. 6.8). 

totaal niet verhit verhit

Artefacttype N % N % N %

Afslag 169 49,3 143 84,6 26 15,4

Kling 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Afslag met retouche 20 5,8 19 95,0 1 5,0

Kling met retouche 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Afslagwerktuig 9 2,6 8 88,9 1 11,1

Brok (shatter) 24 7,0 22 91,7 2 8,3

Afslagkern 48 14,0 47 97,9 1 2,1

Klopsteen 1 0,3 1 100,0 0 0,0

Natuurlijke kei 54 15,7 40 74,1 14 25,9

Niet gedetermineerd 18 5,2 1 5,6 17 94,4

Totaal 343 100 281 81,9 62 18,1

Er bevindt zich één klopsteen onder het vuursteen. Het betreft een 
bolvormige kei, waarvan het oppervlak bijna in zijn geheel met klopsporen 
is bedekt. Slechts twee aan weerszijden gelegen vlakken vertonen weinig 
sporen, waarschijnlijk de vlakken waar het werktuig is vastgehouden. 
Achttien artefacten zijn niet nader gespecificeerd. Het merendeel van 
dit materiaal is door verbranding of verhitting gefragmenteerd, zodat de 
oorspronkelijke vorm niet meer is vast te stellen.

Het vuursteen is volgens een afslagtechnologie bewerkt; klingen of 
klingkernen zijn niet aangetroffen. Bij de afslagtechnologie zijn twee 
technieken gebruikt: de direct freehand percussion en de bipolar percussion.
Veel van de kernen vertonen kenmerken die wijzen op een bipolaire 
reductie. Het gaat zowel om enkele kleine, sterk gereduceerde kernen, als 
om stukken die zich nog in het beginstadium van de reductie bevinden (fig. 
6.9). Dit is niet verwonderlijk gezien de kleine omvang en de aard van het 
uitgangsmateriaal. Bij klein materiaal is de bipolaire techniek een uitermate 
geschikte techniek voor het reduceren van vuursteen. Ook het feit dat het 
uitgangsmateriaal vrijwel in zijn geheel uit gerold materiaal bestaat, waarbij 
het moeilijk is om de reductie aan te vangen, ondersteunt dit.

Het meeste materiaal is mogelijk op de nederzetting zelf geslagen, hoewel 
er geen aanwijzingen voor (micro-)debitage zijn. Vuursteen kan uit de 

Tabel 6.10
Aantal en percentage verhit en onverhit mate-
riaal per artefacttype.
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Figuur 6.8
Procentueel aantal afslagkernen, afslagen en 
onbewerkt terrasvuursteen per grootteklasse. 
Met afslag N=171; Kern N=47; Onbewerkt 
N=54.
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directe regio (gedacht wordt aan de noordelijk gelegen stuwwallen) in 
onbewerkte staat naar de vindplaats getransporteerd en daar bewerkt. Alle 
stadia van reductie zijn vertegenwoordigd: van onbewerkt materiaal, initieel 
gereduceerde kernen tot kleine volledig gereduceerde kernen. Opvallend 
is het grote aandeel nauwelijks bewerkte kernen. Het gaat hier om relatief 
kleine stukken terrasvuursteen, waarop slechts een paar negatieven 
aanwezig zijn. Veel van deze kernen hebben nog meer dan 50% van hun 
oorspronkelijke, gerolde oppervlak. Samen met de niet bewerkte stukken 
vormen zij materiaal dat, hoewel klein, nog niet ten volle benut is. Dit 
duidt erop dat het terrasvuursteen kennelijk geen schaars goed is geweest. 
Weliswaar gaat het om weinig hoogwaardig materiaal – want klein en zeer 
onregelmatig van vorm – maar het was wel makkelijk te verkrijgen.

Bij het opstellen van het cortex-frequentiediagram viel op dat afslagen 
met cortex de overhand hebben (tabel 6.11). Het aandeel afslagen waarbij 
de dorsale zijde in zijn geheel nog bedekt is met cortex, is groot. Deze 
afslagen vind je meestal alleen in de vroegste stadia van reductie,191 in 
sommige gevallen de eerste afslag die van een kern geslagen is. Ook dit 

191  Shot 1996

Figuur 6.9 
Enkele vuursteen kernen,
zowel sterk gereduceerde 
exemplaren (C en D), als 
weinig gereduceerde 
exemplaren (A, B en D)
Tekening: R. Timmermans
(schaal 1:2)
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wijst er nogmaals op dat onbewerkt terrasvuursteen de vindplaats is binnen 
gebracht. Het grote aandeel afslagen met cortex in vergelijking tot afslagen 
zonder cortex is te verklaren door de kleine omvang van het uitgangsmateri-
aal. Als doorgaans grotere kernen als uitgangsmateriaal zijn gebruikt, kan in 
de verdere reductie het aandeel van afslagen zonder cortex groter zijn. Ook 
latere reductiestadia zullen vertegenwoordigd zijn, ondanks dat veel afslagen 
nog cortex hebben.

Terrasvuursteen Ander vuursteen

Alle afslagen Alle afslagen

Cortex N % Cortex N %

0 % 5 3,9 0 % 35 83,3

1-49% 80 62,0 1-49% 6 14,3

50-99% 31 24,0 50-99% 1 2,4

100% 13 10,1 100% 0 0,0

129 100,0 42 100,0

Complete afslagen Complete afslagen

Cortex N % Cortex N %

0 % 2 2,4 0 % 23 85,2

1-49% 52 61,2 1-49% 4 14,8

50-99% 18 21,2 50-99% 0 0,0

100% 13 15,3 100% 0 0,0

85 100,0 27 100,0

Kernen Kernen

Cortex N % Cortex N %

0% 0 0,0 0 % 1 100,0

1-49% 19 40,4 1-49% 0 0,0

50-99% 28 59,6 50-99% 0 0,0

47 100,0 1 100,0

De afslagtechnologie kan als opportunistisch worden omschreven. Dit 
houdt in dat de kernreductie niet volgens een vast concept verliep, maar 
dat uitgaande van het kleine en onregelmatige materiaal, men waar 
mogelijk afslagen verkregen heeft. Veel kernen zijn vanuit allerlei mogelijke 
hoeken afgewerkt. Ook het veel voorkomen van kernen met slechts enkele 
negatieven past heel goed binnen dit beeld van een zeer opportunistisch 
materiaalgebruik. In enkele gevallen zijn zelfs relatief grote afslagen als 
kern gebruikt en verder afgewerkt. Een dergelijk opportunistisch materiaal-
gebruik is typisch voor de bronstijd.192

Een klein deel van het vuursteen vertoont technologische kenmerken 
die hiervan echter afwijken. Het betreft enkele relatief grote afslagen van 
andersoortig materiaal dan het terrasvuursteen. Onder dit materiaal bevindt 
zich slechts één kern, die later als schrabber is gebruikt. De afslagen zijn 
van een andere vuursteensoort dan die van de kern. Het aantal afslagen, 
mogelijk met een indirecte percussie geslagen, bedraagt tenminste acht. 
Gezien het kleine aantal, de afwezigheid van geassocieerde kernen, en de 
andere percussietechniek hebben we hier waarschijnlijk te maken met 
niet-lokaal geslagen vuursteen, dat van elders is aangevoerd. In deze groep 
zitten ook twee fragmenten van vuurstenen bijlen, waarvan de dorsale zijde 
geslepen is. Deze bijlen zijn waarschijnlijk via uitwisseling verkregen. 

192  vergelijk Van Gijn & Niekus 2001

Tabel 6.11
Aantal en percentage afslagen en kernen met 
cortex en zonder cortex per vuursteen groep.
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De afwijkende technologische karakteristieken van deze kleine groep 
artefacten en vooral de aanwezigheid van bijlafslagen doen vermoeden dat 
deze stukken niet uit de midden- of late bronstijd dateren, maar van eerdere 
datum (laat-neolithicum) zijn. Hoewel op de vindplaats slechts zeer beperkte 
aanwijzingen zijn voor bewoning ouder dan de midden-bronstijd,193

komt er in de vondstlaag aardewerk voor dat in het laat-neolithicum kan 
worden gedateerd en mogelijk met een deel van dit vuursteen associeert.194

Drie stukken uit deze groep komen uit kuilen, waarvan twee aardewerk 
uit de midden- of late bronstijd hebben opgeleverd.195 Mogelijk bevond 
de vindplaats zich gedurende het laat-neolithicum (of vroege bronstijd) 
in de periferie van een nabijgelegen huisplaats en is er sprake van 
achtergrondruis, waarvan enkele vuurstenen artefacten gedurende de 
midden- en late bronstijd door opspit in kuilvullingen terecht zijn gekomen.

Het doel van de vuursteenbewerking op deze vindplaats was om afslagen 
te verkrijgen om te gebruiken als werktuigen. Opvallend is dat het aandeel 
geretoucheerde werktuigen klein is. In totaal bezitten slechts elf artefacten 
(3,2%) intentionele retouche. Hieronder bevinden zich negen schrabbers, 
een afslag met bifaciale retouche en een afslag met unifaciale retouche. 
Onder de schrabbers bevinden zich voornamelijk zij- en eindschrabbers; 
een enkele keer gaat het om een meer ad hoc soort schrabber, waarbij 
slechts een van de randen enigszins bewerkt is en de rest van het 
werktuig geen modificatie heeft ondergaan. Behalve deze geretoucheerde 
stukken, vertonen 21 artefacten (6,1%) sporen van gebruiksretouche. Het 
relatief grote aantal niet secundair bewerkte werktuigen onderstreept de 
constatering dat we te maken hebben met een opportunistische technologie, 
waarbij de vervaardiging van formele werktuigen slechts een geringe rol 
speelde en de reductie vooral gericht was op het snel produceren van 
geschikte randen die meteen gebruikt konden worden.196 Om vast te stellen 
waarvoor deze artefacten zijn gebruikt zijn tien exemplaren door het lithisch 
laboratorium van de Universiteit Leiden nader onderzocht.

Ruimtelijke verspreiding

Het meeste vuursteen is aangetroffen in de vondstlaag die her en der nog 
aanwezig was (in het bijzonder ter hoogte van huis 9: fig. 6.10). Hierdoor 
is het verspreidingsbeeld van vuursteenconcentraties vooral te verklaren 
door plekken waar de vondstlaag nog bewaard gebleven was. Kijken we 
uitsluitend naar vuurstenen artefacten uit sporen dan blijven nog zes 
locaties over: drie in (de omgeving van) huis 9, één in huis 10 en twee in het 
noordelijk deel van de opgraving. Met uitzondering van enkele vuursteen-
fragmenten in de vondstlaag ter hoogte van huis 5-7, komt het versprei-
dingsbeeld van vondstlaag en sporen overeen. Omdat het om lage aantallen 
gaat, kunnen er geen harde conclusies aan verbonden worden.

193  zie hoofdstuk 5 en bijlage 1
194  zie paragraaf 6.1
195  vnr. 27 (spoor 1.15): schrabber uit kuil met metaalslakken, late bronstijdaardewerk en 

botfragmenten; en 1135 (spoor 41.11). Vnr. 761 (spoor 25.96) kwam uit een kuil zonder ander 
vondstmateriaal

196  Dit komt goed overeen met het algemene beeld van bronstijd-vuursteenbewerking; cf. Van 
Gijn & Niekus 2001.
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6.2.3 gebruiksporenonderzoek op vuursteen (A. Verbaas)

Methode en selectie

Gebruikssporenanalyse omvat de studie naar slijtagesporen die ontstaan 
op een werktuig door gebruik. Voor het bestuderen van deze sporen wordt 
gebruik gemaakt van een stereomicroscoop en een metaalmicroscoop. 
Hierbij wordt de stereomicroscoop overwegend gebruikt voor het bekijken 
van afsplinteringen, afronding en eventuele resten organisch of anorganisch 
materiaal dat is achtergebleven op het vuursteenoppervlak (vergrotingen 
van 10 tot 160 maal). De vorm en aard van de afsplinteringen geven een 
grove indicatie omtrent de relatieve hardheid van het bewerkte materiaal. De 
metaalmicroscoop, met vergrotingen van 100-1000x, is vooral geschikt voor 
het bestuderen van glans en krasjes, aspecten die een meer gedetailleerde 
uitspraak omtrent het bewerkte materiaal en de uitgevoerde beweging 
mogelijk maken.197

Van de gevonden vuurstenen werktuigen is een selectie van 41 werktuigen 
gemaakt die voor gebruikssporenanalyse in aanmerking kwamen. Hiervan 
zijn er vervolgens tien geselecteerd voor gebruikssporenanalyse. De selec-
tiecriteria waren de aanwezigheid van retouche, van bruikbare werkranden 
(een rechte werkrand met een minimale lengte van 1 cm) en goede 
conservering. Deze goede conservering is in de selectiecriteria opgenomen 
nadat bij een eerste analyse bleek dat de aanwezigheid van patina de 
gebruikssporenanalyse ernstig bemoeilijkt. Het materiaal van Bredesteeg 
vertoont veel postdepositionele oppervlakteveranderingen, wat de gebruiks-
sporenanalyse bemoeilijkt. Bij de selectie is hier rekening mee gehouden en 
zijn ongepatineerde stukken en stukken met weinig patina geselecteerd.

Resultaten

Vijf artefacten vertonen geen gebruikssporen198; de overige vijf artefacten 
wel. Op drie artefacten zijn sporen van huidbewerking aangetroffen.199

Op twee artefacten waren de sporen niet meer te interpreteren.200 Deze 
vijf stukken met gebruikssporen zullen hieronder uitgebreider beschreven 
worden.

Huidbewerking

Vondstnummer 469 betreft een ongeretoucheerde afslag met aan het 
laterale uiteinde een niet nader te specificeren gebruiksretouche en 
sporen van huidbewerking over de gehele werkrand (fig. 6.11.C). Er 
zijn verschillende richtingen in de glans te zien, zowel longitudinaal, 
transversaal als diagonaal.
Vondstnummer 1459 betreft een schraper waar op twee locaties sporen 
van gebruik zijn aangetroffen. Aan de ventrale schrabberzijde gaat het om 
sporen van huidbewerking met een transversale richting die duiden op het 
schrapen van huiden (fig. 6.11.B). Aan de laterale zijde zijn dorsaal sporen 
aangetroffen die echter zo licht zijn dat deze nauwelijks te interpreteren 
zijn. Dit zijn mogelijk sporen van huidbewerking. 

197  Van Gijn 1990
198  vondstnummers 1607, 1458, 1196, 1135 en 550
199  vondstnummers 469, 159, 1687
200  vondstnummers 862, 897
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Vondstnummer 1687 betreft een bipolair geslagen 
afslag die aan twee zijden is geretoucheerd (fig. 6.11.
D). Op deze afslag zijn aan de geretoucheerde zijden 
zowel ventraal als dorsaal sporen van huidbewerking 
aangetroffen. Deze bestrijken beide geretoucheerde 
zijden; een gebruiksrichting is niet te onderscheiden.

Onduidelijke sporen

Vondstnummer 862 is rondom volledig geretoucheerd. 
De laterale zijde van het werktuig vertoont een lichte, 
witte patina (fig. 6.11.A). Toch waren hier nog sporen 
waar te nemen. Het artefact is echter slechts licht 
gebruikt en door de invloed van de patina zijn de 
gebruiksporen niet meer te interpreteren.
Vondstnummer 897 is een decortificatieafslag met op 
de laterale, ventrale zijde een lichte afronding en kleine 
plekjes van lichte gebruiksglans (fig. 6.11.E). Door 
postdepositionele oppervlakteveranderingen was deze 
gebruiksglans echter niet meer te interpreteren.

Conclusie

De helft van de tien geselecteerde artefacten, zowel 
geretoucheerde als ongeretoucheerd, vertoont sporen 
van gebruik. In drie gevallen betreft het sporen van 
huidbewerking en in twee gevallen van gebruik, 
waarvan het contactmateriaal en de gemaakte beweging 
niet meer zijn te herleiden. De steekproef is te klein 
om eenduidige conclusies te kunnen trekken en een 
aanzienlijk deel van het materiaal is licht tot hevig gepatineerd. 

Discussie

Het aangetroffen vuursteenmateriaal te Bredesteeg past heel goed binnen 
het beeld dat de laatste jaren is gevormd omtrent vuursteenbewerking 
in de bronstijd.201 Een opportunistische technologie, waarbij zowel de 
direct freehand percussion als bipolaire technieken werden gebruikt om een 
heterogene set van weinig secundair bewerkte afslagwerktuigen te verkrijgen 
is ook op veel andere bronstijd nederzettingen aangetroffen, waaronder de 
naburige vindplaatsen Tiel-Lingewei en -Oude Weiden.202 In deze periode 
is het aantal formele werktuigen sterk in aantal en typen afgenomen. Deze 
manier van vuursteenbewerking krijgt al eerder de overhand, namelijk in 
het laat-neolithicum.203 Daar lijkt er nog steeds, hoewel gering, een rol 
weggelegd te zijn voor klingbewerking. Deze trend wijst op een minder 
grote behoefte aan een gespecialiseerde tool-kit van vuursteen binnen het 
werktuigenarsenaal van de prehistorische gemeenschappen. Hoewel op 
het eerste gezicht deze manier van productie van vuurstenen werktuigen 
een hoog ad hoc gehalte lijkt te hebben, menen van Gijn en Niekus dat de 
assemblages in de bronstijd volgens een zeer gestandaardiseerde wijze tot 
stand zijn gekomen en benut.204 De afname en in sommige gevallen zelfs 

201  Van Gijn & Niekus 2001; Van Gijssel et al. 2002; Niekus et al. 2001; Hiddink 2000
202  Gijssel et al. 2002; Veldhuis 2003, 2004, 2005.
203  Drenth 2005; Peeters 2001a,b,c
204  Van Gijn & Niekus 2001: 314.

Figuur 6.11 
Vuurstenen werktuigen: A: vnr. 862;  B: 
vnr.1459; C: vnr.469; D: vnr.1687; E: vnr. 897. 
Tekeningen Raf Timmermans (schaal 1:2)
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het geheel verdwijnen van zorgvuldig gefabriceerde werktuigen wijten zij 
aan de steeds grotere nadruk op een sedentair boerenbestaan, waarbij de 
jacht een steeds minder grote rol vervulde. In een dergelijke context bestaat 
steeds minder de behoefte aan een goed uitgebalanceerde tool-kit, die veelal 
nodig is tijdens de jacht en kan men volstaan met het ad-hoc fabriceren van 
werktuigen binnen de nederzetting.205

6.2.4 Natuursteen

In totaal zijn 1580 stuks natuursteen verzameld met een totaal gewicht van 
53.114,9 g. Vrijwel al het materiaal is door mensen aangevoerd, aangezien 
de ondergrond geen grote stenen bevat. Slechts van een groep kleine 
grindjes (veelal kleiner dan een 10 mm) mag worden aangenomen dat ze 
van nature voorkomen in de zandige crevasseafzettingen op de vindplaats 
zelf. Het materiaal bevat een groot aantal verschillende steensoorten (tabel 
6.12). Binnen het sample overheersen zandsteen, kwartsitische zandsteen, 
kwarts en kwartsiet. Bij elkaar maken ze meer dan 87% van het totaal uit. 
Dioriet en graniet zijn twee andere duidelijk aanwezige steensoorten binnen 
het assemblage. Andere opvallende steensoorten zijn enkele fijnkorrelige 
gesteentes, zoals lydiet, kiezelgesteente en jaspis.

Totaal Vondstlaag Grondsporen

Steensoort N % N % N %

Conglomeraat 6 0,4 5 0,4 1 0,3

Zandsteen 538 34,1 428 35,8 110 28,6

Siltsteen 10 0,6 7 0,6 3 0,8

Schalie 3 0,2 3 0,3 0 0,0

Kwartsitische zandsteen 311 19,7 234 19,6 77 20,0

Kwartsiet 263 16,6 210 17,6 53 13,8

Kwarts 273 17,3 172 14,4 101 26,2

Chert 13 0,8 10 0,8 3 0,8

Jaspis 2 0,1 1 0,1 1 0,3

Lydiet 14 0,9 11 0,9 3 0,8

Leisteen 3 0,2 3 0,3 0 0,0

Fylliet 5 0,3 5 0,4 0 0,0

Gneiss 1 0,1 0 0,0 1 0,3

Metamorf gesteente 6 0,4 6 0,5 0 0,0

Dioriet 20 1,3 17 1,4 3 0,8

Graniet 41 2,6 31 2,6 10 2,6

Dieptegesteente (onbepaald) 18 1,1 14 1,2 4 1,0

Kristallijn gesteente (onbepaald) 25 1,6 19 1,6 6 1,6

Puimsteen 1 0,1 1 0,1 0 0,0

Tuf 3 0,2 3 0,3 0 0,0

Kalksteen (onbepaald) 4 0,3 1 0,1 3 0,8

Niet gedetermineerd 20 1,3 14 1,2 6 1,6

Totaal 1580 100,0 1195 100,0 385 100,0

Het materiaal vertoont een grote variatie in formaat. Dit is voor een 
belangrijk deel te wijten aan de fragmentatie, maar het hangt ook samen 
met de grootte van het uitgangsmateriaal. Wanneer complete stenen met 
elkaar vergeleken worden, dan valt op dat kwarts over het algemeen van 
kleiner formaat is dan de overige steensoorten (tabel 6.13). Vermoedelijk 
was dit een bewuste keuze, omdat kwarts ongeschikt is voor bijvoorbeeld 
slijpen en vermalen, waarvoor  doorgaans grote stenen worden gebruikt. 

205  Van Gijn & Niekus 2001: 314.

Tabel 6.12
Aantal en percentage steensoorten per
vondstcontext.
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Het merendeel van het materiaal is sterk gefragmenteerd, hetzij bewust 
dan wel onbewust. In totaal is slechts 22% compleet, waarvan voornamelijk 
keien (tabel 6.14). Het gaat daarbij vooral om kwarts, chert, jaspis en lydiet; 
stenen die veelal klein van formaat zijn, tamelijk hard en compact. Vooral 
onder de laatste drie steensoorten bevinden zich veel kleine keitjes, die zich 
vermoedelijk van nature ook in de zandige ondergrond bevinden. Een groot 
contrast hiermee vormen graniet en dioriet, waarvan alles gefragmenteerd 
is. Voor een deel is dit van nature gebeurd. Deze steensoorten vallen door 
hun interne structuur makkelijk uit elkaar in zure bodems. Veel stukken, 
echter, vertonen sporen van verhitting en verbranding en zijn daardoor 
gefragmenteerd geraakt.

Kwarts Kwartsiet
Kwartsitische 

zandsteen
Zandsteen Totaal

Grootte N % N % N % N % N %

000 - 020 mm 35 24,3 8 12,3 2 3,3 2 1,7 60 13,2

020 - 040 mm 69 47,9 24 36,9 17 27,9 54 45,4 204 44,8

040 - 060 mm 34 23,6 20 30,8 26 42,6 35 29,4 120 26,4

060 - 080 mm 4 2,8 10 15,4 11 18,0 11 9,2 43 9,5

080 - 100 mm 1 0,7 1 1,5 3 4,9 12 10,1 17 3,7

100 - 150 mm 1 0,7 1 1,5 2 3,3 2 1,7 7 1,5

150 - 200 mm 1 1,5 1 0,8 2 0,4

200 - 300 mm 1 0,8 1 0,2

300 - 400 mm 1 0,8 1 0,2

Totaal 144 100,0 65 100,0 61 100,0 119 100,0 455 100,0
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Kernwerktuig 3 4 5 12

Incompleet Kernwerktuig 2 1 11 14

Kernwerktuig fragment 1 3 1 2 4 6 1 33 51

Mogelijk kernwerktuig 1 1

mogelijk kernwerktuig fragment 1 5 17 23

(Kern)object 1 1

(Kern)object fragment 1 2 1 4

Afslag 1 1 9 3 1 14

Afslagkern 1 1 2

Brok (shatter) 10 5 28 4 59 39 35 1 2 88 272

Rolkei 9 2 1 2 2 125 44 39 1 10 10 5 1 67 318

Gebroken rolkei, incompleet 2 1 1 14 10 16 1 1 21 67

Gebroken rolkei, fragment 2 1 3 1 1 3 1 4 67 138 189 1 3 4 3 2 218 641

Licht gesleten kei 1 1 1 3 1 2 9

Licht gesleten kei, incompleet 1 2 4 1 1 1 10 20

Licht gesleten kei, fragment 3 7 8 2 6 10 1 13 13 3 1 1 62 130

Natuurlijke hoekige steen (niet gerold) 1 1

Gebroken hoekige steen 0

Gebroken hoekige steen 0 0 0

totaal 13 6 18 20 5 1 41 2 4 25 273 264 311 3 14 6 20 1 3 10 3 537 1580

Tabel 6.13
Aantal en percentage complete en incom-
plete (meer dan 50% van het origineel) 
natuurstenen per grootteklasse per steen-
soort.

Tabel 6.14
Aantal natuurstenen per artefacttype per 
steensoort.
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Het natuursteen is vermoedelijk afkomstig van de noordelijk gelegen 
stuwwallen van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug.206 Naast erratisch 
materiaal, dat door de beweging van de ijskap vanuit Scandinavië op de 
stuwallen is afgezet, worden in het stuwwallengebied door fluviatiele erosie 
verschillende grindlagen ontsloten, waaronder die door de Rijn en de Maas 
zijn afgezet. Dit betekent dat een breed palet aan steensoorten verzameld 
kan worden in deze regio. Zandsteen, kwartsitische zandsteen, kwartsiet en 
kwarts zijn vermoedelijk uit de ontsloten grindige afzettingen van Rijn en 
Maas verzameld, waarin ze naast vuursteen veelvuldig voorkomen.

Enkele steensoorten stammen uitsluitend uit Rijnafzettingen: het 
roodgekleurde Buntsandstein en het eveneens roodgekleurde jaspis, maar 
ook enkele meer geelgekleurde zandsteen variëteiten.207 Deze komen 
in significante aantallen voor binnen het complex. Dioriet en graniet, 
daarentegen, zijn erratisch en komen van de stuwwallen zelf.208 Mogelijk 
zijn ook de meeste kristallijne gesteentes erratisch. Ze vertonen vaak geen 
kenmerken van fluviatiele erosie, en zijn veelal onregelmatig van vorm.

Van enkele stukken kalksteen is de herkomst onzeker. Dit gesteente 
komt niet voor in fluviatiele afzettingen en nauwelijks op de stuwwallen. 
In archeologische context wordt het vanaf de Romeinse tijd pas in grote 
hoeveelheden aangetroffen. Op prehistorische vindplaatsen komt het 
nauwelijks voor, in het bijzonder op vindplaatsen in holocene gebieden. 
Mogelijk betreft het hier dan ook een latere intrusie. De aangetroffen 
stukken vertonen geen bewerkingssporen. 

Technologie en gebruik
Hoewel het niet om een kleine groep stenen gaat, vertoont slechts een klein 
deel bewerkings- of gebruikssporen (respectievelijk 19 en 101 stuks).209

Naast de bewerkte stukken zijn er nog eens 14 afslagen geïdentificeerd. Het 
geringe aantal is enerzijds het gevolg van het ad-hoc gebruik van keien voor 
allerlei doeleinden, anderzijds zal de hoge fragmentatiegraad identificatie 
hebben bemoeilijkt. Daar komt bij dat bij veel natuurstenen werktuigtypen, 
zoals maal- en slijpstenen, bewerkingssporen door langdurig gebruik vaak 
moeilijk te herkennen zijn. 

De bewerkte stenen zijn in de meeste gevallen keien of keifragmenten met 
één of meerdere afslagnegatieven, waarbij niet duidelijk is waarvoor ze zijn 
gebruikt. Mogelijk is een deel niet intentioneel bewerkt. Bij enkele stukken 
is het wel duidelijk waarvoor ze bewerkt zijn. Een maalsteenfragment van 
dioriet vertoont sporen van boucharderen (pecking) om het maalvlak (weer) 
ruw te maken. Een ander object is in de vorm van waarschijnlijk een hanger 
geslepen (zie hieronder). Niet alle afslagen zijn verder het gevolg van een 
bewuste reductie, maar zijn per ongeluk ontstaan tijdens gebruik. 

206  Van Gijn et al. 2006; van Gijn et al. 2002; Gijssel et al. 2002. 
207  Van Gijn et al. 2006.
208  Beuker 1990; Van Gijn et al. 2006; van Gijn et al. 2002; Gijssel et al. 2002. 
209  Hierbij zijn niet meegeteld de klopstenen met afslagnegatieven, daar deze negatieven 

hoogstwaarschijnlijk per ongeluk zijn ontstaan tijdens het gebruik als klopsteen en zodanig 
niet als bewerking gezien moeten worden.
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Het slagvlak van deze afslagen vertoont bijvoorbeeld typische putjes die 
kenmerkend zijn voor klopstenen. De afslagtechniek lijkt bij het bewerken 
van natuursteen dus geen grote rol te hebben gespeeld. 

Onder de stukken met gebruikssporen bevinden zich 23 stenen, waarbij 
het moeilijk is om met zekerheid vast te stellen dat het daadwerkelijk om 
gebruiksporen gaat gezien de kleine omvang van de objecten of de gebruikte 
oppervlaktes (tabel 6.15). De gebruikte vlakken lijken op die van grotere 
werktuigen, waarvan gebruiksporen met zekerheid zijn vastgesteld.

Zandsteen Kwartsitische 
zandsteen

Kwartsiet Kwarts Dioriet Graniet Dieptegesteente 
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klopsteen 3 2 3 3 1 2 2 1 3 1 1

klop/wrijfsteen 1 2 1

wrijfsteen 1 2 1 1

aambeeld 2 1 1

slijpsteen: passief 2 6 3

wetsteen 1 1 4 1

loper 1 3 1

maalsteen 1 4 1 1

steen met afsleten vlak 30 5 1

Totaal (101) 67 16 6 5 4 1 2

Werktuigen

Op de verschillende als werktuigen geïnterpreteerde stenen zijn sporen van 
polijsting, bekrassing, afslijting en duidelijk slag- of klopputjes aangetroffen. 

Stenen met sporen van afslijting

Stenen met sporen van afslijting vormen de grootste groep. Hierbinnen 
is onderscheid te maken tussen slijpstenen, wetstenen, maalstenen, 
wrijfstenen en onbepaalde werktuigen. In het laatste geval is het object 
of het gebruikte oppervlak te klein om met enige zekerheid iets over het 
werktuigtype te kunnen zeggen. 
Een functionele interpretatie van de verschillende werktuigtypen kan strikt 
genomen alleen maar worden gegeven als de aard van het contactmateriaal 
dat vermalen, geslepen of gewreven is, bekend is. Immers, met de term 
maalstenen wordt een werktuig bedoeld dat gebruikt is om bijvoorbeeld 
plantaardige of minerale producten te vermalen, terwijl slijpstenen gebruikt 
zijn om objecten van verschillend materiaal te slijpen (bot, metaal, gewei, 
hout). Het verwerkte contactmateriaal, het deel van het stenen werktuig 
dat gebruikt is voor de handeling en de bewegingsrichting, kunnen door 
microscopisch gebruiksporenonderzoek worden vastgesteld. Met het blote 
oog kan soms wel een indicatie worden gegeven waarvoor een werktuig kan 
zijn gebruikt. 

Er is een verband tussen de steensoort en het gebruik van bepaalde 
werktuigtypen. Graniet wordt veelal vanwege de grove, minerale structuur 
als maalsteen gebruikt. Voor het slijpen van harde materialen (stenen bijlen) 
zijn ze minder geschikt vanwege de relatieve zachtheid van een groot deel 

Tabel 6.15
Aantal artefacten 
per werktuigtype 
per steensoort.
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van deze mineralen. (Kwartsitsische) zandstenen, daarentegen, bestaan 
vaak alleen uit kwarts, een relatief hard mineraal, en zijn daarom veel beter 
geschikt als slijpsteen, maar omdat de korrelgrootte vaak klein is, is deze 
steensoort weer minder geschikt als maalsteen. Grovere varianten kunnen 
wel weer goed dienst doen als maalsteen.210

210 cf. Fokkens & Schinkel 1990

Fig. 6.12a
Natuurstenen werktuigen A: loper (vnr 309); 
B: klopsteen (vnr 497); C: klopsteen (vnr 676); 
D: klop/wrijfsteen (vnr 1168); E: klopsteen (vnr 
1337). Tekening R. Timmermans (schaal 1:2)

A B

C

E

D
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Fig. 6.12b 
Natuurstenen werktuigen: A: klop/
aambeeldsteen (vnr.1652) ; B: slijpsteen,
(vnr. 283). Tekening R. Timmermans (schaal 1:2)

A

B
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Zeven stenen zijn herkend als ligger van een maalsteen. Bij de één is 
dat gebeurd op basis van het enigzins concave, duidelijk gebruikte vlak 
en de grove korrelgrootte van de zandsteen; bij de andere hoofdzakelijk 
op basis van de steensoort. Het betreft in deze gevallen dieptegesteentes, 
voornamelijk dioriet. Slechts in één geval betreft het een stuk groot genoeg 
om het als ligger te herkennen. Het betreft een dik stuk met één duidelijk 
gebruikt vlak en een onderkant die ook lichte sporen van afslijting vertoont 
(fig.6.12e.A). Het gebruikte vlak is nog enigszins ruw, en de butsen van het 
boucharderen zijn nog duidelijk zichtbaar, hoewel ze door gebruik al wel 
afgevlakt zijn. Een van de zijkanten is ook ruw en mogelijk bekapt. Slechts 
vier artefacten, van grofkorrelig zandsteen, zijn als loper herkend met één 
plat, gebruikt vlak en convex aan de randen (fig.12a.A).211

In totaal zijn er elf stenen herkend als passieve slijpstenen, waarvan acht 
gemaakt van zandsteen en drie van kwartsitische zandsteen. De meeste zijn 
fragmentarisch, en zijn slechts op basis van hun convexe, gebruikte vlak en 
fijne korrelgrootte geclassificeerd als slijpsteen. Een exemplaar (vnr. 283) 
betreft een gelaagde zandsteen,  plaatachtig van vorm, met een voor deze 
vindplaats behoorlijk groot formaat (306 x 206 x 35 mm) (fig.12b.B). Een 
van de platte zijden is gebruikt en vertoont een zeer duidelijke glans. Het 
gebruikte vlak is lichtelijk concaaf, waarbij de holling enigszins langwerpig 
over de steen loopt. Dit suggereert dat deze steen mogelijk gebruikt is voor 
het slijpen van een bronzen of stenen bijl (zie 6.2.4.1). Dit is bevestigd door 
het gebruiksporen onderzoek 

211 cf. vnr. 309

Fig. 6.12c 
Natuurstenen werktuig:  aambeeld (vnr.1652). 
Tekening R. Timmermans (schaal 1:4)

Fig. 6.12d 
Natuurstenen werktuigen: A: klop/wrijfsteen 
(vnr. 533); J: klopsteen (vnr 533) (schaal 1:2); C: 
"hanger" (vnr 1219) (schaal 1:1). 
Tekening R. Timmermans

A
B

C
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Evenals het aantal passieve slijpstenen is het aantal wetstenen laag (zeven 
stuks). Het gaat in alle gevallen om fijnkorrelige, vaak langwerpige stukken 
van overwegend zandsteen, die in de hand gehouden werden en die sporen 
van afslijting vertonen. 

Van het merendeel van de artefacten kon het werktuigtype niet worden 
vastgesteld, omdat ze te fragmentarisch waren (N=36). De fragmenten 
worden gekenmerkt door een plat afgesleten vlak. Op enkele stukken na 
die gemaakt zijn van kwartsitische zandsteen gaat het om artefacten van 
zandsteen. De meeste fragmenten zullen waarschijnlijk afkomstig zijn van 
maalsteenliggers of slijpstenen. 

Stenen met klopsporen

In totaal zijn er 30 stenen met klopsporen. Onder deze stenen is onderscheid 
te maken tussen handstenen, kleine keien die in de hand gehouden werden 
en als actief werktuig zijn gebruikt (N=26) en grote, passieve werktuigen die 
als aambeeld zijn gebruikt (N=4). 

De actieve klopstenen zijn onder te verdelen in stenen met geprononceerde 
klopsporen, die uitsluitend gebruikt zijn om te kloppen (de echte klopstenen) 
en stenen met afgevlakte klopsporen, waarbij behalve een kloppende 
beweging ook een wrijvende beweging is gemaakt, de zogenaamde klop/
wrijfstenen. Binnen de eerste groep zijn kwarts, kwartsitische zandsteen, 
zandsteen en kwartsiet in gelijke hoeveelheden vertegenwoordigd. Bij 
de klop/wrijfstenen ontbreekt kwarts. Het gaat om bol- tot enigszins 
kubusvormige werktuigen met klopsporen rondom,212 om kubusvormige 
stenen waarop de klopsporen alleen op de randen en de plattere zijden 
voorkomen (fig.6.12a.B)213 en om enkele langwerpige tot ovale klopstenen 
met klopsporen aan beide uiteinden (fig.6.12a.C en E, fig.6.12d.B en 
fig.6.12e.B).214

De meeste klop/wrijfstenen zijn bol- tot eivormig, waarbij de uiteinden 
of hoekpunten zijn gebruikt. Het gaat hierbij vaak om relatief grote 
oppervlaktes (fig.6.12d.A). Een uitzondering vormt een platte, enigszins 
hoekige, fijnkorrelige zandsteen, met op de hoekpunten klop- en wrijfsporen 
(fig.6.12a.D). Een van de platte, gebruikte zijden heeft een lichtrode gloed, 
mogelijk ontstaan bij het vermalen van rode oker. 

De drie aambeelden, één fragment en twee incomplete keien, zijn gemaakt 
van een sterk verkitte zandsteen, die neigt naar kwartsitisch (N=3) en 
kwartsiet (N=1). Bij de twee incomplete exemplaren gaat het om enigszins 
platte, onregelmatig gevormde rivierkeien. Eén exemplaar (fig.6.12b.A) 
is langwerpig van vorm en meet 238 x 91 x 42 mm. De steen heeft zeer 
geprononceerde klopsporen op een van de platte zijden. Op de andere zijde 
zijn de sporen minder duidelijk. Hoewel de voornaamste sporen met het 
gebruik als aambeeld geassocieerd kunnen worden, is de steen mogelijk toch 
ook als actieve klopsteen gebruikt. Op het bewaard gebleven puntige uiteinde 

212  een vergelijkbaar exemplaar is in vuursteen uitgevoerd: zie paragraaf 6.2.2
213 cf. vnr. 497
214 cf. vnr. 676: een exemplaar gemaakt van kwarts. Een ander voorbeeld betreft een plat ovaal 

steentje met klopsporen langs de rand, vergelijkbaar met een retouchoir (vnr. 1337). Verder is 
een opmerkelijk klopsteentje een driehoekig rolkeitje met klopsporen op alle drie de hoek-
punten (vnr. 533.3)
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zitten namelijk lichte klopsporen en een gedeelte dat tevens afgeschuurd 
lijkt te zijn door gebruik. Ook beide vlakke zijden vertonen sporen van 
afslijting. Het is alleen niet duidelijk waardoor het werktuig afgesleten is, 
mogelijk door het gebruik als loper van een maalsteen. Het stuk vertoont 
op de incomplete uiteinde afslagnegatieven, waaronder een zeer grote. Het 
andere exemplaar (fig.6.12c) is een vierkante platte kei met klopsporen 
op beide platte zijden, één lichtelijk concaaf met naar verhouding weinig 
(geprononceerde) sporen, de ander onregelmatig bollend (met welvingen) 
en zeer duidelijke klopsporen over een groot deel van het oppervlak dat 
tevens grote afslagnegatieven heeft. Ook twee van de hoekpunten vertonen 
gebruikssporen aan de randen: één met duidelijke klopsporen, de ander 
met klop- of wrijfsporen. Net als het andere aambeeld is dit werktuig zowel 
actief als passief gebruikt. Dat geldt ook voor het derde aambeeld: een 
onregelmatig gevormde kei van 176 x 107 x 56 mm. Op een van de platte 
zijden zijn klopsporen zichtbaar. Omdat er klopsporen op het puntige 
uiteinde aanwezig zijn, is het waarschijnlijk ook als actieve klopsteen 
gebruikt. Mogelijk heeft het ook als wetsteen gediend, omdat een van de 
randen lichte sporen van afslijting vertoont.

Bewerkte objecten

Een opmerkelijk artefact is afkomstig uit de vegetatiehorizont van put 44. 
Het betreft een fragment van een geslepen plaatvormig object gemaakt van 
een fijnkorrelig, donkergroene steensoort, vermoedelijk een schist (fig.6.12d.
C). Slechts één uiteinde is bewaard gebleven. De rand van het uiteinde 
is licht gebogen en loopt uit in een botte snede. De beide zijkanten zijn 
recht en hoekig. Op zijn breedst meet het artefact 22 mm en op zijn dikst 
2 mm. Qua vorm heeft het object iets weg van een dun bijltje. Gezien het 
fragmentarische karakter is de functie van het object niet met zekerheid vast 
te stellen. Een vergelijkbaar artefact is niet bekend uit de bronstijd. Het zou 
om de onderkant van een hanger kunnen gaan, waarvan het doorboorde deel 
ontbreekt. Dit soort hangers zijn onder meer bekend uit bronstijdvindplaat-
sen in de Betuweroute (De Bogen en Eigenblok).215 Qua formaat en dikte 
(in het bijzonder die van De Bogen) lijken ze sterk op dit fragment, maar 
qua vorm verschillen ze. De steensoort is ook uniek voor de vindplaats en 
mogelijk hebben we hier te maken met een via uitwisseling verkregen object, 
waarvan de herkomst niet is vastgesteld.

Ruimtelijke verspreiding (fig. 6.13)

Om een idee te krijgen of er verschillen bestonden tussen de onderzochte 
erven te Bredesteeg is er een ruimtelijke verspreidingskaart gemaakt van 
de werktuigtypen. Hierbij zijn de werktuigtypen grofweg in vier klassen 
verdeeld: slijpstenen, maalstenen, klopstenen en wrijf/polijststenen. Net als 
bij het vuursteen valt op dat op bepaalde erven beduidend meer materiaal 
is aangetroffen dan op andere. Wederom springt huisplaats 9 en in minder 
mate de huisplaatsen 1, 8 en 11 eruit. Opvallend leeg zijn de huisplaatsen 2, 
3, 4 en 5. Zoals al aangegeven bij het vuursteen, is dit deels het gevolg van 
de conservering van de afdekkende vondstlaag, die op grote delen van de 
vindplaats ontbrak. Desalniettemin is de hoge concentratie ten zuiden van 
huis 9 opvallend. Dit erf lijkt toch rijker aan natuurstenen (en vuurstenen) 

215  De Bogen: Jongste & Smits 1997, p.26, afb.7f; Eigenblok: Jongste & Van Wijngaarden 2002 
(betreft hier een eveneens groene, siltachtige steensoort)
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werktuigen geweest te zijn dan de overige erven. Mogelijk vonden op 
dit erf meer ambachtelijke activiteiten plaats. Verder valt op dat in het 
noordoostelijk deel van het onderzoeksgebied het aantal werktuigen verhou-
dingsgewijs hoog is. 

6.2.4.1 Gebruiksporenonderzoek natuursteen (A. Verbaas)

Met behulp van een stereomicroscoop (vergrotingen 10-160 x) is een 
overzicht van de breukvlakken en afgesleten delen verkregen en zijn mogelijk 
aanwezige resten van bewerkte materiaal herkend. De metaalmicroscoop 
(vergroting 100-1000x) is vervolgens gebruikt om de gelokaliseerde sporen 
te interpreteren. Voor een gedetailleerde uiteenzetting van de werkwijze 
wordt verwezen naar eerdere rapportages.216 Vier stenen werktuigen met 
een duidelijk gebruiksvlak en macroscopisch zichtbare gebruikssporen zijn 
geselecteerd voor nader onderzoek.

Resultaten

De vier stenen artefacten betreffen een slijpsteen (fig.6.12b.B; vnr 283), twee 
maalsteenfragmenten (vnr 1564 en 276; fig.6.12e.A) en een wrijfstenen 
(fig.6.12a.D; vnr 1168).

Op de slijpsteen (fig.6.12b.B) zijn sporen van het slijpen van brons 
aangetroffen. Deze sporen zijn zeer goed ontwikkeld en moeten het gevolg 
zijn van langdurig gebruik. De sporen zijn vooral aangetroffen in de 
depressie die al op macroniveau zichtbaar is. Het steenoppervlak buiten deze 
depressie is ook duidelijk gesleten, hoewel de sporen hier aanzienlijk minder 
ontwikkeld zijn. In de groef is een duidelijke richting aangetroffen parallel 
aan de lengterichting ervan. Ook aan de onderzijde van dit artefact  zijn goed 
ontwikkelde sporen zichtbaar. De aard van deze sporen is onduidelijk; ze 
zijn vermoedelijk ontstaan door de beweging van de steen tijdens het slijpen 
op het onderliggende oppervlakte waardoor er ook sporen ontstaan op de 
onderzijde van de steen. 

Het maalsteenfragment 1564 vertoont aan een zijde een ondiepe kuil 
waarin sporen van graanbewerking zichtbaar zijn. Deze sporen zijn slechts 
matig ontwikkeld en vertonen geen duidelijke gebruiksrichting. Aan de 
onderzijde van de maalsteen zijn de sporen aangetroffen die over het 
algemeen zichtbaar zijn op de onderzijde van archeologische maalstenen. De 
exacte herkomst is nog niet duidelijk, maar de sporen vertonen duidelijke 
overeenkomsten met die van graanbewerking. Daarnaast en vermengd met 
deze sporen zien we ook nog andere sporen van onduidelijke herkomst.. 
Deze sporen ontstaan vermoedelijk doordat een maalsteen op een oppervlak 
wordt neergelegd (bijvoorbeeld een huid of een mat) waarop het gemalen 
meel wordt opgevangen. Door de bewegingen van de maalsteen kruipt 
een gedeelte van het meel onder de maalsteen. Dit vormt samen met het 
oppervlak waarop de steen ligt deze sporen. De sporen aan de onderzijde 
zijn zeer goed ontwikkeld en er is een duidelijke richting in aanwezig. 
Waarschijnlijk is dit werktuig langdurig in gebruik geweest.

Wrijfsteen 1168 (fig.6.12a.D) vertoont sporen van plantaardig materiaal. De 
sporen zijn slechts licht ontwikkeld wat duidt op een korte gebruiksduur. 

216  Van Gijn 1990; Van Gijn et al. 2006
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Op de onderzijde van de steen zijn geen sporen aangetroffen.

Op de bovenzijde van maalsteen 276 (fig.6.12e.A) zijn sporen aangetroffen 
van plantaardig materiaal. De sporen zijn slechts licht ontwikkeld waardoor 
het niet mogelijk is om de richting van gebruik vast te stellen. Daarentegen 
heeft de onderzijde van de wrijfsteen zeer goed ontwikkelde slijtage sporen. 
Het gaat om een mengeling van sporen van contact met plantaardig 
materiaal en sporen die moeilijker te duiden zijn; de gebruiksrichting is 
niet duidelijk.  Deze combinatie van sporen komt overeen met wat ook 
op de onderzijde van de hierboven beschreven maalsteen is aangetroffen. 
Naar alle waarschijnlijkheid is de bovenzijde van deze wrijfsteen gebruikt 
als maalsteen. Doordat maalstenen tijdens het gebruik regelmatig worden 
opgeklopt om het maaloppervlak te vernieuwen, komt het voor dat de 
sporen aan de onderzijde (welke niet wordt opgeklopt) sterker ontwikkeld 
zijn dan die aan de bovenzijde.

Conclusie

De stenen werktuigen vertonen duidelijke sporen van gebruik. De 
typologische indeling werd voor alle vier de werktuigen bevestigd door de 
gebruikssporenanalyse.

Fig. 6.12e 
Natuurstenen werktuigen: A 
maalsteen (vnr.276); B. klops-
teen (vnr.1564). Tekeningen R. 
Timmermans (schaal 1:2)

A

B
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6.2.5 Beschouwing

Het natuursteenassemblage van deze vindplaats bevat een redelijke 
hoeveelheid werktuigen, ondanks dat het slechts om een beperkt deel 
van het totale aantal verzamelde stenen gaat. Tussen de gebruikte stenen 
zijn klopstenen, wrijfstenen, slijpstenen, maalstenen en een mogelijk 
polijststeentje herkend. Voor de verschillende werktuigtypen zijn specifieke 
steensoorten gekozen. Harde stenen, zoals goed verkitte kwartsitische 
zandsteen, zandsteen, kwarts en kwartsiet zijn veelal als klopsteen, klop/
wrijfsteen of aambeeld gebruikt. Het valt op dat de aambeelden ook voor 
andere doeleinden zijn gebruikt, zoals slijpen en actief kloppen. Zandsteen, 
in minder mate kwartsitische zandsteen en een enkele keer kwartsiet 
is gebruikt voor slijpwerktuigen. Het gebruik van maalsteenliggers was 
voorbestemd voor dioriet, hoogstwaarschijnlijk ook graniet en incidenteel 
ook zandsteen. Lopers werden daarentegen alleen van zandsteen gemaakt. 

De materiaalkeuze, het ad hoc gebruik van rolkeien voor allerlei doeleinden 
en werktuigtypen is kenmerkend voor andere bronstijdnederzettingen uit 
de regio.217 Er zijn echter ook enkele verschillen. Kijken we bijvoorbeeld 
naar de andere bronstijdvindplaatsen in de directe omgeving: Tiel-Medel 
Lingewei (vindplaats 1) en Oude Weiden (vindplaats 5), dan vallen de 
verschillen in materiaalkeuze op. Zo is het aandeel kwartsitische zandsteen 
op beide andere vindplaatsen beduidend hoger en lijkt er daar nauwelijks 
gebruikgemaakt te zijn van zandsteen en kwartsiet.218  Het algemene 
spectrum aan steensoorten op beide andere vindplaatsen, in het bijzonder 
zandsteen, kwartsitische zandsteen, kwartsiet en kwarts, komt wel overeen 
met deze vindplaats. De dieptegesteentes, op deze vindplaats vooral gebruikt 
als maalsteen, komen in aantal sterk overeen met Tiel Medel vindplaats 1, 
maar zijn beduidend meer gebruikt op andere plaatsen in het rivierengebied 
(Eigenblok, De Bogen), zij het met onderling grote verschillen.219

De opgravingen in Tiel hebben tevens enkele grote complete artefacten 
opgeleverd, die elders niet of nauwelijks voorkomen, bijvoorbeeld de 
zandstenen slijpsteen met duidelijke gebruiksglans. Ook de aambeelden die 
ook als slijpsteen en incidenteel als klopsteen zijn gebruikt, zijn zeldzaam. 

Conclusies

Het vuursteen- en natuursteenonderzoek heeft aardige resultaten 
opgeleverd. Hoewel het aantal vuurstenen artefacten gering is, biedt het 
sample toch een duidelijk beeld hoe de bewoners van de nederzetting met 
dit materiaal omgingen. Het assemblage vertoont veel overeenkomsten met 
dat van andere bronstijdnederzettingen uit het rivierengebied. Nadat het 
vuursteen vermoedelijk verzameld werd in het stuwwallengebied, 5 km ten 
noorden van de vindplaats, werd het op de vindplaats verder gereduceerd, 
waarbij een opportunistische technologie werd gehanteerd die erop gericht 
was om op snelle wijze afslagen te vervaardigen meteen geschikt gebruik. 
Het secundair bewerken van de werktuigen speelde nauwelijks een rol. Op 
enkele afslagen zijn sporen van huidbewerking herkend.

217  Veldhuis 2003, 2005; Van Gijssel et al. 2002; Van Gijn et al. 2002
218  Veldhuis 2003, .53
219  Veldhuis 2003, .53; Van Gijssel et al. 2002, .283; Van Gijn et al. 2002, .504, 518, 519, 521
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In tegenstelling tot het vuursteen, is er een behoorlijke hoeveelheid 
natuursteen aangetroffen. Waarschijnlijk komt het grootste deel van het 
natuursteen uit het stuwwallengebied. Het materiaal bestaat in hoofdzaak uit 
keien, (deels) compleet of gefragmenteerd. Van dit materiaal vertoont slechts 
een klein deel, iets minder dan 7%, sporen van gebruik. Onder de gebruikte 
stenen bevinden zich klopstenen, klop/wrijfstenen, aambeelden, slijpstenen, 
wetstenen, en maalstenen (liggers en lopers). Opmerkelijk binnen het sample 
zijn enkele grote keien die voor meerdere doeleinden gebruikt zijn. Net als het 
vuursteen vertoont ook het natuursteenmateriaal grote overeenkomsten met 
andere bronstijdnederzettingen. Een bijzonder object betreft een fragment 
van een hanger (?) van een groene schist die vermoedelijk via uitwisseling op 
de vindplaats terechtgekomen is.

6.3 Een kokerbijl uit Tiel – Medel (D. Fontijn, J. Butler en H. Steegstra) 220

Bij het machinaal aanleggen van het eerste vlak van put 53 werd een bronzen 
kokerbijl gevonden in de top van de vegetatiehorizont/vondstlaag (fig. 5.14; 
6.14). Het gaat hier zonder twijfel om een ongewone vondst. Niet alleen de 
aanwezigheid van een dergelijke bijl op een nederzettingsterrein is bijzonder, 
maar ook de bijl zelf is opmerkelijk.221

Het gaat om een druk versierde bijl met oor van 12,85 cm lengte en 4,9 cm 
breedte (bijlsnede bedraagt 5,95 cm). De bijl is opvallend zwaar uitgevoerd, 
heeft een relatief dikke wand en dito kokermond. Met een gewicht van 543,2 
g is ze beduidend zwaarder dan de doorsnee kokerbijl in Zuid-Nederland. De 
bijl is aan één kant beschadigd doordat hij door de graafbak is geraakt, maar is 
verder redelijk goed geconserveerd. Er bevindt zich plaatselijk een lichtgroene 
corrosie op kleine beschadigingen op de snede en de kokermondrand. Verder 
heeft de bijl een leemkleurig-groenkleurig patina, dat in de holtes plaatselijk 
zwart is. Aan één zijde vertoont het oppervlak een zwarte zweem. Verder zijn 
overal restjes - door bodemwerking - aangekoekt sediment te zien. Aan de 
binnenzijde van de koker is een opvallend verschil in patinering te zien. De 
eerste 1,2 cm van de kokermond af vertoont een lichtgroen patina, terwijl het 
diepere deel zwart gepatineerd is. Wellicht is dit te verklaren doordat een deel 
van de houten schacht zich nog in de kokermond bevond op het moment dat 
de bijl in de grond terechtkwam. 
De bijl heeft een geprononceerde, enigszins “trompetvormige” kokermond 
waarop een D-vormig oor aansluit. Aan de buitenkant is de kokermond 
ovaalvormig, aan de binnenkant meer vierhoekig. De kokermond wordt 
gemarkeerd door drie horizontale nekringen. Door een onvolkomenheid in 
het gietproces of in de vorm van de mal zijn de nekringen ter plaatse van 
het oor gedeeltelijk onderbroken, en is hier een onvolkomenheid in het 
oppervlak ontstaan. Onder de nekringen zijn aan beide zijden twee D-vormige 
geabstraheerde zg. “imitatievleugels” te zien, die elkaar met de bolle zijdes 
net niet raken. Onder deze versiering bevindt zich eveneens aan beide zijden 
een breed boogvormig facet (facial arch facet).222 Aan weerszijden van dat 
220  Het onderzoek heeft ook andere metalen voorwerpen opgeleverd. Vondstnummer 1685 

(vondstlaag van put 53) betreft een recente knoop en een haarspeld van een koperlegering. 
Vondstnummer 557 is een recente klomp ijzer uit de vegetatiehorizont van put 25. Vondst-
nummers 1266 en 1346 (41.22, kuil uit cluster 1: zie paragraaf 5.8) bevatten in totaal zes klom-
pjes metaalslak (verder niet onderzocht) en zes stukjes bot. Vondstnummer 1449 is afkomstig 
uit de vegetatiehorizont van put 53 en gaat mogelijk om een riemtong of leerbeslag uit de 
middeleeuwen of Romeinse tijd. Determinaties: L. Meurkens (Archol)

221  voor de vondstlocatie: zie hoofdstuk 5, erf 6
222  Butler & Steegstra 2003/2004
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facet zijn telkens vier verticale facetten of groeven te zien die de zijkanten van 
de bijl versieren. Aan de kant van het oor zijn deze meer geprononceerd dan 
aan de andere zijde. Het blad zelf, tenslotte, is opmerkelijk asymmetrisch. 
Dit is waarschijnlijk het gevolg van (herhaaldelijk) slijpen van de snede.223

De snede zelf is door corrosie dermate beschadigd dat niet meer goed is 
vast te stellen of deze op het moment dat de bijl in de grond terecht kwam, 
aangescherpt was. De corrosie op de kokermond maakt het eveneens lastig 
om gebruikssporen op die plek nog te traceren. Het asymmetrische blad lijkt 
er echter duidelijk op te wijzen dat deze bijl (intensief) gebruikt is. Gezien 
haar opvallend zware uitvoering moeten we daarbij waarschijnlijk ook denken 
aan een gebruik bij zware werkzaamheden als het kappen van (dikke) bomen, 
e.d.

De sterk geprofileerde kokermond, het relatief grote oor, de versiering met 
nekringen en de combinatie van imitatievleugels, een boogvormig facet en 
verticale groeven zijn tezamen bekend van bijlen die in algemene zin wel 
worden aangeduid als producten van de “Hunze-Eems industrie” uit de late 
bronstijd.224 Bijlen met dergelijke kenmerken zijn met name uit Noordoost-
Nederland bekend, en er zijn redenen om te veronderstellen dat ze daar ook 
geproduceerd zijn. In een recente publicatie hebben Butler en Steegstra vele 
sub-types gedefinieerd.225 De Tielse bijl zou vallen onder het type Socketed axe 

with face arches, ‘wings’ and three neck ribs.226 In de regio Tiel is dit exemplaar 
een eenzame stip. In het oostelijk rivierengebied zijn van de Socketed axes 

with face arches and ‘wings’ alleen een bijl zonder en een bijl met één nekrib 
bekend, alle overige exemplaren stammen uit Noord- en vooral Noordoost-
Nederland.227

223  Uit het gebruiksporenonderzoek aan een slijpsteen (vnr. 283) blijkt dat deze gebruikt is om 
brons te bewerken. De steen kan echter niet worden gedateerd en dus is niet vast te stellen 
of deze gebruikt zou kunnen zijn geweest voor het slijpen van deze bijl De locatie van de 
steen (in spoor 24.20: ter hoogte van de hekwerken ten zuiden van erf 4) en de kokerbijl kun-
nen ook niet met elkaar in verband gebracht worden.

224 cf. Butler & Steegstra 2003/2004, m.n. 265-270
225  Butler & Steegstra 2003-2004, m.n. 263-264
226  AXT:AWiNr3
227  Butler & Steegstra 2003-2003, afbeelding op p. 248.

Fig. 6.14
De kokerbijl. Tekening: E. van Driel
schaal 1:2
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6.4 Hout (L.G.L. van Hoof & C. Vermeeren)

6.4.1 Inleiding

De conserveringsomstandigheden op deze vindplaats zijn minder goed dan 
op andere vindplaatsen in het rivierengebied als Zijderveld en Eigenblok.228

De grondwaterspiegel ter plaatse is vrij laag ten opzichte van het sporenvlak 
en daardoor blijft hout in onverkoolde vorm minder goed bewaard. In 
tegenstelling tot vindplaatsen als Zijderveld en Eigenblok zijn in Bredesteeg 
daarom geen paalvoeten van de gebouwen bewaard. 229 Alleen in de 
diepe waterputten is hout aangetroffen (fig. 6.15). Dit hout is geborgen 
en in Leiden, op het Archeologisch Centrum, beschreven en onderzocht 
op houtsoort, bewerkingssporen en dateringsmogelijkheden door C. 
Vermeeren (BIAX Consult).

6.4.2 Materiaal en methode

Het hout is in het veld verpakt in plastic folie en vervolgens koel en donker 
opgeslagen tot het moment van verwerking. Het is in het laboratorium 
grondig en zorgvuldig schoongemaakt. Determinatie vond plaats met 
behulp van een doorvallend-lichtmicroscoop bij vergrotingen van 100 tot 
250 maal. Daarnaast is het hout beschreven en onderzocht op bewerkings-
sporen, en is bekeken of het materiaal geschikt was voor ouderdomsbepa-
ling. Er waren geen monsters geschikt voor dendrochronologische datering, 
dus is de aandacht gericht op 14C-datering.230 De voorkeur ging hierbij uit 
naar laatst gevormde jaarringen en/of takhout. Naast onverkoold hout is ook 
houtskool beoordeeld. Hierbij is gebruik gemaakt van een opvallend licht-
microscoop met vergrotingen van 6 tot 25 maal.

6.4.3 Resultaten

Algemeen

De resultaten van de houtbeschrijvingen en determinaties staan in bijlage 3. 

De structuren: waterputten

Door de lage grondwaterstand zijn geen houtresten van de constructieve 
elementen van huizen, bijgebouwen, e.d. bewaard. Alleen uit de waterputten 
konden houtresten geborgen worden. De positie van het hout binnen het 
spoor en de soortanalyse zullen in deze paragraaf per waterput beschreven 
worden. De waterputnummers komen overeen met die gebruikt in 
paragraaf 5.7.

Waterput 3: vanuit de onderste schachtvulling in deze waterput was tot 
ruim 65 cm onder de bodem van dit spoor een paal van een wilg (Salix) 
geslagen.231 Aan de paal met een diameter van 9 cm zat nog de schors. 
Bovenaan de paal zat nog een 25 cm lange zijtak met een diameter van 5 
cm. Aan de slijtsporen op de tak is te zien dat deze als trap of opstapje is 
gebruikt (fig. 6.16a). De onderkant is over een lengte van 32 cm aangepunt.

Waterput 5: in de schachtvulling van deze waterput is enig hout 

228  vergelijk paragraaf 3.2
229  Knippenberg & Jongste 2005, 99-113; Jongste & Van Wijngaarden 2002, 439-557
230  zie bijlage 1
231  vondstnummer 685
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verzameld.232 De waterput bleek een dubbele schacht te hebben, zodat 
aanwezig hout ook van een oude beschoeiing zou kunnen zijn. Het 
bestudeerde stuk hout was een tak met schors van wilg. De diameter van de 
tak bedraagt 4,5 cm, ze heeft minder dan 10 jaarringen en is waarschijnlijk 
in de zomer gekapt. Dit stuk toonde geen bewerkingssporen.

Waterput 7: in de onderste vulling van de schacht van deze waterput zijn 
langs de wand van de schacht tot pulp vergane houtresten gevonden, 
waarschijnlijk restanten van een boomstamwaterput. In tegenstelling tot 
de meeste aangetroffen waterputten liep dit spoor bovenin niet breed uit, 
maar was in het profiel een rechte smalle schacht vanaf het sporenvlak 
tot de bodem te zien. Dit zou er een aanwijzing voor kunnen zijn dat hier 
geen sprake was van een inloopkuil met beperkte of afwezige beschoeiing 
onderin, maar van een boomstamwaterput. Helaas was het langs de randen 
waargenomen hout zozeer tot pulp vergaan dat het niet onderzocht kon 
worden. Verticaal in de vulling is wel een dun stuk hout aangetroffen dat 
geborgen kon worden.233 Het betreft een dunne, 34 cm lange tak met bast 
van wilg met een doorsnede van 3 cm. De tak heeft minder dan 5 jaarringen 
en is in de zomer of herfst gekapt. De onderzijde is éénzijdig aangepunt. 
De vraag is uiteraard wat de relatie is tot de waterputconstructie. Het stuk 
zou gebruikt kunnen zijn om gespleten boomhelften aan elkaar vast te 
maken, maar het zou bij het tot pulp vergane hout uiteraard ook om het 
restant van een vlechtwerkwaterput kunnen gaan. Voor zekerheid omtrent 
de constructie van de put zijn echter te weinig resten van die constructie 
achtergebleven.

232  vondstnummer 695
233  vondstnummer 984
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Fig 6.15 
Vindplaatsen van de beschreven houten voor-
werpen binnen het opgegraven areaal.
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Waterput 8: waar dit spoor op ca. 120 cm diepte sterk vernauwt van een 
brede (inloop?)kuil naar een smalle schacht, is een stam met twee treden 
aangetroffen: een zogenaamd boomstamtrapje (fig. 6.16b; 5.7.2).234 Het 
gaat om een stam van een els (Alnus) van tussen de 5 en 10 jaar oud, die in 
de herfst of winter is gekapt. Het bewaarde deel van de stam is 1 m lang en 
heeft een doorsnede van 10-12 cm. De trap is oorspronkelijk langer geweest, 
boven de tweede trede is het hout echter weggerot.

Waterput 10: bij het afwerken van deze waterput kwamen aan de 
noordoostzijde direct buiten de ‘schacht’ op een diepte van ca. 140 cm 
(bij de bovengrens van laag 6) drie paaltjes te voorschijn die min of meer 
verticaal, naar onderen toe iets schuin naar binnen lopend, in de grond 
stonden.235 Het langst bewaarde stuk (volgnummer 2) was ca. 40 cm lang. 
Doordat zij de buitenkant van de schacht volgden, leken zij de restanten 
van een beschoeiing te zijn. Ook na secuur verder graven, konden echter 
geen verdere paaltjes gevonden worden. Ook zijn nergens paalsporen 
van verwijderde paaltjes ontdekt als aanwijzingen voor een rondlopende 
beschoeiing. Aan de zuidzijde zijn wel drie paalsporen gevonden bij 
het verdiepen van het vlak, maar die waren in de nazak uitgegraven en 
liepen niet zo diep door. De drie paaltjes zijn onderzocht. Alledrie zijn 
het complete takken met schors van wilg met een diameter van 4-5 cm. 
De paaltjes zijn aangepunt, maar niet verder ontschorst (zie verderop). De 
takken hebben minder dan 10 jaarringen. Eén keer kon het kapseizoen in de 
winter bepaald worden, de overige twee paaltjes kunnen in herfst of winter 
gekapt zijn.

234  vondstnummer 990, 992
235  vondstnummer 1633

Fig. 6.16 
Wilgentak gebruikt als trap uit waterput 3 (a) 
en boomstaptrap (b) uit waterput 8
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Bewerkingssporen

De drie paaltjes uit waterput 10 zijn aangepunt. In één geval (volgnummer 
2) is sprake van een 9 cm lange, aan één zijde maar in twee stroken met 
in totaal zes facetten, bijgekapte punt. De duidelijke, holle facetten en de 
scherpe snede wijzen op het gebruik van een bolle, waarschijnlijk bronzen 
bijl. De tweede paal (volgnummer 3) is tweezijdig bijgepunt, maar door 
bijwerken zijn er aan meerdere zijden facetten ontstaan. De bijgekapte 
punt is 4 cm lang, maar een veel groter deel van de tak toont scheursporen. 
Dit wil zeggen dat de bijl erin geslagen is, waarna men het hout langs de 
ontstane insnijding afgebroken heeft. Ook hier wijzen de facetten op een 
gebruik van een bolle bronzen bijl. Van het derde paaltje (volgnummer 1) 
is de punt minder goed bewaard. De kapsporen op het bewaarde deel lijken 
er echter op te wijzen dat deze tak aan één zijde is bijgepunt. De korte, 
holle kapsporen wijzen opnieuw op het gebruik van een bolle, bronzen bijl. 
Hoewel minder duidelijk zichtbaar, wijzen de sporen op het houtfragment 
uit waterput 7 ook op het gebruik van een bolle bronzen bijl.

Ook de houten trapjes tonen bewerkingssporen van een bijl (fig. 5.7.2; 6.17). 
De onderkant van het houten trapje uit waterput 8 is over 36 cm deels 
driezijdig aangepunt met een bronzen bijl. Hierbij zijn veel holle facetten 
ontstaan met braamsporen die erop wijzen dat de punt is gekapt met een 
bolle bijl met een snede van zeker 3,5 cm breed. De treden zijn daarentegen 
zeer plat gekapt en lijken gemaakt met een zeer vlakke bronzen bijl. Ook 
bij de staanders uit de huizen van Zijderveld en Eigenblok is gebleken dat 
zowel een bolle (voor de aangepunte palen) als een vlakke bijl is gebruikt 
(voor de staanders met platte onderzijde).236 Het stuk is niet ontschorst, 
maar de schors is tijdens het bergen van het stuk aan de omringende klei 
blijven kleven. Ook de als trap gebruikte stam met zijtak uit waterput 3 was 
niet ontschorst. De onderzijde was over een lengte van 32 cm driezijdig 
aangepunt. Daarbij was er sprake van een extra aanpunt-puntje. De lange, 
holle bewerkingssporen duiden erop dat de punt waarschijnlijk gemaakt is 
met een bolle, bronzen bijl van meer dan 3,5 cm breed.

236  Knippenberg & Jongste 2005, 108-111

Fig. 6.17 
Bewerkingsporen op de boomstamtrap
 (traptrede en punt).
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De bronzen kokerbijl die op deze vindplaats is ontdekt kan omwille van de 
ouderdom niet zijn gebruikt voor het bewerken van de boomstamtrap. Op 
stilistische gronden dateert het stuk enkele eeuwen nadat de trap gemaakt 
is.237 De bijlsnede van de kokerbijl is veel breder dan die welke gebruikt is 
voor het bewerken van het andere trappetje (nl. 5,95 cm).

6.4.4 Conclusies

Het doel van het houtonderzoek was om drie vraagstellingen te 
beantwoorden: de gebruikte houtsoorten, de bewerkingssporen en de 
datering. 

Gebruikte houtsoorten

Het merendeel van het gevonden onverkoolde hout is wilg (n=6), daarnaast 
is slechts één object van els gevonden. Bij het houtskoolonderzoek dat 
gericht was op het selecteren van 14C-monsters, heeft geen gedetailleerde 
determinatie van de soorten plaatsgevonden. Een determinatie bleek moeilijk 
doordat veel materiaal amorf was. Maar ook binnen het houtskool was veel 
verspreidporig materiaal aanwezig dat waarschijnlijk van wilg afkomstig was 
(voor enkele stukken kon dit ook met zekerheid gezegd worden). Toch lijken 
hierin ook andere soorten aanwezig te zijn. Zo werd in de monsters 1476 en 
1478 (beide uit huis 7) houtskool van eik aangetroffen.

De gevonden soorten zijn niet verrassend. Waarschijnlijk is els op de 
vochtige standplaatsen in de directe omgeving de dominante boomsoort. 
Ook wilg en populier (Populus) kunnen hier goed groeien. Ondanks dat het 
aantal houtresten in Tiel-Medel vrij laag is, is het hoge aandeel wilg wel heel 
opvallend. Op andere nederzettingen uit de midden-bronstijd is namelijk 
een heel andere verdeling van de soorten aangetroffen. Zowel in Zijderveld 
als op Eigenblok is els sterk dominant en komen daarna pas de soorten wilg 
en eik en in mindere mate wegedoorn (Rhamnus) en populier.238 Op deze 
twee opgravingen kwam echter een groot deel van het materiaal uit de huizen 
en overige gebouwen, en zeggen de analyses dus vooral iets over de keuze 
van het bouwhout. Maar als we een vergelijking trekken met het hout uit 
waterputten, blijkt ook daar els dominant te zijn. Op Meteren - De Bogen zijn 
15 waterputten gevonden, deels in grote clusters. In drie van deze waterputten 
is elzenhout aangetroffen. Eén stuk was bewerkt (gekliefd en aangepunt) en 
geen van de drie stukken kon met zekerheid aan de constructie toegeschreven 
worden.239 Ook de twee stukken hout die niet uit waterputten afkomstig 
waren, waren van els. Op Eigenblok is slechts één waterput aangetroffen, 
waarin een bewerkt stuk elzenhout zat.240 Ook hiervan was de relatie met de 
constructie niet eenduidig. Te Zijderveld zijn vier waterkuilen opgegraven 
waarin geen resten van beschoeiing aangetroffen zijn.241 Hetzelfde geldt 
voor Tiel-Medel ‘Lingewei’ waar twee waterputten zonder beschoeiing zijn 
onderzocht.242

Wanneer we buiten het rivierengebied kijken, kwamen tot voor kort alle in 
Zuid-Nederland bekende waterputten uit de bronstijd uit Oss. In Oss-Ussen 

237  zie paragraaf 6.3
238  Knippenberg & Jongste 2005, 99-113; Jongste & Van Wijngaarden 2002, 439-557
239  Meijlink & Kranendonk 2002, m.n. 752
240  Jongste & Van Wijngaarden 2002, 107 + 556
241  Knippenberg & Jongste 2005, 65-66
242  Hielkema 2003, 20-22
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zijn vier boomstamwaterputten aangetroffen: drie daarvan zijn van els, één is 
van eik gemaakt.243 Uit Oss-IJsselstraat is ook één boomstamwaterput van eik 
bekend.244 In Oss-Schalkskamp zijn zes waterputten aangetroffen waarvan 
er één uit de vroege bronstijd en zeker vier uit de midden-bronstijd dateren. 
Twee hadden een eikenhouten constructie, waarschijnlijk van een complete 
boomstam.245 In de waterputten uit de ijzertijd van Oss komen regelmatig 
door de bodem geslagen aangepunte palen voor. Van de gedetermineerde 
palen zijn er vier van eikenhout, twee van els en één van wilg.246 In Oss 
– De Geer zijn zeker twee en mogelijk drie waterputten uit de midden-
bronstijd aangetroffen. Daarbij zijn in twee geen resten van beschoeiing 
gevonden (in één wel natuurlijke houtresten van els, hazelaar en berk). In 
de derde was in de bodem een aangepunte eiken stam geslagen, waarvan de 
takken afgekapt waren.247 De constructie van deze waterput was dus sterk 
vergelijkbaar met die van de waterputten 3 en 8 van Bredesteeg. Inmiddels 
zijn er ook waterputten uit de bronstijd bekend uit Breda. In Breda-West 
zijn drie waterputten uit de bronstijd gevonden waarvan er twee geen 
beschoeiing hadden, terwijl in de derde een schuin geplaatste elzenhouten 
paal is aangetroffen.248 Uit de ijzertijd en Romeinse tijd zijn in Breda-West 
nog zes waterputten met een vergelijkbare schuin geplaatste, in de bodem 
geslagen paal aangetroffen. Hiervan zijn er twee van eikenhout, twee van 
elzenhout en één van berkenhout.249 Ook in Noord-Nederland zijn nauwelijks 
waterputten bekend uit de midden-bronstijd. Evenals in Oss en in Breda op 
de zuidelijke zandgronden, zijn het ook daar de nederzettingen met een vrij 
hoge waterstand als in West-Friesland en op Texel (Noord-Holland) waar 
waterputten zijn aangetroffen. In de waterputten in Noord-Nederland zijn 
alleen in Bovenkarspel een enkele keer resten van vlechtwerk aangetroffen. 
Helaas zijn hierbij geen soortenanalyses vermeld.250 Op het punt van 
het soortenspectrum is dus opvallend dat vrijwel op iedere vindplaats els 
dominant is. Dit geldt zowel voor de huizenbouw als voor hetgeen uit 
waterputten afkomstig is. De dominantie van wilg te Bredesteeg is dus 
opvallend, ondanks het geringe aantal houtvondsten te Tiel en het feit dat de 
soort in het rivierengebied veel aanwezig zal zijn geweest. 

Constructietechnieken

Uit het hierboven gegeven overzicht van waterputten uit de midden-
bronstijd blijkt dat behalve in Oss en mogelijk in Bovenkarspel, nergens 
echt duidelijke constructies voor de versteviging van de wanden van de 
waterputten zijn waargenomen. Het ontbreken van dergelijke constructies in 
het rivierengebied tegenover de aanwezigheid van boomstamwaterputten in 
Oss wordt over het algemeen verklaard door de verschillende ondergrond. De 
klei in het rivierengebied zou veel minder risico lopen om in te klappen dan 
het zand in Oss. In Tiel-Medel ‘Bredesteeg’ lijkt dan toch iets meer aandacht 
aan de waterputten besteed te zijn. Twee keer is een schuinstaande, als trap 
gebruikte, paal onderin de waterput aangetroffen die door de bodem was 
geslagen. Dergelijke palen zijn al langer uit Oss bekend waar ze voorheen 

243  Schinkel 1998, 34; vergelijk ook Fokkens 1991, 100-101
244  Verwers 1981; Wesselingh 1993 m.n. 113 + 116-117
245  Jansen & Fokkens 1999, 64; Verwers 1992, 159-160
246  Schinkel 1998, 288-298
247  Jansen & Van Hoof 2003, 78-79
248  Koot & Berkvens 2004, 65-67 WK 2
249  Koot & Berkvens 2004, 130-138 +  251-261
250  IJzereef & Van Regteren Altena 1991, 77; Woltering 1991, 90-91
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als kwelpalen werden geïnterpreteerd. Uit experimenten bleken deze echter 
nauwelijks te functioneren in het zand.251 Helaas is op de zandgronden over 
het algemeen slechts het door de bodem van de waterput geslagen deel van de 
paal bewaard, zodat moeilijk gezegd kan worden of het erboven uitstekende 
deel tot de rand van de put heeft gereikt en of daar traptredes of zijtakken 
als opstapjes aan zaten. Wel zijn in Oss vier sterk op die van waterput 8 
gelijkende trapjes bekend die uit alle fasen van de ijzertijd stammen en alle 
van eikenhout zijn gemaakt.252 Uit de Romeinse tijd zijn er geen bekend.253

Ook de door de bodem geslagen aangepunte palen die 18 keer in Oss-Ussen 
voorkomen, dateren voornamelijk uit de ijzertijd. De paar die mogelijk nog uit 
de Romeinse tijd stammen zijn alle pre-Flavisch.254 In Breda waar zeven van 
dergelijke palen zijn gevonden uit de periode bronstijd tot en met Romeinse 
tijd, kwam een dergelijke paal drie keer voor in combinatie met een houten 
wandconstructie (vlechtwerk of anders). In één geval was daarbij de paal 
niet dieper in de grond gestoken dan de vlechtwerken wandconstructie. Ook 
daardoor werd de functie als kwelpaal door de opgravers betwijfeld.255

Op een presentatie van de gegevens van een waterput met zo’n ‘kwelpaal’ 
van Oss-De Geer256 gaf Marc Talon (INRAP – Nord Picardie, Frankrijk) als 
reactie dat dergelijke schuinstaande palen onderin waterputten in Noord-
Frankrijk als trapjes worden geïnterpreteerd, omdat zij precies onder een 
hoek waren gezet die zorgt dat de stam ter hoogte van het oude maaiveld ook 
tegen de putrand uitkomt. De vondst uit waterput 8 van een aangepunte paal 
met twee treden die onder een hoek staat, waardoor de bovenzijde van de 
doorgetrokken paal inderdaad tegen de rand van de put aankomt, lijkt deze 
veronderstelling te onderstrepen.257 Daarmee is in ieder geval aangetoond dat 
trapjes die waarschijnlijk gebruikt zijn om de inloopkuil van de waterput in te 
komen, ook buiten Oss voorkwamen.

Of wandversterkende constructies of beschoeiingen in het rivierengebied 
voorkomen, is een intrigerende vraag. De overige in de waterputten van 
Tiel-Medel aangetroffen houten elementen kunnen niet eenduidig aan een 
constructie toegewezen worden. De paaltjes langs de schacht van waterput 10 
(hoewel ze niet rond de hele schacht lopen) en de waarnemingen in waterput 
7 wijzen er echter op dat er zeker bewust aangebrachte houten elementen 
rond de waterputten voorkwamen. Helaas is echter in geen van deze 
waterputten genoeg materiaal bewaard om eenduidige uitspraken over een 
wandconstructie te doen. Of dat komt, omdat het hout uit oude waterputten 
weer werd verwijderd om te worden hergebruikt en dat daarom geen of 
alleen de diep door de bodem geslagen houten trapjes achtergebleven zijn, is 
speculatief.  De vraag blijft dus of in het rivierengebied geen constructies in 
waterputten zijn aangebracht, omdat de klei stevig genoeg was.

6.5 Zoö-archeologisch onderzoek (C. Cavallo en N.J.M. van Groenesteijn) 

Deze paragraaf behandelt de dierlijke botresten die zijn aangetroffen tijdens 
het IVO en DO. Het  botmateriaal verzameld tijdens het IVO was echter 
251  Wesselingh 2000, 200 noot 19; Schinkel 1998, 284-285
252  Schinkel 1998
253  Wesselingh 2000
254  Wesselingh 2000
255  Koot & Berkvens 2004, 130-138 +  251-261
256  Presentatie Van Hoof & Jansen op de 11e Lunula – Metaaltijdendag in Treignes (B.) dd. 22-2-

2003: Jansen & Van Hoof 2004.
257  Bij waterput 3 is de hoek van de paal in coupe niet zodanig dat hier hetzelfde opgaat. 

Mogelijk is de coupe echter daarvoor niet onder de goede hoek gezet
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- vanwege het feit dat daarbij nauwelijks diepe sporen zijn gecoupeerd - in 
dergelijk slechte staat, dat het nauwelijks meerwaarde had om het bij de 
resultaten van het vervolgonderzoek mee te rekenen. Het ging slechts om 
een kleine hoeveelheid materiaal, waarvan het overgrote van diersoort dat niet 
nader te bepalen was.
Bij het onderzoek is aandacht besteed aan de conserveringsomstandighe-
den van het botmateriaal en aan het voorkomen van verschillende sporen 
op het botmateriaal, zoals brandsporen, snij- en haksporen, vraatsporen en 
pathalogieën. Ook is een beeld gevormd van het soortenspectrum, waarbij 
ook gekeken is naar de verhouding tussen de gedomesticeerde en niet-
gedomesticeerde fauna. 

6.5.1 Materiaal en Methoden

Het botmateriaal is bij de aanleg van het vlak met de hand verzameld in 
vakken van 5 bij 5 m en 1 bij 1 m (bij intacte delen van de vondstlaag). 
Verder is botmateriaal verzameld tijdens het couperen van de sporen en 
uit zeefresiduen van botanische monsters uit enkele waterputten. Het 
botmateriaal dat verzameld is uit sporen, is allemaal onderzocht. Een 
selectie uit de vondstlaag is ook bekeken. Al het botmateriaal is gedateerd 
in de bronstijd aan de hand van het aangetroffen culturele materiaal.258

Het grootste gedeelte is midden-bronstijd en een klein aantal sporen en 
plattegronden is duidelijk late bronstijd. Oudere of latere sporen zijn niet 
herkend, waardoor het mogelijk is de fauna van een bronstijdnederzetting te 
bekijken. In totaal zijn 6835 stuks bot verzameld met een totaalgewicht van 
44452,1 gr, waarvan in het totaal 3197 stuks bot met een totaal gewicht van 
33595 g zijn bekeken (tabel 6.16). 

N G N% G%

Verzameld 6835 44452,1 100 100

Geanalyseerd 3197 33595,0 46,8 75,6

Ruim de helft van het botmateriaal (58,9%) is tot op soortenniveau 
gedetermineerd. Het niet determineerbare deel van het botmateriaal is 
ingedeeld in drie klassen gebaseerd op de grootte van het dier: LM (‘ 
large mammal’, d.w.z. rund, paard, edelhert), MM (‘medium mammal’,d.
w.z. schaap/geit, varken, hond), SM (‘small mammal’, d.w.z. bever, otter, 
kat, vos). Het resterende materiaal betreft ‘zoogdieren’ en is als IND (niet 
gedetermineerd) aangeduid.Het materiaal is gedetermineerd met behulp 
van de vergelijkingscollectie van de Faculteit der Archeologie van de 
Universiteit Leiden.259 De codering van het materiaal is gedaan volgens de 
coderingsnormen van de RACM.

Voor elk te determineren botfragment zijn de volgende variabelen genoteerd: 
diersoort, skeletelement, fragmentatie, symmetrie, gewicht, ouderdom, sexe 
en bijzonderheden als slachtsporen, brandsporen, vraatsporen en pathologie. 
De ouderdomsbepaling is gebaseerd op gebitselementen en het vergroeien 
van de epifysenschijven van postcraniale skeletelementen volgens Grant 
(1982), Higham (1967) en Silver (1969). Ook zijn er waar mogelijk metingen 
gedaan volgens de coderingsmethoden van Von den Driesch (1976).

258  Zie hoofdstuk 6.1 en bijlage 1
259  De auteurs willen André Ramcharan bedanken voor zijn hulp bij het identificeren van het 

botmateriaal. 

Tabel 6.16 
Overzicht van het verzamelde en 
geanalyseerde botmateriaal
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6.5.2 Resultaten

Conservering

De conservering van het materiaal is zeer verschillend. Een aantal botten 
is erg goed bewaard gebleven, maar er zijn ook botfragmenten die volledig 
ontkalkt zijn. Van het vooronderzoek is 70% en van het vervolgonder-
zoek is 14.6% van alle botten ontkalkt. Verder zijn er botten gevonden 
met een rood/bruine aanslag door inwerking van de grond. Toch is het 
botmateriaal over het algemeen redelijk goed bewaard gebleven, daardoor 
goed determineerbaar en ook slacht- en vraatsporen zijn redelijk tot goed 
zichtbaar.

Het botmateriaal afkomstig uit de vondstlaag heeft een hoge fragmen-
tatiegraad (tabel 6.17). Dit kan al in de bronstijd gebeurd zijn als gevolg 
van betreding van het toenmalige loopvlak. De fragmentatiegraad van het 
botmateriaal uit de waterputten is te verklaren door betere conserveringsom-
standigheden.

G (gr) N G/N

Paalkuil 58 26 2,2

Paalgatkuil 8 9 0,9

Kuil 2050 356 5,8

Waterput 1692 124 13,6

Vondstlaag 742 245 3

Het botmateriaal komt verspreid over de hele nederzetting in de vondstlaag 
en in de vullingen van grondsporen voor. Afvalkuilen speciaal voor botafval 
(‘bottendumps’) lijken er niet te zijn; wel zijn er verschillende typen sporen 
die oorspronkelijk een ander doel hadden en later als afvalkuil zijn gebruikt. 

In tabel 6.18 staat het aantal botfragmenten met brand-, slacht- en 
vraatsporen. Brandsporen zijn vooral op gefragmenteerde stukken bot 
aangetroffen in verschillende soorten grondsporen. Er is slechts op een 
gering aantal botten specifieke sporen aangetroffen. De vaak slechte 
conservering en de fragmentatiegraad zijn daar debet aan. Er zijn 25 stuks 
bot aangetroffen met slachtsporen (hak- en snijsporen), op vooral de articu-
latievlakken van het bot. Knaag- en vraatsporen ontstaan in de tijd tussen 
het weggooien van het afvalmateriaal en het begraven raken ervan. Er zijn 
knaagsporen gevonden van kleine zoogdieren zoals muizen, en vraatsporen 
van carnivoren, zoals bijvoorbeeld de hond. Een groot aantal sporen bevindt 
zich op runderbotten. Dit viel te verwachten gezien het feit dat rund 
dominant is in het soortenspectrum. 

Diersoort BS SP VR Totaal

Rund 1 17 15 33

Paard

Schaap/Geit 2 4 1 7

Varken

Hond 1 1

Edelhert 1 1

LM - grote zoogdieren 1 2 2

M - zoogdieren 30 4 34

Totaal 36 25 18 78

Tabel 6.17
Fragmentatiegraad van bot per spoortype.

Tabel  6.18
Botfragmenten met brand- (BS), slacht- (SP) en 
vraatsporen (VR).
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Soortenspectrum

In totaal kon 58,9% van het geanalyseerd botmateriaal gedetermineerd 
worden tot op soortenniveau (tabel 6.19). Bij de gedomesticeerde dieren 
is rund duidelijk dominant (in totaal 12,4% van het totale botmateriaal en 
82,4% van het geïdentificeerde botmateriaal), gevolgd door schaap/geit, 
varken, hond en paard. Het botmateriaal van niet-gedomesticeerde dieren 
is afkomstig van edelhert (0.2% van het totaal). Van het overgebleven deel 
(41,1%), konden de meeste fragmenten ingedeeld worden aan de hand 
van de grootte van de dieren, de rest is als “niet gedetermineerd” (IND) 
aangegeven. Wel moet er rekening gehouden worden met het feit dat het 
grootste deel van de grote zoogdieren en de niet-geïdentificeerde resten zeer 
waarschijnlijk ook bestaat uit rund.

soort G (gr) N gem. G % G % N

Bos taurus - rund 22328 397 56.2 66.4 12.4

Equus caballus - paard 76 3 25.3 0.2 0.09

Ovis aries/Carpa hircus - schaap/geit 288 49 18.1 2.6 1.5

Sus domesticus - varken 254 21 12.1 0.8 0.7

Canis familiaris - hond 2 6 0.3 0.01 0.2

Cervus elaphus - edelhert 988 6 164.7 2.9 0.2

LM - grote zoogdieren 2913 244 11.9 8.7 7.6

MM - middelgrote zoogdieren 50 15 3.3 0.2 0.5

SM - kleine zoogdieren 0 2 0 0 0.1

IND - niet geïdentificeerde zoogdieren 5830 2451 2.4 17.4 76.7

Totaal 33595 3197

Pathologieën

Pathologieën komen alleen voor op drie runderbotten (zie tabel 6.20). 
Aan een fragment van een onderpoot (phalange) is te zien dat het dier 
veel inspanning heeft moeten verrichten, waardoor vergroeiingen van het 
bot zijn ontstaan.260 Ook de aanwas op een bekkenfragment (pelvis) duidt 
op grote inspanning, die mogelijk verband houdt met tractie (ploegen). 
Een fragment van de onderkaak (mandibula) van een rund vertoond een 
abnormale schuine slijtage op de derde molaar. Er zijn geen aanwijzingen 
gevonden voor ziektes of botbreuken.

spoor put vnr soort element aantal gewicht opmerkingen

6 39 1119 rund pelvis 1 240 Aanwas (lipping) op de acetabulum

12 51 1630 rund phalange 1 1 34 aanwas (lipping) op het proximale deel van het gewrichtsvlak

55 27 694 rund mandibula 1 184 Abnormale (schuin) en extreme slijtage op de derde molaar

6.5.3 Gedomesticeerde dieren 

Rund is zeer dominant in het soortenspectrum (tabel 6.21). Van rund zijn 
alle skeletelementen teruggevonden, behalve ribben en wervels. Deze zitten 
waarschijnlijk wel in de vondstassemblage maar zijn skeletelementen die 
vaak moeilijk als rund zijn te determineren en dus automatisch ingedeeld 
worden in de categorie ‘grote zoogdieren’.261 De grote hoeveelheid 
fragmenten van het schouderblad (scapula), opperarmbeen (humerus),
onderarmbeen (radius), onderbeen (tibia) en middenvoetsbeen (metatarsus)

260  Bartosiewicz, van Neer en Lentacker 1997
261  Het identificeren van wervels en ribben is moeilijker gemaakt door de hogere fragmentatie 

van deze elementen. Verder is hun morfologie zeer variabel binnen hetzelfde individu en 
vergelijkbaar tussen nauw verwante soorten. Daardoor worden ze vaak apart gehouden en in 
grotere en algemenere categorieën zoogdieren (MM /LM) ingedeeld. Gezien het feit dat tus-
sen de grote zoogdieren voornamelijk runderen zijn gevonden is het aannemelijk dat deze 
ook van runderen afkomstig zijn.  

Tabel 6.19 
Dierlijke resten; aantallen fragmenten en 
gewichten

Tabel 6.20 
Pathologieën op botmateriaal (gewicht in g)
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zou verklaard kunnen worden door de doorgaans grotere fragmentatiegraad 
van deze botten. Verder is er een relatief groot aantal complete hoornpitten 
gevonden. Aan de hand van de gebitselementen en de leeftijdsbepaling aan 
de hand van het vergroeien van pijpbeenderen, kunnen we concluderen 
dat er jonge runderen op de site aanwezig waren, maar dat het overgrote 
deel bestond uit volwassen dieren (bijlage 4.1-2). Dit betekent dat de dieren 
waarschijnlijk tot op hoge leeftijd werden gehouden.
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rund 16 18 18 2 94 1 1 1 2 18 19 21 5 2 11 9 8 17 7 27 9 1 1 17 9 6 340

paard 1 1 1 3

hert 5 1 6

schaap/geit 2 4 7 2 13 7 1 1 4 2 1 1 4 1 1 51

varken 2 2 9 2 1 1 3 1 21

hond 1 4 1 6

LM 14 5 26 15 4 2 1 6 6 5 6 1 1 5 3 5 3 1 2 329 440

MM 1 6 1 1 1 1 2 13

SM 2 2

Er zijn 17 runderbotten met slachtsporen aangetroffen, voornamelijk 
snijsporen (tabel 6.18), en 15 runderbotten vertoonden vraatsporen van 
een carnivoor. Verder is er één scapula aangetroffen met een gat erin en 
gebruikssporen, waarvan het vermoeden bestaat dat deze gebruikt is om het 
graan van de plant af te strippen (fig. 6.18).262 Ook is er een runderschedel 
gevonden met twee gaten in het voorhoofd en slijtsporen, waarschijnlijk van 
een touw of lederen riem (fig. 6.19). Deze schedel is mogelijk opgehangen 
geweest, maar met welk doel is niet duidelijk.263

262  Zie: Meijlink-Kranendonk 2001, 590-592.
263  Zie 6.5.6

Tabel 6.21 
Skeletelementen 
per diersoort 
(LM:groot zoogdier; 
MM:middelgroot 
zoogdier; SM:klein 
zoogdier)

Fig. 6.18
Fragmenten van scapulae (rund) met 
gebruiksporen. Foto: Audiovisueel centrum, 
Universiteit Leiden
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Er zijn drie botfragmenten (een mandibula, een scapula en een metapodia)
van een paard (Equus caballus) gevonden (tabel 6.20), alle bij elkaar in de 
buurt.264 Paarden komen voor in nederzettingen uit de bronstijd, maar wel 
in kleine hoeveelheden.265

Van het varken (Sus domesticus) zijn 21 botfragmenten teruggevonden, 
waaronder twee delen van een schedel, twee delen van onderkaken, negen 
gebitselementen en een deel van een pelvis. Van het varken is driemaal een 
ulna teruggevonden, terwijl we van de andere diersoorten nauwelijks ulnae 
hebben. Daar is een taphonomische reden voor: een ulna van varken is 
namelijk sterker en compacter.

Van de groep schaap/geit (Ovis aries/Capra hircus) zijn 51 botfragmenten 
gedetermineerd, waaronder een schedel met hoorns, vier hoornpitten, 
13 gebitselementen en zeven met elkaar articulerende halswervels, wat 
betekent dat we de volledige hals hebben. De schedel met de hoorns 
hebben we door middel van de schedelnaden als geit (Capra hircus) kunnen 
identificeren.266

Ook van de hond (Canis familiaris) zijn enkele botjes teruggevonden. Het 
gaat hierbij om een eerste phalanx,267 en viermaal een metacarpus, waarvan 
er overigens maar twee met elkaar articuleren. De metacarpalia komen uit 
één en hetzelfde spoor (4.49) dus lijken resten van minimaal 2 honden in 
dit spoor begraven te zijn.

264  Put 10: spoor 22 (metapodia), 30 (mandibula) en 55 (scapula)
265  Clason 1999; Jongste & Van Wijngaarden 2002, 361, tabel 8.5 + 374, tabel 8.14; Meijlink & 

Kranendonk 2002, 559, tabel 8.6, 602; C. Cavallo in: Knippenberg & Jongste 2005 
266  Boessneck 1969
267  uit spoor 1.51

Fig. 6.19
Runderschedel met ingeboorde gaten en 
slijtsporen. Foto: Audiovisueel centrum, 
Universiteit Leiden
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Van het edelhert (Cervus elaphus) zijn vijf geweistangfragmenten en een deel 
van een radius gevonden. De delen zijn samen te voegen tot één complete 
geweistang met rozenkrans (fig. 6.20), een geweistang met rozenkrans en 
één geweistang die op de stam is afgezaagd. Waarschijnlijk is het onderste 
deel van het tweede geweistang gebruikt om werktuigen van te maken; 
het deel dat terug is gevonden is het afvalstuk. Edelhert is het enige wild 
in het spectrum. Waarschijnlijk is, gelet op het weinige botmateriaal en 
de aanwezigheid van een radius, incidenteel nog op herten gejaagd. De 
geweistang met de rozenkrans is echter afgeworpen en later door de mens 
opgeraapt. Van het afgezaagde stuk is niet vast te stellen of het verzameld is 
of dat het hert is gejaagd.

6.5.4 Verspreiding

Zowel het materiaal uit de vondstlagen als uit de sporen ligt verspreid over 
de nederzetting. De meeste sporen bevatten geen of nauwelijks bot. Er zijn 
wel enkele sporen die wat meer materiaal dan gemiddeld bevatten, maar 
deze verschillen in samenstelling niet van de andere. Er zijn in totaal 14 
huizen gevonden, die gerelateerd worden aan zeven erven.268 De paalsporen 
van de huizen hebben geen botmateriaal opgeleverd. De inpandige kuilen 
in huis 10 bevatten slachtafval van rund, schaap/geit en (middelgrote) 
zoogdieren (tabel 6.21).

268  zie paragraaf 5.8

Fig. 6.20 
Twee geweistangen, waarvan één met 
snijsporen. Foto: Audiovisueel centrum, 
Universiteit Leiden
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vnr soort N G (gr)

950 zoogdier (onbepaald) 11 8

951 middelgroot zoogdier 1 0

951 schaap/geit 2 0

951 schaap/geit 1 2

951 zoogdier (onbepaald) 6 4

951 rund 1 18

952 zoogdier (onbepaald) 9 18

952 zoogdier (onbepaald) 6 0

Waterput 1, die uit de bronstijd dateert, bevatte tamelijk veel bot (N=111; 
G=4263 g). Hiervan behoorde een groot deel toe aan botmateriaal van 
zoogdieren van een onbepaalde soort (N=77, G=316 g) en runderbotten 
(N=26, G=3743 g: 87,8%).269 In het laatste geval is het gewicht exclusief 
de bovenschedel die onderin de waterput is gevonden en waarin gaten zijn 
aangebracht en slijtsporen vertoont (zie boven). Qua samenstelling kan 
worden geconcludeerd dat hier met uitzondering van de runderschedel 
sprake is van slachtafval. Dat wordt bevestigd door een verbrand fragment 
en een stuk met snijsporen. Omdat een aantal botten vraatsporen vertoont, 
zou het materiaal eerst aan het oppervlakte kunnen hebben gelegen, voordat 
het in de vulling van de waterput terechtgekomen is. 

In het residu van een botanisch monster uit waterput 6 uit de midden-
bronstijd zijn botjes van muizen, padden/kikkers en vissen afkomstig. 
Deze zijn niet verder op soort onderzocht. Het ging om enkele fragmenten 
en naar verwachting waren de uitkomsten van een verder onderzoek te 
beperkt.270

Waterput 8 (erf 1: midden-bronstijd) bevatte twee runderbotten (G=430 
g: vnr. 987), bestaande uit een runderschedel en runderhoornpitten die 
waarschijnlijk bij elkaar horen. Juist daardoor wijkt het af van wat we 
doorgaans als slachtafval zouden verwachten en lijkt er een andere reden 
voor depositie te zijn.

Waterput 10, die is geassocieerd met erf 6 en dateert uit de late bronstijd 
bevatte drie botfragmenten van een groot zoogdier (G=86 g) en twee 
runderbotten (G=290 g).271. De samenstelling duidt op gewoon slachtafval.

6.5.5 Midden- en late bronstijdmateriaal

Het botmateriaal afkomstig uit de selectie van sporen uit de midden- of 
de late bronstijd is met elkaar vergeleken om te kijken of er verschillen 
aanwezig zijn in de samenstelling (tabel 6.22). In beide periodes is rund 
dominant, gevolgd door schaap/geit en varken. Een verschil in het materiaal 
is te zien aan het ontbreken van botmateriaal van paard en edelhert in de 
late bronstijd, terwijl die in de midden-bronstijd wel aangetroffen zijn. Het 
edelhert is vertegenwoordigd in twee sporen uit de midden-bronstijd en 
daarbij wegen de geweistangdelen extra mee in de gewichtsverdeling over 
de soorten. Hoewel we te weinig sporen hebben kunnen dateren om al 
te grote conclusies aan op te hangen, zou de afwezigheid van edelhert in 

269  overige categorieën: groot zoogdier (N=4, G=174 gr), middelgroot zoogdier (N=2, G=2 gr) en 
schaap/geit (N=2, G=28 gr)

270  vnr 977
271  vnr 1631

Tabel 6.21 
Botmateriaal afkomstig uit put 36, spoor 
12,18, 22, 25.
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de late bronstijd te verklaren zijn door de afname van de jacht gedurende 
de bronstijd. Exclusief edelhert neemt rund met 88,1 G% wederom 
de belangrijkste plaats in in het dieet in de midden-bronstijd.272 De 
afwezigheid van paard is echter moeilijker te verklaren en kan, gelet op de 
geringe aantallen, berusten op toeval. Grote veranderingen van dieet zijn op 
basis van het soortenspectrum niet aangetoond.

m
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soort G (gr) G% N N%

Bos taurus - rund 1546 65,3 42 65,6

Ovis aries/Carpa hircus - Schaap/Geit 172 7,3 10 15,6

Sus domesticus - Varken 26 1,1 6 9,4

Equus caballus - Paard 10 0,4 1 1,6

Cervus elaphus - Edelhert 614 25,9 5 7,8

Totaal 2368 64
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soort G (gr) G% aantal N%

Bos taurus - rund 552 95,8 15 60

Ovis aries/Carpa hircus - Schaap/Geit 20 3,5 9 36

Sus domesticus - Varken 4 0,7 1 4

Equus caballus - Paard - - - -

Cervus elaphus - Edelhert - - - -

Totaal 576 25

6.5.6 Visrestenonderzoek (B. Berenhout)

In vier zeefresiduen zijn visresten aangetroffen. Deze resten zijn volgens 
de coderingen van het RACM-protocol op soort en element gedetermineerd 
(zie bijlage 4: tabel 3). Omdat het om slechts vier complexen gaat en de 
aantallen resten laag zijn, zijn verregaande uitspraken over de rol van vis 
in het dieet van de bewoners van Tiel-Medel “Bredesteeg” gedurende de 
bronstijd niet te doen. Ook de grote fragmentatiegraad belemmert in veel 
gevallen een determinatie op vissoort. Slechts een van de monsters stamt uit 
een direct gedateerde context. Het betreft vondstnummer 1634, afkomstig 
uit waterput 10 (late bronstijd). De overige monsters dateren mogelijk uit 
de late bronstijd (vnr.  1133: kuil op erf 7) en midden-bronstijd (vnrs. 1111 en 
1129: twee kuilen uit cluster 2). In tabel 6.23 zijn de soorten per monster 
weergegeven.

Vissoort

vnr Barbeel Houting Cyprinidae Baars Rietvoorn Snoek Onbekend

1129 x x x x x

1133 x x x

1634 x x x

1111 x

In vondstnummer 1129 zijn drie families vertegenwoordigd: de Cyprinidae 
(witvisfamilie), de Salmonidae (zalmfamilie) en de Percidae (baarsfamilie). 
Binnen de witvisfamilie is het soortenonderscheid lastig. Afgaand op de 
vergelijkingscollectie van het AAC te Amsterdam is een kleine barbeel in 
het materiaal vertegenwoordigd, wat niet ongebruikelijk is in het water van 
de grote rivieren. Ook de brasem (Abramis brama) is daar geen onbekende, 
maar die mijdt wel sterk stromend water. De houting is net als de barbeel 
een typische riviervis, die sedert het midden van de vorige eeuw verdwenen 
is. Hoewel moeilijk met 100% vast te stellen, lijkt op een branchiostegale 
een snijspoor voor te komen.

272  9,8% voor geit/schaap en 1,5% voor het varken

Tabel 6.22 
Het botmateriaal uit de sporen die gedateerd 
konden worden op midden- of late bronstijd

Tabel 6.23 
Soortenspectrum visresten uit vier monsters



TIEL-MEDEL BREDESTEEG    143

In vondstnummer 1133 komt een losse tand van een keeltand voor. Gezien 
vorm en getande structuur moet het om de rietvoorn gaan, een visje uit 
een strang van de rivier en zeker geen rivierbewoner. In dit geval dus de 
aanwezigheid van slechts een familie, de Cyprinidae.

Vondstnummer 1634 levert de aanwezigheid van twee families op: de 
Cyprinidae en de snoekfamilie, de Esocidae. De snoek is geen onbekende in 
rustiger delen van de rivier en zeker niet in het binnenwater, waar hij zich 
voornamelijk met Cyprinidae voedt. Opmerkelijk is, dat van de snoek alleen 
de tanden zijn aangetroffen en niet de stevige wervels.

Vondstnummer 1111 leverde helaas geen nader op soort of familie te 
determineren resten op.

Gezamenlijk wijzen de vondstnummers op een normaal spectrum voor 
wat er in de bronstijd in het water van de grote rivieren en de rustigere 
zijarmen zal hebben geleefd. Op basis van een vermoedelijk snijspoor op 
een fragment van een branchiostegale van een witvis en verbrandingsporen 
en calcinatie op respectievelijk een tand van een snoek en een fragment van 
een niet nader op soort of familie te determineren fragment, is het mogelijk 
dat de vissen gegeten zijn.

Ook andere vindplaatsen uit de bronstijd in het rivierengebied hebben 
visresten opgeleverd.273 Net als op Bredesteeg is het beeld dat het 
voornamelijk vissoorten betreft die je zou verwachten in het water 
van de grotere rivieren en de rustigere binnenwateren (tabel 6.24). De 
soortenrijkdom van Tiel-Medel “Bredesteeg” is in vergelijking met die 
van de Betuwerouteopgraving van “De Bogen” bescheiden, maar dat 
heeft mogelijk te maken met de tijdsdiepte van deze laatste vindplaats 
en de omvang van het onderzoek. Het soortenspectrum op Tiel-Medel 
“Bredesteeg” is goed vergelijkbaar met dat van vindplaats “Eigenblok” en 
ook het meer nabijgelegen Lienden. Op vindplaats “Boog-C noord” die 
gedateerd wordt in de overgang van het laat-neolithicum en de vroege 
bronstijd is slechts één fragment van een karperachtige gevonden. 
Opvallend is dat bronstijdnederzettingen in de directe omgeving van Tiel-
Medel “Bredesteeg”: “Lingewei” (vindplaats 1) en “Oude Weiden” (vindplaats 
5) niet of nauwelijks resten van vis hebben opgeleverd. Dat kan te maken 
hebben met een slechtere conservering van de organische resten op deze 
vindplaats, maar mogelijk ook met het minder intensieve monsterprogram-
ma op deze vindplaatsen. Vindplaats 1 heeft slechts één wervel van een niet 
nader te determineren vissoort opgeleverd.274

273  Meijlink & Kranendonk 2001 (De Bogen); Jongste & Van Wijngaarden 2001 (Eigenblok); 
Hielkema 2003 (Lingewei).

274  Niet opgenomen: één visrest van een niet nader te bepalen vissoort te Dodewaard (Theunis-
sen 1999, 155)
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Tiel-Medel “Bredesteeg” x x x x x x x

Betuweroute “De Bogen” x x x x x x x x x x

Betuweroute “Eigenblok” x x x x x

Betuweroute “Lienden” x x x x x x x x x

Betuweroute “Boog C-noord” x

Tiel-Medel “Lingewei” x

Het beeld in het rivierengebied komt goed overeen met wat we kennen uit 
West-Friesland uit diezelfde periode.275 Ook hier blijkt dat ondanks dat het 
dieet vooral bestond uit vlees van gedomesticeerde dieren, de bewoners ook 
vis aten. Over het algemeen wordt aangenomen dat visvangst in de bronstijd 
deel blijft uitmaken van het dieet.276 Behalve de exploitatie van de directe 
omgeving van nederzettingsterreinen, komen sporadisch tot in de midden-
bronstijd nog steeds viskampjes voor. 

6.5.7 Gebruiksporenonderzoek (A. Verbaas)

De runderschedel is nader onderzocht op het lithisch lab van de Faculteit 
der Archeologie van de Universiteit Leiden. Met behulp van een stereomi-
croscoop (vergrotingen 10-160 x) is een overzicht van de breukvlakken en 
afgesleten delen verkregen en zijn mogelijk aanwezige resten van bewerkte 
materiaal herkend. De metaalmicroscoop (vergroting 100-1000x) is gebruikt 
om de gelokaliseerde sporen te interpreteren. Voor een gedetailleerde 
uiteenzetting van de werkwijze wordt verwezen naar eerdere rapportages.277

Resultaten

De schedel vertoont aan de bovenzijde twee gaten die duidelijk artificieel 
zijn. Aan de randen van deze gaten en vanuit deze gaten in de richting van 
de snuit tot aan de breukzijde is op macroniveau duidelijke glans zichtbaar. 
Ook aan de onderzijde van de schedel zijn duidelijke sporen ontwikkeld. 
De glans is vrij mat en ruw en is waarschijnlijk het gevolg van contact met 
huid.  De schedel heeft dus aan leren strips  gehangen. Er zijn aanwijzingen 
dat er in de schedel een tweede set gaten heeft gezeten278 waarbij de huid 
strips tussen deze twee gaten waren gespannen. De strips moeten langdurig 
over het schedeloppervlak hebben geschuurd aangezien de glans goed 
ontwikkeld is. Er is een duidelijke richting aanwezig. 

Het is niet helemaal duidelijk hoe de schedel exact gehangen heeft. 
Aangezien de sporen op het vlakke deel van de schedel zo goed zijn 
ontwikkeld, ligt de conclusie voor de hand  dat de schedel ondersteboven 
heeft gehangen, met de hoorns naar beneden. Aan de bovenzijde van de 
gaten zijn echter ook sporen aangetroffen, wat erop zou duiden dat de 
schedel onder een hoek is opgehangen,  met de zijde waarin de gaten zitten 
naar beneden gericht. In ieder geval is de conclusie gerechtvaardigd dat 
het hier een intentioneel vormgegeven voorwerp betreft dat een speciale 
betekenis moet hebben gehad.

275  IJzereef 1981 (Bovenkarspel “Het Valkje”
276  Louwe Kooijmans et al. 2005, 492-493
277  Van Gijn 1990; Van Gijn et al. 2006
278  pers. comm.Chiara Cavallo

Tabel 6.24
Soortenspectrum (vis) in het 
rivierengebied
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6.5.7 Conclusie

Het botmateriaal gevonden tijdens het archeologisch onderzoek in Tiel-
Medel wijkt over het algemeen in samenstelling niet af van wat we 
tegenkomen op andere nederzettingsterreinen uit de bronstijd. Het rund is 
zeer dominant gevolgd door schaap/geit en varken. Van het paard, dat we 
op andere huisplaatsen uit de bronstijd in geringe aantallen terugvinden, 
resteren ook hier slechts enkele fragmenten. Het wildaandeel in het dieet 
lijkt bescheiden te zijn geweest.  Het heeft geen belangrijke rol gespeeld 
in het dieet (zoals de eerste drie diersoorten), maar zal mogelijk zijn 
gehouden als last-, rij- of huisdier. Ook edelhert is vertegenwoordigd, zij het 
in geringe aantallen en grotendeels bestaande uit geweistangfragmenten. 
De aanwezigheid van een radius doet vermoeden dat men in deze periode 
nog wel eens op wild jaagde. Veel eerder lijkt jacht op het edelhert geen 
structurele rol in de voedseleconomie te hebben gehad. 

De vaak slechte conservering en grote fragmentatiegraad hebben er voor 
gezorgd dat sporen op het bot veelal ontbreken. Slechts een enkele keer 
zijn er sporen herkend van verbranding (alleen kleine botfragmenten), 
snijsporen en knaag- en vraatsporen (van knaagdieren en carnivoren). De 
meeste sporen zijn terug te vinden op runderbotten, maar deze zijn naar 
verhouding dan ook veruit in de meerderheid. Ook van pathologieën is maar 
weinig sprake. Anders dan extra botgroei door ouderdom en vergroeiing 
door te hard of te jong werken van het dier is er niet teruggevonden. Het 
betreft runderbotten.

Bijlagen 4.1-2 laten zien dat de runderen redelijk oud werden (tot zo’n 4 
jaar) en dat er maar weinig kalveren zijn teruggevonden. Dit betekent dat de 
runderen niet alleen zijn gebruikt voor de vleesconsumptie, maar mogelijk 
ook voor secundaire doeleinden (trekkracht, melk) en na hun dood zal 
ook hun huid zeker niet verspild zijn.279 Ook de botten zelf zijn gebruikt, 
zoals we kunnen zien aan het schouderblad en de runderschedel met 
gebruikssporen.

6.6 Botanie (C.C. Bakels)

6.6.1 Inleiding 

Nog niet zo heel lang geleden was er nog maar weinig bekend over de 
planten, die in een nederzetting uit de bronstijd te vinden waren. Alleen 
Noord-Holland, benoorden het IJ was goed onderzocht.280 Sindsdien zijn 
onderzoekers bezig aan een inhaalslag. Het botanisch onderzoek van enkele 
sporen uit de opgraving Tiel-Medel ‘Bredesteeg’ levert hieraan een bijdrage. 

6.6.2 Materiaal en methode 

De grondsporen, die tijdens het vooronderzoek zijn onderzocht, leverden 
geen plantaardig materiaal op, behoudens enkele fragmentjes houtskool. 
Daarom is er besloten om de aandacht tijdens het vervolgonderzoek 
te richten op de vulling van waterputten. De verwachting was dat 
waterverzadigde sedimenten in elk geval resultaat zouden opleveren. In 
totaal zijn acht waterputten onderzocht. Zij dateren uit de midden- en late 

279  zie paragraaf 6.2: gebruiksporenonderzoek op vuursteen
280 Buurman 1996
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bronstijd. Uit drie van hen zijn meerdere monsters bekeken, hetgeen het 
totaal op elf monsters brengt.281 Toen de analyse gereed was, zijn nog vier 
monsters aangeboden om materiaal voor een AMS-datering uit te zoeken. 
De monsters zijn op het archeobotanisch laboratorium van de Faculteit der 
Archeologie, Universiteit Leiden, onder kraanwater uitgezeefd. De kleinste 
maaswijdte bedroeg 0,25 mm. De residu’s zijn bij vergrotingen tot 20x 
uitgezocht en de daarbij aangetroffen zaden en vruchten gedetermineerd en 
geteld. Het laboratoriumwerk en de determinaties zijn uitgevoerd door W.J. 
Kuijper.

6.6.3 Resultaat  

Zoals verwacht in een context onder de grondwaterspiegel, waren de 
meeste resten onverkoold. Verkoolde zaden of vruchten zijn relatief weinig 
aangetroffen. Waterputvullingen, die zich boven de grondwaterspiegel 
bevonden, bevatten dan ook in vier gevallen niets.282 Van elk van deze 
vullingen is 2 liter grond onderzocht. De overige zeven monsters leverden 
wel resten op, welke vermeld zijn in bijlage 5.1. De soorten zijn in de tabel 
opgesplitst in cultuurgewassen, bomen en struiken, en kruiden. De kruiden 
zijn weer onderverdeeld naar type standplaats.283

Midden-bronstijd

Het enige monster, dat met zekerheid in de midden-bronstijd is gedateerd, 
bevatte helaas geen cultuurgewassen (waterput 5).284 Monsters uit 
waterputten 6 en 7,285 die mogelijk uit deze periode stammen, bevatten 
meerrijige bedekte gerst (Hordeum vulgare) en ongedefinieerd graan, dat 
eventueel ook gerst geweest kan zijn. Uit waterput 6 kwamen verder 
twee eetbare wilde vruchten tevoorschijn, sleepruim (Prunus spinosa) en 
vlier (Sambucus nigra type, dat hier wel S. nigra zal zijn). Voor het overige 
vertonen de drie waterputten een lange reeks wilde planten, waarvan het 
overgrote deel uit de categorie akkers en droge ruigten afkomstig is. In 
Tiel Medel “Bredesteeg” gaat het vooral om soorten die niet specifiek voor 
akkers zijn, maar op allerlei recent omgewoelde, niet voedselarme, minerale 
gronden groeien. Voorbeelden zijn herderstasje (Capsella bursa-pastoris),
melganzenvoet (Chenopodium album), duivenkervel (Fumaria officinalis)  en 
vogelmuur (Stellaria media). Grote weegbree (Plantago major) en varkensgras 
(Polygonum aviculare) geven aan dat daarbinnen veel gelopen werd. Zulke 
planten worden tegenwoordig op erven en bouwtereinen aangetroffen en 
het is daarom waarschijnlijk dat zij op het erf van de boerderijen groeiden, 
waar de waterputten toe behoorden. In de directe omgeving van de 
waterputten zullen natte plekken voorgekomen zijn, waar water gemorst 
werd, zoals bij drinkbakken voor vee. Hier horen de planten van de vochtige 
storingsmilieus thuis. 
De aanwezigheid van vee is vermoedelijk ook de verklaring voor de 
aanwezigheid van water- en waterkantplanten. De zaden kunnen hetzij 
via de mest van op het erf lopende dieren, hetzij via hooi, gemaaid nabij 
waterlopen, in de putten terechtgekomen zijn. De als ‘overig’ betitelde 
planten horen in één of meerdere van de bovenstaande milieus thuis.

281  zie bijlage 5
282  Het gaat om vulling 3 uit spoor 23.22, vulling 1 uit spoor 27.55, vulling 3 uit spoor 36.30 en 

vulling 2 uit spoor 39.6
283  Voor de indeling is gebruik gemaakt van het systeem van Arnolds & Van der Maarel 1979
284  spoor 27.55: zie paragraaf 5.7 en bijlage 1
285  spoor 30.11 en 30.23
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Uit waterput 6 is een extra monster uitgezeefd, waarin naar voor AMS-
datering geschikt materiaal is gezocht. De zaden van wilde kruiden, alsmede 
pitten van sleepruim leverden geen nieuwe inzichten op. Ook de vulling 
van een paalspoor (18.18) die voor AMS-datering is uitgezeefd, leverde geen 
nieuwe gegevens op. Het paalspoor uit huis 1 bevatte vijf verkoolde korrels 
van meerrijige bedekte gerst.

Late bronstijd

Waterput 10 uit de late bronstijd, heeft méér cultuurgewassen opgeleverd.
286 Naast de gerst, die hier ook met kaf (internodia) vertegenwoordigd is, 
komt er brood- of harde tarwe (Triticum aestivum/durum, de soort is op 
grond van korrels niet vast te stellen), emmertarwe (Triticum dicoccum, ook 
met kaf) en gierst (Panicum miliaceum) voor. Haver (Avena sp.) is ook bij de 
cultuurgewassen geplaatst, hoewel aan haverkorrels niet is af te lezen of het 
om gekweekte of wilde haver gaat. Helaas was er geen kaf te vinden, dat 
uitsluitsel zou kunnen geven. Indirect zijn er aanwijzingen voor vlas (Linum

usitatissimum). Bij de onkruidsoorten zit vlaswarkruid (Cuscuta epilinum),
een parasiet die uitsluitend op vlas woekert.

Een eikel (Quercus. sp.) kan tot een partij door de mens verzamelde eikels 
behoord hebben. Eikels werden in deze periode door de mens, maar ook het 
varken gegeten. Maar als er een eik op het erf stond, dan kan de eikel ook 
direct in de put gevallen zijn.

De lijst wilde kruiden uit een late bronstijd-context is vrijwel identiek aan 
die van de midden-bronstijd. Alleen omvat de categorie akkers en droge 
ruigten meer planten van echte ruderale standplaatsen. Dit zijn plaatsen 
waar de grond veel minder vaak omgewoeld en betreden wordt dan boven 
is beschreven, maar waar wel op onregelmatige tijden ineens rommel wordt 
gedeponeerd. Ook dergelijke stukjes grond zijn op boerenerven te vinden.

Uit waterput 6 en de vulling van paalspoor 36.13 uit huis 10 is een extra 
monster uitgezeefd, waarin naar voor AMS-datering geschikt materiaal is 
gezocht. Beide residu’s bevatten ondetermineerbare resten van graan die 
geen nieuwe inzichten opleverden.

6.6.4 Discussie en conclusie

Meerrijïge bedekte gerst, emmertarwe, gierst en vlas (het zaad van dit gewas 
heet lijnzaad) zijn in de Nederlandse midden- en late bronstijd algemeen 
bekende cultuurgewassen. Voor de brood- of harde tarwe geldt dit echter 
niet. In het Handboek voor de Nederlandse Prehistorie, wordt zulke tarwe 
nog niet genoemd. 287 De ene, als cf (onzeker) gedetermineerde korrel uit 
Texel-Den Burg en de dubieuze indrukken op urnen uit Drenthe worden 
daar, terecht, buiten beschouwing gelaten.288 Sindsdien is dit graan 
echter vermeld uit de vroege bronstijd te Rumpt-Eigenblok en Noordwijk-
Bronsgeest.289 De teelt van hetzij broodtarwe, hetzij harde tarwe, beide 
behorende tot de vrijdorsende ofwel naakte tarwesoorten, is echter geen 
innovatie, die met de bronstijdboeren begon. In Zuid-Limburg is naakte 

286  spoor 51.12
287  Van Wijngaarden-Bakker & Brinkkemper, hoofdstuk 22 in: Louwe Kooijmans et al.  2005
288  Van Zeist 1968; 1997
289  Brinkkemper in: Jongste & Van Wijngaarden 2002;  Van Amen in: Van Heeringen et al. 1998
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tarwe al sinds de neolithische Rössen-cultuur geteeld en zij is ook in de 
type-site van de Vlaardingen cultuur gevonden. Het tot vrij recent ontbreken 
van de soort in de bronstijd moet aan de geografische ligging van de 
oudtijds onderzochte sites liggen. Naakte tarwe prefereert goede, liefst 
lemige, niet snel uitdrogende gronden en die werden mogelijk juist in het 
rivierengebied gevonden, hoewel de boeren van Noordwijk-Bronsgeest op 
vochtig duinzand hebben geakkerd.

Voor het overige biedt de soortenlijst geen verrassingen. Erven met 
omgewoelde grond, paden en hoekjes met hoogopschietende ruigtkruiden 
zijn van alle tijden. De meeste soorten zijn tegenwoordig bij uitstek te 
vinden op bouwrijp gemaakte locaties en pas verlaten opgravingsterreinen. 
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7 Synthese en antwoorden op de vragen uit het PvE

7.1 Inleiding

In het te ontwikkelen gebied Tiel-Medel (ca. 210 ha groot) heeft Archol bv 
binnen een ca. 5 ha groot deelgebied op vindplaatsen 7 en 8 (Bredesteeg) 
een verkennend en waarderend archeologisch onderzoek uitgevoerd, waarna 
vervolgens ca. 3 ha vlakdekkend is opgegraven. Tijdens dit onderzoek 
kwamen met name sporen van een nederzetting uit de midden- en late 
bronstijd aan het licht. In dit hoofdstuk worden de opgravingsgegevens in 
het bredere kader geplaatst van het onderzoek naar nederzettingen uit de 
bronstijd van Zuid- en Midden-Nederland. Daarbij is in paragraaf 7.3 de 
keuze gemaakt met name de grootschalig onderzochte nederzettingster-
reinen in de discussie te betrekken. De reden hiervoor is uiteraard dat van 
locaties waar alleen één huisplattegrond of een paar kuilen zijn opgegraven 
zonder dat daar een groot areaal omheen is onderzocht, nauwelijks 
uitspraken over het nederzettingssysteem gedaan kunnen worden. In dit 
hoofdstuk wordt vooral ook de situatie in het rivierengebied vergeleken met 
die op de omliggende zandgronden. 

7.2 De ontwikkeling van het huis

De huisplattegronden op de erven uit de midden-bronstijd van Tiel-Medel 
Bredesteeg kunnen goed vergeleken worden met bronstijdplattegron-
den die op vindplaats Tiel-Medel “Lingewei” en elders in Nederland zijn 
aangetroffen.290 Het gaat hier om plattegronden, waarbij het dak door twee 
rijen middenstaanders wordt gedragen en op een wand rust die opgetrokken 
is uit aangesmeerd vlechtwerk (wattle & daub). Dergelijke wanden waren 
over het algemeen niet diep gefundeerd en manifesteren zich in het vlak als 
kleine paalsporen. In sommige (in een natte omgeving gesitueerde) gevallen 
bevindt zich langs de wand nog een drainagegreppel of drip-gully.291

Doordat de wandpalen in Bredesteeg niet tot nauwelijks bewaard zijn, 
lijken de plattegronden sterk op die van vindplaatsen langs de noordrand 
van het rivierengebied als ‘De Horden’ bij Wijk bij Duurstede of Rhenen-
Remmerden.292 Hier resteren in de meeste gevallen ook alleen nog twee 
rijen staanders en paalzettingen die met een eventuele ingang in verband 
gebracht kunnen worden. Rondom een aantal plattegronden van ‘De 
Horden’ bevonden zich nog wel (restanten van) greppels rond het huis. 
Ook van andere vindplaatsen in het oostelijke rivierengebied kennen we 
een aanzienlijk aantal zeer vergelijkbare, zoniet identieke, plattegronden. 
Op de beter geconserveerde vindplaatsen zoals Zijderveld293, Dodewaard294,
‘Eigenblok’ bij Geldermalsen295 en ‘De Bogen’ bij Meteren296 zijn 
behalve vergelijkbare huisplattegronden ook sporen van de wandpaaltjes 
teruggevonden.

Uit deze opsomming lijkt het misschien zo te zijn dat het voorkomen 
van dit soort plattegronden beperkt is tot het oostelijke rivierengebied. 

290  Hielkema 2003; Louwe Kooijmans et al. 2005, 411-425
291  Theunissen 1999; Knippenberg & Jongste 2005
292  Hessing 1991; Van Hoof & Meurkens 2007
293  Hulst 1991; Knippenberg & Jongste 2005
294  Hulst 1991
295  Jongste & Van Wijngaarden 2002
296  Meijlink & Kranendonk 2002.
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Dit is echter niet het geval. De drieschepige huisplattegronden uit Andijk 
en Bovenkarspel (Noord-Holland) zijn - op hun wandgreppels na - zeer 
vergelijkbaar met de huizen van Tiel-Medel.297 Daarnaast kan huis B van 
de locatie ‘Den Burg’ op Texel vermeld worden. Ook als we kijken naar 
de zuidelijke zandgronden komen we vergelijkbare plattegronden tegen, 
bijvoorbeeld in Breda-West298 en Oss-De Geer299. De verspreiding van dit 
soort plattegronden is dus niet beperkt tot de klei van het rivierengebied, 
waar wel verreweg de meeste exemplaren zijn gevonden.

De lengtes van de te Bredesteeg aangetroffen huisplattegronden variëren 
van 12 tot bijna 30 m, waarbij onduidelijk is of huis 4 (slechts 8,8 m 
lang) misschien toch als bijgebouw moet worden geïnterpreteerd. De 
middenschepen die door de rijen dakdragende staanders begrensd worden, 
zijn 2,5 tot 3,5 m breed. Arnoldussen wijst erop dat de afstanden tussen 
de gebinten in drieschepige huizen uit de midden-bronstijd een sterke 
regelmaat vertonen.300 Deze regelmaat zou één van de redenen voor de 
goede herkenbaarheid van huizen uit deze periode zijn. De variatie in 
gebintafstanden ligt binnen de te Bredesteeg opgegraven huizen meestal in 
de orde van een halve meter. De minimale en maximale gebintsafstand voor 
alle gebinten van alle opgegraven huizen bedragen 1,5 en 2,5 m. Binnen 
die variatiebreedte blijken sommige huizen wat lager en andere wat hoger 
te zitten. Er is dus sprake van een zekere consistentie, maar ook van lichte 
variatie daarop. Van de acht huisplattegronden uit de midden-bronstijd 
hebben er slechts twee (de huizen 2 en 4) geen aanwijzingen voor een 
ingangspartij opgeleverd. Dit zijn ook de kortste plattegronden, waarvan 
onduidelijk is of ze echt als woonstalhuizen of als bijgebouwen moeten 
worden beschouwd. Over het algemeen heeft ieder huis een ingangspartij in 
één van de kopse kanten (waarvan vier keer in de zuidkant, één keer in de 
oostkant en één keer in de westelijke korte zijde) bestaande uit hetzij twee, 
hetzij een vierkant van vier palen die dichter op elkaar staan dan de overige 
gebintpalen. Bij huis 5 zijn twee paalsporen langs de westelijke lange zijde 
gevonden die waarschijnlijk wijzen op een ingangspartij in de lange zijde.301

Opnieuw is de consistentie in de maatvoering opvallend. Vier keer meet de 
afstand tussen de ingangsstaanders zo’n 1,4 m, terwijl de totale variatie in 
de breedte van de ingangspartijen tussen 1,3 en 1,6 m ligt.

Structuren zoals aangetroffen te Bredesteeg worden over het algemeen 
geïnterpreteerd als woonstalhuis, waarin mens en vee onder één dak zijn 
ondergebracht.302 Dit soort lange, rechthoekige huizen met regelmatig 
geplaatste paren staanders lijken over het algemeen gedurende een relatief 
korte periode, namelijk in de tweede helft van de midden-bronstijd (MBT-B 
1500-1050 BC) in gebruik geweest te zijn.303 Vooralsnog blijft de huizenont-
wikkeling in de late bronstijd voor vrijwel geheel Nederland buiten Drenthe 
een vrij onbekend terrein. Verwacht wordt dat de huizen korter worden, 
omdat huizen uit de vroege ijzertijd veel korter zijn dan die uit de midden-
bronstijd. Veel gegevens daaromtrent bestaan er echter niet. Het korter 

297  IJzereef & Van Regteren Altena 1991
298  ‘Huifakker’ huis 4 en 5 (Koot & Berkvens 2004, 62-63)
299  ‘Spaanderstraat’ huis 1 (Jansen & Van Hoof 2003, 43)
300  Arnoldussen & Fontijn 2006
301  vergelijk: Eigenblok site 5: Jongste & Van Wijngaarden 2002
302  Fokkens & Roymans 1991
303  Bourgeois & Arnoldussen 2006
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worden van de huizen gedurende de late bronstijd of de vroege ijzertijd 
wordt wel geïnterpreteerd in termen van een ideologische verandering, 
waarbij de nucleated family de extended family verving als kleinste sociale 
eenheid. Met andere woorden een boerderij werd slechts nog bewoond 
door een gezin van twee volwassenen met hun kinderen. Mogelijk kan het 
korter worden van de huizen ook in verband gebracht worden met andere 
manieren van stalling vanaf de late bronstijd, waardoor mens en vee niet 
langer onder één dak ondergebracht hoefden te worden.304

Ook op de erven van Bredesteeg kunnen we deze ontwikkeling, zoals die 
voor Nederland in het algemeen verondersteld wordt, volgen. Op erf 4 dat 
op de overgang tussen de midden- en  de late bronstijd is gedateerd, wordt 
het aanwijzen van een lang hoofdgebouw al moeilijk. Hier speelt echter 
nog een rol dat dit erf nog buiten het opgegraven areaal doorloopt. Op erf 
3 is het hoofdgebouw echter al veel minder zwaar gefundeerd en met een 
lengte van maximaal 11,0 m al relatief kort. Op erf 6 is duidelijk geen sprake 
meer van een lange, drieschepige plattegrond. Eenduidig te herkennen qua 
constructie is huis 10 uit de late bronstijd dat slechts 6,9 m lang is. Maar 
ook de andere mogelijke plattegronden op dit erf zijn niet langer dan 10 m. 
De plattegrond heeft nog steeds een drieschepige opbouw, maar is minder 
duidelijk en gestandaardiseerd dan die van de lange plattegronden uit de 
midden-bronstijd. Op basis van de opgravingsgegevens uit Bredesteeg is 

304  Voor een discussie van deze problematiek zie Fokkens 1997 &  2003

Fig. 7.1 
Huizen midden-bronstijd (a: Zijderveld), 
late bronstijd (b: Tiel) en ijzertijd (c: Wijk 
bij Duurstede).
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duidelijk dat het grote drieschepige huis uit de midden-bronstijd verdwijnt 
en door verschillende, soms onduidelijke huistypes vervangen worden.

7.3 Structuur en ontwikkeling van de nederzetting

Op de erven uit de midden- en late bronstijd komen standaard een aantal 
elementen voor: een huis, in een enkel geval mogelijk met een bijgebouw, 
een aantal spiekers voor graanopslag, kuilen en een waterput. Samen 
vormen ze een erf.305 Hoewel bijvoorbeeld voor erf 2 nog geen waterput is 
aangetoond (die echter in de paar hier niet opgegraven arealen zou kunnen 
liggen) lijkt dit beeld voor alle erven op te gaan. In een aantal gevallen is 
duidelijk dat het erf meerfasig is gebruikt. Dit kan aangetoond worden door 
oversnijdingen van sporen of door het voorkomen van meerdere huisfasen 
op één huisplaats. Aangezien de erven door vrij grote lege gebieden 
gescheiden worden en de huizen per erf steeds een vrijwel identieke 
oriëntatie hebben, lijkt het geoorloofd de huizen op één huisplaats ook echt 
als opeenvolgende fasen van één erf te zien. Op erven 1 en 4 is dan sprake 
van drie huisfasen, op erf 2 en 5 zijn twee huisfasen herkend en op erf 6 
is de situatie minder eenduidig maar kan zeker van twee bewoningsfasen 
gesproken worden. Op erf 3 is maar één huisfase herkend, maar zou gezien 
de hoeveelheid paalsporen over en rond dit huis sprake kunnen zijn van 
meerdere huisfasen. Een ander opvallend verschijnsel is dat de huizen 
van de midden-bronstijderven door hun oriëntatie een vierkant lijken te 
vormen rond een grote relatief lege centrale ruimte. In die lege centrale 
ruimte bevinden zich dan wel twee clusters van een bepaald soort type kuil 
(4) maar geen gebouwsporen. Dergelijke kuilen(clusters) komen dan juist 
weer niet op de erven voor. Het geven van een functie voor die kuilen is 
onduidelijk, maar het lijkt zeer waarschijnlijk dat zij gezamenlijk door de 
bewoners van de verschillende erven zijn gebruikt. Rekeninghoudend met 
erven die niet gelijktijdig zijn geweest, lijkt er sprake te zijn van een zekere 
nederzettings-layout. Oude, in verval zijnde maar nog in het landschap 
zichtbare, huisplaatsen werden daarbij gerespecteerd. Dat erfstructuren nog 
lang zichtbaar waren en ook hergebruikt werden of opnieuw opgenomen 
werden in de dagelijkse leefomgeving, is o.a. voor de brons- en ijzertijd van 
Oss aannemelijk gemaakt.306 Een dergelijke layout is dan dus niet al van 
te voren ontworpen, maar wel het resultaat van bewuste menselijke keuzes 
over landschapsinrichting en daarom bruikbaar als eenheid van analyse. 
Het geeft ook aan dat de ingerichte omgeving van huisplaatsen gedurende 
meerdere generaties in stand kan zijn gehouden.307 Daarom kan de vraag 
gesteld worden hoe de nederzettingsstructuur van Tiel-Medel nu aansluit 
bij wat bekend is over nederzettingsstructuur in Nederland. Daarbij zal 
het echte noorden van Nederland buiten beschouwing worden gehouden, 
aangezien het nederzettingspatroon in Drenthe en omgeving en in West-
Friesland sterk afwijkt van wat uit Centraal- en Zuid-Nederland bekend 
is.308

305  Strikt genomen is van een erf pas sprake als de omgeving van een huis op een gestructu-
reerde wijze ingericht is en als het duidelijk begrensd is, bijvoorbeeld door middel van een 
erfafscheiding: cf. Arnoldussen in prep; Theunissen 1999, 112-113.

306  Fokkens 2005a
307 cf: Zijderveld: Knippenberg & Jongste 2005
308  In Drenthe is bijvoorbeeld sprake van plaatsvaste, geclusterde nederzettingen waar huizen 

regelmatig verlengd werden, soms de hele nederzettingsstructuur 180° gedraaid werd, e.d. 
(Harsema 1991; Fokkens 2005, 413-417). In West-Friesland is sprake van huisplaatsen binnen 
een uitgestrekt greppelsysteem waarin ook soms clustering optreedt (IJzereef & Van Reg-
teren Altena 1991)
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In het rivierengebied is lang de nadruk gelegd op gedetailleerd onderzoek 
naar afzonderlijke huisplaatsen, vaak ingegeven door de goede conserve-
ringsomstandigheden. Recentelijk zijn daar echter de gegevens bijgekomen 
van enkele grootschalige nederzettingsonderzoeken, waar door het vrijwel 
ontbreken van vondstlagen de aandacht meer op de nederzettingsstructuur 
kon worden gelegd. In Zijderveld is door dit recente onderzoek, inclusief 
de in archeologische kringen zeer bekende oude opgraving van Zijderveld, 
een viertal huisplaatsen uit de midden-bronstijd opgegraven.309 Ook hier 
vallen de dateringen, op één hekwerkje na, in de 15e – 13e eeuw voor Chr. 
De gegevens van de opgravingen uitgevoerd in het kader van de aanleg 
van de Betuweroute, zijn slechts beperkt bruikbaar op dit schaalniveau. De 
meeste van deze opgravingen zijn namelijk sterk op het huisniveau gericht. 
Hierdoor vertonen de opgravingsplattegronden grote gaten die niet toestaan 
te zeggen hoe ver huizen uit elkaar lagen. Alleen op vindplaats 29 van ‘De 
Bogen’ kunnen drie duidelijke huisplaatsen binnen een aaneengesloten 
opgegraven areaal herkend worden.310 Een bijkomend probleem is dat 
in deze opgravingsplattegronden zeer veel huizen ‘herkend’ zijn op de 
tekentafel. Veel van deze plattegronden kunnen niet als betrouwbaar 
aangemerkt worden en daarom zijn bij de analyse opgeschoonde vindplaats-
overzichten gebruikt die veel minder plattegronden tonen dan de originele 
opgravingstekeningen.311

Opvallend is dat alleen in Zijderveld één van de vier huizen net als in 
Bredesteeg precies haaks op de dominante huisoriëntatie staat. In de 
Betuweroute-opgravingen is steeds sprake van één of twee oriëntatiemo-
gelijkheden voor de huizen, hoewel die richtingen niet altijd mooi haaks 
op elkaar staan. Binnen het aaneengesloten onderzochte deel van de 
nederzetting Zijderveld is de afstand tussen de huizen slechts 25-50 m. Die 
afstand is gelijk aan de afmetingen van de met hekwerkjes omgeven erven. 
Op vindplaatsen De Bogen-29 (25-30 m) en Bredesteeg (15-50 m) liggen de 
huizen op vergelijkbare afstanden. In Bredesteeg is echter niet duidelijk 
hoe groot de afstanden tussen de centrale en de westelijke huisplaatsen 
van de nederzetting zijn, aangezien het noordelijk deel van de nederzetting 
(die op basis van de spoorspreiding de verbinding zou kunnen maken) niet 
binnen het plangebied lag en daarom niet is opgegraven. Wel is opvallend 
dat te Bredesteeg de huizen vaker in groepjes van twee liggen, en zelfs 
één keer het huis op vrijwel dezelfde plek is herbouwd. Ook in de andere 
Betuweroute-nederzettingen vindt herbouw op dezelfde plek incidenteel 
plaats, maar vrijwel nooit meer dan twee huisfasen op één huisplaats. Enige 
twee uitzonderingen hierop vormen de erven 1 en 4 van Bredesteeg en 
de huisplaats van Dodewaard.312 In beide gevallen is namelijk sprake van 
een huisplaats met een herbouwfase op dezelfde locatie en een op korte 
afstand daarvan gelegen derde huisfase (in Dodewaard op 10 m afstand, te 
Bredesteeg op 17 m). Te Bredesteeg zijn aanwijzingen dat deze huizen als 
behorend tot één erf moeten worden beschouwd.

309  De gegevens aangaande het onderzoek in Zijderveld zijn gebaseerd op Knippenberg & 
Jongste 2005.

310  Meijlink & Kranendonk 2002
311  Vergelijk Arnoldussen in prep.
312  Theunissen 1999, 139-145
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Voor de noordrand van het rivierengebied beschikken we uit de midden-
bronstijd vooral over gegevens uit Wijk-bij-Duurstede – De Horden.313

Hier zijn tien huizen uit de bronstijd gevonden, omgeven door een klein 
aantal spiekers en enkele kuilen, die vooral rond één huis geclusterd waren. 
De nederzetting dateert op basis van de 14C-dateringen in de 14e en 13e

eeuw voor Chr. Opvallend is vooral de losse spreiding van huizen op De 
Horden. De huizen liggen alleen of per groepje van twee op ca. 50 tot 100 
m van de volgende huisplaats.314 Ook in Rhenen-Remmerden315 tonen alle 
plattegronden een vrijwel identieke oriëntatie. De huizen lijken daar binnen 
de putgrenzen ook per één of twee voor te komen. Hoewel in Bredesteeg 
ten zuiden van huis 1 en ten oosten van de huizen 2 en 3 niet is opgegraven 
en de huizen 4 en 5 alleen door proefsleuven zijn omgeven, lijkt er toch 
sprake te zijn van zones zonder huisplattegronden tussen deze huisplaatsen. 
Terwijl het dus goed mogelijk is dat er tussen de cluster van huis 2 en 3 en 
die van huis 4 en 5 nog een huisplaats ligt (in ieder geval is daar nog genoeg 
ruimte voor over buiten de opgravingsputten), is de maximale afstand 
tussen de twee huisplaatsen hier 75 m. Tussen huis 1 en de huizen 2 en 3 
bedraagt de afstand ca. 160 m, maar daartussen is ook nog veel ruimte voor 
een andere huisplaats. 

Opvallend in de plattegronden van De Horden en Rhenen-Remmerden is 
dat de huizen wanneer ze met zijn tweeën voorkomen, direct naast elkaar 
liggen. Dit lijkt op een heel directe relatie tussen beide huizen te wijzen, die 
bijvoorbeeld zou kunnen worden geïnterpreteerd als de weerslag van twee 
opeenvolgende huisfasen van één huisplaats. Op een vergelijkbare, directe 
relatie zouden te Bredesteeg de huizen 1 en 8 en de huizen 2 en 3 kunnen 
wijzen die in elkaars verlengde liggen, evenals de huizen 5 en 6/7 die 
parallel naast elkaar liggen. Een nog sterkere relatie spreekt uiteraard uit de 
plattegronden 6 en 7 die over elkaar liggen en dus op een herbouw over het 
oude huis lijken te spreken. Op een echte restauratiefase wijzen de sporen 
van huis 1. 

Voor de hogere gronden ten noorden van de Rijn zijn weinig gegevens 
beschikbaar. In Ede is een onduidelijke huisplattegrond uit de midden-
bronstijd opgegraven.316 In Elst is nog een grote drieschepige plattegrond 
uit de late bronstijd of vroege ijzertijd gevonden. Daarna is er pas weer een 
aantal nederzettingen onderzocht in de IJsselvallei rond Zwolle, Deventer 
en Zutphen. In Deventer zijn op de Margijnen Enk twee plattegronden vlak 
naast elkaar gevonden. Daaromheen bevinden zich echter grote gaten in 
de opgravingsplattegrond, waarin nog een derde huisplattegrond zichtbaar 
is.317 In Colmschate is bij Deventer een vijftal plattegronden met vrij losse 
spreiding gevonden.318 Naar de zuidzijde is de opgravingsgrens echter vrij 
snel bereikt. Op andere locaties is weinig ruimte rondom de huisplaatsen 
zelf opgegraven, zodat uitspraken over nederzettingsopbouw lastig zijn. 
Voorlopig lijken de gegevens hier echter eerder aan te sluiten op de Midden- 
en Zuid-Nederlandse situatie, dan op de situatie in Drenthe.

313  de informatie over deze vindplaats is naar Hessing 1991
314  Hessing 1991, fig. 2
315  Van Hoof & Meurkens 2007
316  Putker 1986
317  Modderman 1955
318  Van Beek 2001, 41
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In Zuid-Nederland zijn de opgravingen in Breda, Geldrop en Oss bruikbaar 
voor analyses op een hoger nederzettingsniveau. In Breda-Moskes is 
sprake van één geïsoleerde huisplattegrond en op Breda-Huifakker van 
twee naast elkaar gelegen plattegronden op 50 m afstand van een volgende 
huisplaats. Behalve ten zuiden van dit laatste huis op Huifakker waar de 
opgravingsgrens al snel bereikt is, worden de huizen verder door grote 
lege zones omgeven.319 In Geldrop zijn twee huisplaatsen onderzocht.320

Op beide huisplaatsen ligt één huisplattegrond. Hoewel daar rond gebouw 
2 weinig vierkante meters zijn opgegraven, is het bij huis 1 – ondanks 
dat er naar het zuiden toe enkele gaten zitten tussen de proefsleuven 
en opgravingsputten – moeilijk voor te stellen dat hier een intensief 
bewoonde nederzetting zou liggen met dicht opeen gelegen huisplaatsen. 
In Oss-De Geer is een geïsoleerde huisplattegrond gevonden.321 Alleen 
naar het westen wordt de opgravingsgrens al vrij snel bereikt (ca. 15 m), 
naar de overige zijden bedragen die afstanden 50-100 m. Op de grens 
van de plangebieden Ussen en Mikkeldonk zijn in Oss nog twee tot drie 
huisplaatsen vrijgelegd.322 Opnieuw gaat het om eenfasige huisplaatsen. 
Moeilijker is het zinvolle uitspraken te doen over de nederzettingsstruc-
tuur aangezien er enkele grote gaten in de opgravingsplattegrond zitten. 
Toch lijkt het erop dat indien de opgravingsputten van Oss-Ussen en 
Oss-Mikkeldonk gecombineerd worden, er sprake moet zijn van een 
diffuus nederzettingssysteem met grote lege vlakken tussen en rond de 
huisplaatsen. Bij de overige onderzochte nederzettingen uit de midden-
bronstijd is steeds te weinig ruimte rond de huisplaats opgegraven om 
inzicht in de nederzettingsopbouw te krijgen. Wel is steeds duidelijk dat het 
om hetzij eenfasige huisplaatsen (Loon op Zand, Nijnsel, Sittard, Maldegem 
en Blerick), hetzij om huizen met een herbouwfase (Engelen, Venray en 
waarschijnlijk Weelde) gaat. In Oss, Breda en Engelen kennen alle huisplat-
tegronden een gelijke oriëntering. Alleen in Geldrop is sprake van twee 
huizen met min of meer haaks op elkaar staande oriëntatie. 

In het rivierengebied lijkt op grootschalig onderzochte nederzettingslo-
caties als Zijderveld en Tiel-Medel Bredesteeg meer sprake te zijn van 
een gestructureerde nederzettingsopzet dan bijvoorbeeld in Wijk-bij-
Duurstede, Rhenen, Oss of Breda. Deels ligt de oorzaak daarvan in de 
betere conservering van hekwerkjes, e.d. in het rivierengebied, waardoor 
hier in de opgraving rechthoekige, door hekjes omgeven, tegen elkaar 
gelegen erven zichtbaar zijn in een strak verkaveld landschap. Dat deel van 
de gegevens ontbreekt vrijwel altijd op de zandgronden. Toch lijkt daar op 
plekken als Wijk-bij-Duurstede (hoewel technisch gezien niet op het zand 
gelegen) en Breda een veel losser nederzettingsbeeld op te duiken dan in 
het rivierengebied. De huisplaatsen liggen verder van elkaar af, en vierkant 
opgezette nederzettingsstructuren als aangetroffen aan de Bredesteeg 
zijn hier onbekend. Hoewel de afstanden tussen de huisplaatsen in het 
rivierengebied dus kleiner lijken te zijn dan die op de nederzettingen op 
de hogere zandgronden, bestaan er veel overeenkomsten in nederzettings-
opbouw, met regelmatig voorkomen van twee plattegronden op dezelfde 

319  gegevens Breda naar Koot & Berkvens 2004, 55-63
320  gegevens Geldrop naar Wesdorp 1997. De gebouwen 3 en 4 moeten als bijgebouwen geïn-

terpreteerd worden
321  Jansen & Van Hoof 2003
322  Fokkens 1991; Schinkel 1998; Fokkens 2005b, 421
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huisplaats binnen een verder eenfasig erfsysteem, e.d. Opvallend is wel 
dat in het rivierengebied huizen haaks op elkaar georiënteerd kunnen zijn, 
wat op de omringende zandgronden niet tot nauwelijks voorkomt, maar 
bijvoorbeeld wel in Drenthe. 

In de loop van de bewoning van Tiel-Medel veranderen er enkele 
zaken op de erven. Zoals in paragraaf 7.1 reeds besproken verandert de 
huizenbouw. De huizen worden korter en hebben een minder strakke 
opbouw. Tegelijkertijd blijken er op de erven meer spiekers voor te komen, 
waaronder ook negenpalige spiekers die nu algemeen worden. Een 
mogelijke verklaring voor de verandering in huizenbouw kan derhalve zijn 
dat bepaalde functies en activiteiten die alle in het grote woonstalhuis uit 
de midden-bronstijd waren samengepakt, naar de bijgebouwen worden 
verplaatst die daardoor steeds talrijker worden. Een andere verklaring zou 
kunnen liggen in sociale veranderingen zoals die eerder in dit hoofdstuk 
behandeld zijn. 

De meeste dateringen vallen in de midden-bronstijd en betreffen sporen en 
structuren die in verband zijn gebracht met erf 1, 2 en 4. De erven liggen 
aan de uiterste westzijde en in de zuidoosthoek van de opgraving. In de late 
bronstijd lijken de huisplaatsen zich meer naar het centrale en noordelijke 
deel te verplaatsen. De verplaatsing naar het noorden kan verband houden 
met nattere omstandigheden in de late bronstijd in vergelijking met de 
midden-bronstijd.323 Ten zuiden van de vindplaats lag een komgebied dat 
in de loop van de bronstijd steeds natter kan zijn geworden. Doorgaans 
wordt voor de late bronstijd in het rivierengebied aangenomen dat de 
omstandigheden dynamischer en natter werden als gevolg van de toename 
aan rivieralvulsies.324 We mogen echter niet vergeten dat we de vindplaats 
niet volledig hebben begrensd en dat het verspreidingsbeeld er totaal anders 
uit kan zien als (nog) grotere delen van het terrein waren opgegraven. Uit 
het aanvullende booronderzoek volgt dat ten noorden van de opgraving, 
buiten het plangebied het nederzettingsterrein nog doorloopt. Verder is 
niet uitgesloten dat in westelijke richting het nederzettingsterrein van 
Bredesteeg overgaat in dat van Tiel-Medel “Lingewei’. De grenzen van het 
nederzettingsterrein te Tiel-Medel “Bredesteeg” zijn tijdens de opgravingen 
van 2005 niet bereikt.

7.4 Beantwoording van de vraagstellingen uit het PvE

Algemene vragen:

A1: Wat is de kwaliteit van de vindplaats, gelet op de criteria gaafheid, 

conservering, zeldzaamheid, informatiewaarde en ensemblewaarde?

Zie bijlage 6.

A2 in hoeverre kloppen de verwachtingen van het eerder uitgevoerde 

booronderzoek door RAAP met de aangetroffen archeologische waarden?

In principe komen de boorgegevens van RAAP in grote lijnen overeen met 
de resultaten van de opgravingen, in het bijzonder de karakterisering van 
vindplaats 8 als nederzettingsterrein en van vindplaats 7 als onduidelijker 

323  zie antwoord op onderzoeksvraag 1 onder landschap
324  Jongste & Van Zijverden in druk
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type. De grenzen van vindplaats 8 komen grotendeels overeen met de 
tijdens de opgraving vastgestelde begrenzing. Belangrijk verschil is wel 
dat waar in de boringen een vondstlaag is aangemerkt er in een groter 
vlak nauwelijks sprake was van een vondstlaag, terwijl daar waar tijdens 
de opgraving een vondstlaag is aangetroffen, daarvoor in de boringen juist 
geen aanwijzingen waren. Ook valt erf 1 grotendeels buiten de door RAAP 
gekarteerde vindplaats.325

Hoewel de locatie van vindplaats op basis van het booronderzoek  is 
vastgesteld, blijkt nu na de opgravingen dat de boorgegevens anders hadden 
moeten worden geïnterpreteerd. De kernen die RAAP heeft aangegeven, 
bleken in de opgraving juist niet tot de spoor- en vondstrijkste delen van 
het terrein te behoren, terwijl de werkelijke kernen van de erven alle in 
de ‘periferie’ of in geval van erf 1 zelfs buiten de vindplaats lagen. Reden 
hiervoor is mogelijk methodisch:
- de kernen die RAAP heeft aangemerkt, vallen samen met de 

verspreiding van de megaboringen, waarin uiteraard meer 
vondstmateriaal wordt aangetroffen dan in gewone boringen. Op 
vindplaats 8 is met een andere dichtheid en spreiding geboord dan op 
vindplaats 1 en zijn dienovereenkomstig andere grenzen aangegeven 
van de kerngebieden. Het ontbreekt aan een kritische beschouwing over 
de locatiekeuze, spreiding en aantal megaboringen, maar ook over de 
vertaling van de resultaten van het booronderzoek naar afgebakende sites 
en vindplaatsen.

- Tijdens het vooronderzoek zijn de geomorfologie van het oorspronkelijke 
landschap en de bodemopbouw als gegeven beschouwd en niet 
meegenomen bij de interpretatie van de verspreiding van de 
archeologische indicatoren. Als dat wel zou zijn gebeurd was vastgesteld 
dat de delen van het terrein waar in de boringen geen of nauwelijks 
vondstmateriaal is aangetroffen samenvielen met de hogere delen 
van het oude landschap, waarvan de top grotendeels is opgenomen 
in de huidige bouwvoor. Juist op die hogere delen is gewoond in het 
verleden. Het ontbreken van een vondstlaag op de hogere delen betekent 
in die gevallen dus niet dat men daar niet woonde, maar wel dat de 
oorspronkelijke vondstlaag door bodembewerking verdwenen is.326

Bijkomend probleem is geweest dat het booronderzoek als gevolg van 
landverwerving en betredingstoestemming is uitgesmeerd over een 
lange periode en dat om vertraging in de planvorming te voorkomen is 
besloten schijnbaar discrete vindplaatsen alvast voor vervolgonderzoek in 
aanmerking te laten komen. Mogelijk was echter, als de bovengenoemde 
methodische problemen waren meegewogen, duidelijk geweest dat 
de reeds geselecteerde vindplaatsen niet zo discreet waren. Hoewel 
dan nog steeds erf 1 niet herkend was - op die locatie waren namelijk 
nauwelijks boringen gezet - zou de verdere interpretatie van vindplaats 
8 als één uitgestrekt nederzettingsterrein, mogelijk in samenhang met 

325  Heunks 2003b
326  vergelijkbaar is wat op vindplaats Zijderveld tijdens de opgravingen langs de A2 is vast-

gesteld. Ook hier leverden de boringen op de hogere delen geen vondstmateriaal op, terwijl 
die op de iets lagere delen wel materiaal opleverden: cf  Knippenberg & Jongste 2005. Op 
vindplaats de Bogen (29-31 en 45) is op basis van het booronderzoek wel gekeken naar 
bodemopbouw en de geomorfologie van het oorspronkelijke landschap en konden de 
geërodeerde zones aangemerkt worden, waar uiteindelijk ook huisplaatsen aanwezig bleken 
te zijn (Jongste & Smits 1997).
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vindplaats 1 zijn geselecteerd. De megaboringen zouden dan meer 
clusters uiteen zijn gevallen. In situaties waarin de top van de oude 
cultuurlaag aan erosie onderhevig is geweest, zoals te Tiel-Medel, maar 
bijvoorbeeld ook Zijderveld, is het noodzakelijk het booronderzoek 
vanuit een landschappelijk oogpunt uit te voeren en niet vooral af te 
gaan op aanwezige archeologische indicatoren. Lege delen van een 
terrein kunnen door de landschappelijke ligging namelijk vaak wel 
bewoningsporen bevatten. 

Specifieke vragen

B1: in welke periode of periodes heeft bewoning of gebruik van de locatie 

plaatsgevonden?

Op basis van het aangetroffen aardewerk en de aangetroffen huistypen is 
intensieve bewoning van het gebied in de midden-bronstijd B en de late 
bronstijd (1500-800 voor Chr.) vastgesteld. Deze dateringen komen overeen 
met de meeste gedateerde hout-, zaden- en houtskoolmonsters. Een houts-
koolmonster uit een paalspoor van huis 8 dateert evenwel iets ouder (vroege- 
of (eerste fase van de) midden-bronstijd). Daarmee bestaat de kans dat het 
terrein voorafgaande aan de midden-bronstijd B ook bewoond of gebruikt 
is. De aanwijzingen zijn echter schaars. Het betreft een zeer verweerde, 
mogelijke klokbekerscherf en drie vuurstenen neolithische bijlafslagen in 
de vulling van sporen die verder uitsluitend materiaal uit de midden- en 
late bronstijd opleveren. Op grond van het paleogeografische onderzoek is 
bewoning gedurende midden-bronstijd A niet aannemelijk, omdat in deze 
periode twee systemen tegelijk actief zijn en de omgeving van de vindplaats 
te nat moet zijn geweest voor bewoning. Oudere bewoning is echter dus 
niet uitgesloten en kan in verband worden gebracht met houtskooldatering, 
klokbekerscherf en de drie afslagen. 

B2: is het mogelijk de indeling kernen/periferie vast te stellen zoals die door RAAP 

is gemaakt?

Nee. Het onderscheid tussen kern en periferie zoals aangegeven door RAAP 
komt niet overeen met hetgeen op het nederzettingsterrein is aangetroffen, 
maar houdt verband met de verspreiding van megaboringen (vergelijk 
vraag A2). Hiermee vervalt ook vraag B4. Het is in het licht van wat we 
weten van nederzettingsterreinen uit de bronstijd in het rivierengebied en 
wat deze vindplaats heeft opgeleverd ook erg moeilijk termen als kern en 
periferie te blijven hanteren, in ieder geval vanuit het perspectief dat beide 
termen in het prospectief onderzoek veelal wordt gebruikt om afzonderlijke 
huisplaatsen en hun omgeving te traceren. Beter zou het in het vervolg zijn 
om te kiezen voor beschrijvende termen, zoals concentratiegebied voor kern 
en diffuse vondstspreiding voor periferie, om vervolgens bij de interpretatie 
rekening te houden met het type landschap, de mate van bodemerosie en de 
kans op uitgestrekte nederzettingsterreinen met verschillende gelijktijdige 
en ongelijktijdige huisplaatsen.

B3: zo ja, is het mogelijk om een uitspraak te doen over de activiteiten in de 

onderscheiden gebieden (bewoningsresten, huisplaatsen versus bijvoorbeeld land-

bouwactiviteiten)?

Kern en periferie zijn beide intensief gebruikt voor bewoningsdoelein-
den en daaraan gekoppelde activiteiten. Wel zou vindplaats 7 als periferie 



160 TIEL-MEDEL BREDESTEEG

van vindplaats 8 kunnen worden gezien (parallel aan de interpretatie van 
vindplaats 1). Een karakterisering van vindplaats 7 is echter lastig te geven. 
Een gebruik als weidegrond op grond van landschappelijke kenmerken 
(lager gelegen komgebied) is niet uitgesloten, maar de archeologische 
indicatoren voor deze zone waren minimaal.

B4: zie B1

B5: Zijn er aanwijzingen voor funeraire gebruiken?

Er zijn tijdens het onderzoek geen aanwijzingen in de vorm van 
grafmonumenten, losse menselijke skeletresten of vlakgraven gevonden. 
Dat neemt niet weg dat deze in de omgeving van de vindplaats aanwezig 
kunnen zijn.

B6: Is het mogelijk de vindplaats te begrenzen, met name in het noorden en het 

zuiden?

In het noorden loopt de vindplaats buiten het plangebied door. Op basis 
van boringen daar gezet in het kader van het fysisch-geografisch onderzoek 
(vergelijk hoofdstuk 2) kan verondersteld worden dat de vindplaats nog 
zo’n 40 tot 50 m verder naar het noorden doorloopt. Bij toekomstige 
planvorming te noorden van het bedrijventerrein zal in een vroeg stadium 
rekening moeten worden gehouden met de aanwezigheid van een laat-
prehistorisch nederzettingsterrein. In het zuiden lijken de grenzen van 
de vindplaats in grote lijnen vastgesteld te zijn. Zoals met name ook in de 
proefsleuven over vindplaats 7 is gebleken loopt het terrein naar deze kant 
ook snel af. In het oosten en westen (ter hoogte van de ‘kernen’ van RAAP) 
is duidelijk dat de grenzen aan de zuidzijde zijn bereikt. In het centrale deel 
lijkt die grens ook min of meer aangetroffen te zijn, maar worden met name 
aan weerszijden van put 30 nog sporen behorend bij erf 3 verwacht.

B7: Is het mogelijk een relatie vast te stellen tussen vindplaats 8 en vindplaats 7? 

En:

B8: Is het mogelijk vast te stellen wat het karakter of gebruik was van vindplaats 

7?

Het is duidelijk dat vindplaats 8 op de hogere delen van het terrein gelegen 
was en als een nederzetting gekarakteriseerd kan worden. Naar het zuiden 
toe daalt het terrein snel en vindplaats 7 ligt dus op een relatief laag deel 
van het onderzoeksgebied. De hoeveelheid archeologische indicatoren op 
vindplaats 7 was tijdens het booronderzoek al gering. Tijdens het proef-
sleuvenonderzoek zijn hier geen grondsporen of vondsten gedaan. Er 
kunnen dus nauwelijks uitspraken gedaan worden over de karakterisering 
van vindplaats 7 en de gelijktijdigheid of relatie ervan met vindplaats 8. 
Op basis van de ligging van deze zone in het landschap kan uiteraard wel 
verondersteld worden dat hier door de bewoners van vindplaats 8 off-site

activiteiten zijn uitgevoerd als het weiden van vee, jacht, het verzamelen van 
allerlei grondstoffen, etc.

Voorafgaand aan de Archeologische Opgraving werden op basis van de 
resultaten van het proefsleuvenonderzoek de volgende vragen aan deze lijst 
toegevoegd:
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Landschap:

1. Welke landschapsontwikkeling vond er plaats in de periode van 3000 voor tot 

1200 na Chr. (graven van de Linge) en specifiek in de periode 1800-1000 v. 

Chr.?

Omstreeks 3000 voor Chr. wordt het landschap gevormd door de 
Ommerense stroomgordel (fig. 2.7). Uit deze periode zijn ook enkele 
Vlaardingen-vindplaatsen gemeld die op of pal ten zuiden van de 
meandergordel liggen. Vanaf 3000 voor Chr. komt het gebied in de tweede 
helft van het vierde millennium voor Chr. onder invloed van het Zoelense 
en het Ochtense systeem en worden vooral door het eerste dikke creavas-
sepakketten afgezet in de kommen. Vanaf het laat-neolithicum worden de 
meandersgordel en crevasseruggen van de Zoelense bewoond. Uit deze 
periode dateert Tiel-Medel “Oude Weiden (vindplaats 5), maar ook op 
vindplaats 1 en op deze vindplaats (7/8) zijn er mogelijk aanwijzingen voor 
activiteiten uit het laat-neolithicum-vroege bronstijd (2500-1800 voor Chr.). 
De Ochtendse stroomgordel is in diezelfde tijd nog actief. 

Een nieuwe reactivering van de Zoelense stroomrug in de eerste fase van de 
midden-bronstijd (1800-1500 voor Chr.) zorgt er vermoedelijk voor dat het 
gebied grotendeels verlaten wordt. Pas vanaf de tweede fase van de midden-
bronstijd (1500-1050 voor Chr.) en gedurende de late bronstijd (1050-
800 voor Chr.) is bewoning in het gebied weer mogelijk als de Zoelense 
stroomgordel weer verland is. De Ochtense stroomgordel blijft gedurende 
de midden-bronstijd actief, waarna deze wordt opgevolgd door de Bommelse 
en de Echteldse, waarvan een van de meanderbochten veel dichterbij de 
locatie van vindplaats 7/8 komt. Dat zou de reden kunnen zijn voor de 
sterkere vernatting die in deze periode ten zuiden van vindplaats 8 in het 
komgebied lijkt op te treden. Gedurende de ijzertijd (800-15 voor Chr.) blijft 
de omgeving onder invloed van de Echteldse staan en lijkt de bewoning 
op de Zoelense hoger op de meandergordel en meer noordelijk te zijn 
verplaatst. Daartegenover komen meer bewoningslocaties voor op de oever-
afzettingen van de Echteldse in het zuidelijk deel van het onderzoeksgebied.

Vanaf de Romeinse tijd verlandt ook de Echteldse en stroomt ten zuiden 
van het onderzoeksgebied de Waal en ten westen de Linge. Gelet op de 
talloze vondstmeldingen, lijkt het gebied nu zeer aantrekkelijk te zijn voor 
bewoning. In de middeleeuwen wordt tenslotte de nieuwe Linge gegraven.

2. Hoe zag het abiotische en biotische landschap eruit ten tijde van de bewoning? 

Is de specifieke locatiekeuze te verklaren?

Over het biotische landschap is bij gebrek aan relevante gegevens uit 
het ecologisch onderzoek weinig bekend. Het ontbreekt aan een goede 
monsterlocatie voor pollenonderzoek. De onderzochte monsters uit 
waterputten uit de midden- en late bronstijd geven feitelijk alleen informatie 
over de directe omgeving en dan veelal over antropogeen gedrag. We 
weten dat de waterputten in de buurt van omwoelde en droge ruiggronden 
gelegen waren (mogelijk akkers, waarschijnlijk de erven) met her en der 
nattere waterkanten en graslanden (komgebied of planten rondom de 
waterput zelf?). Op grond van het schaars bewaard gebleven hout mogen 
we verwachten dat in de omgeving in ieder geval wilgen en elzen stonden. 
Uit het houtskoolonderzoek dat is uitgevoerd in het kader van het AMS-
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dateringsonderzoek en dus niet als representatief mag gelden, komt 
naar voren dat behalve wilg (en andere verspreidporige houtsoorten) ook 
eikenhout voorhanden was. Of dat betekent dat op de hogere oeverafzet-
tingen nog eiken stonden is daarmee niet aangetoond. Naar verwachting zal 
de biotische omgeving van de vindplaats sterk hebben geleken op die van 
andere vindplaatsen in het rivierengebied.327 In de loop van de midden- en 
zeker late bronstijd kunnen de omstandigheden natter zijn geworden (zie 
boven) en dat zal zeker zijn effect hebben gehad op de houtopslag en de 
vegetatie. Opmerkelijk is wel dat in diezelfde periode het aantal geteelde 
cultuurgewassen groter is dan in de periode daarvoor. Ook broodtarwe dat 
als minder resistent tegen nattere condities bekend staat, is aangetroffen.328

Het abiotische landschap zal hebben bestaan uit de hogere gronden 
van stroomruggen en crevasseruggen omgeven door kommen. De 
locatie van vindplaats 7/8 (en 1) is gekozen, omdat ze op de gradiënt 
van de hogere gronden naar die van de nattere kom gelegen is. Een 
vergelijkbare locatiekeuze is ook op andere vindplaatsen uit deze periode 
verondersteld.329 Op de hogere delen was akkerbouw mogelijk, in de lagere 
kommen kon het vee grazen en zal veel van het bouw- en brandhout uit de 
daar gelegen moerasbossen zijn gehaald. 

Datering:

Tijdens het IVO is een bewoningsfase geconstateerd, die op basis 
van vondstmateriaal uit de aangetroffen vondstlaag gedateerd is in de 
midden-bronstijd. De vraag is of het mogelijk is deze datering nader te 
onderbouwen.

3. Hoe oud is de vindplaats?

4. Hoe lang is de locatie/nederzetting gebruikt?

De vindplaats dateert in de gevorderde fase van de midden-bronstijd (MBT-
B: 1500-1050 voor Chr.) en de late bronstijd (1050-800 voor Chr.). Niet 
uitgesloten mag worden dat op de locatie van de vindplaats ook sporen zijn 
van activiteiten uit het laat-neolithicum en vroege bronstijd (2500-1800 voor 
Chr.), maar deze zullen bij gebrek aan duidelijke bewoningsporen moeten 
worden beschouwd als nederzettingsruis van een nabijgelegen huisplaats uit 
deze periode (te denken valt aan Tiel-Medel “Lingewei” en “Oude Weiden). 
Mogelijk was de vindplaats (en het gebied) wel geheel verlaten gedurende 
de eerste fase van de midden-bronstijd (MBT-A: 1800-1500 voor Chr.) en is 
de locatie weer verlaten aan het einde van de late bronstijd toen het gebied 
onder invloed van de Waal en de Linge te nat zal zijn geworden.

5. Zijn de aangetroffen kerngebieden gelijktijdig?

6. Zijn er verschillende activiteitenfasen (eventueel per kerngebied en bijbehorend 

areaal) te onderscheiden en zo ja, hoeveel en is een preciezere datering 

mogelijk?

De kerngebieden die RAAP in haar vooronderzoek heeft aangemerkt, 
komen in ligging en omvang in strikte zin niet overeen met hetgeen tijdens 

327  zie bijvoorbeeld: Eigenblok-Rumpt (Jongste & Van Wijngaarden 2002) of  Zijderveld 
(Knippenberg & Jongste 2005)

328  Brinkkemper in Jongste & Van Wijngaarden 2002
329  Jongste & Van Wijngaarden 2002: cf  paragraaf  6.6
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het definitieve onderzoek naar voren is gekomen.330 Het huidige beeld is 
dat het gehele gebied van en tussen de RAAP-kernen bewoond is geweest 
en dat over het gehele terrein gedurende de midden- en late bronstijd 
erven zijn ingericht en gebruikt. De gelijktijdigheid van de erven is niet 
vastgesteld. Daartoe zijn de foutenmarges van de ouderdomsdateringen te 
groot en is het aantal dateringen te gering. Huizen 2 en 3 lijken door hun 
ligging en combinatie (een klein en een lang huis) gelijktijdig te zijn. Harde 
bewijzen zijn er evenwel niet.
Op grond van overlap tussen huisplattegronden lijkt het erop dat in 
ieder geval op erf 1 (huis 1 en 8) en 4 (huis 6 en 7) sprake is van twee 
gebruiksfasen, in beide gevallen niet nauwkeuriger te dateren dan 
ergens tussen 1450-1250 voor Chr. Voor de late bronstijd is op grond van 
slechts twee dateringen geen fasering aan te geven. Op alle huisplaatsen 
zijn aanwijzingen te vinden dat men voorafgaande of na afloop van 
de bewoningsfasen de locatie gebruikte voor andere doeleinden (bijv. 
graanopslag in spiekers).331

De kuilenclusters tussen erf 2 en 6 zouden een neerslag kunnen zijn 
van activiteiten die gedurende een langere periode (doorlopend vanaf de 
midden- naar de late bronstijd?) hebben gespeeld en toebehoorden aan 
verschillende gelijktijdig bewoonde huisplaatsen.

Culturele/artefactuele karakteristiek

7. Aan welke groep en/of cultuur kan de vindplaats op grond van de mobilia 

worden toegewezen?

8. In welke richtingen lagen de contacten van de bewoners?

Het culturele materiaal dat is aangetroffen op de vindplaats is niet aan een 
specifieke cultuurgroep toe te wijzen, dan aan die gangbaar is voor deze 
periode voor (Centraal- en Zuid-) Nederland. De meeste artefacten zijn 
lokaal gefabriceerd en met grondstoffen die in de regio zelf voor handen 
zijn. Een uitzondering vormt de kokerbijl die vermoedelijk uit Noordoost-
Nederland afkomstig is en door middel van uitwisseling in Tiel-Medel 
‘Bredesteeg’ terechtgekomen moet zijn. In het vuursteen valt een kleine 
groep artefacten op die van grotere knollen geslagen zijn die of secundair 
in rivierbeddingen of op terrassen in de omgeving aanwezig kunnen zijn 
geweest, of mogelijk door middel van uitwisseling zijn aangevoerd. Omdat 
dit materiaal overwegend in de vondstlaag is aangetroffen, waarin ook een 
kleine component laatneolithisch aardewerk vertegenwoordigd is, kan het 
zijn dat deze stukken dateren van voor de fase van echte bewoning op de 
site. In dat geval zou dit materiaal in verband moeten worden gebracht 
met een vindplaats die elders heeft gelegen (te denken valt aan Tiel-Medel 
“Lingewei” en “Oude Weiden).

Voedselvoorziening

9. Welke landschapszones werden geëexploiteerd?

10. Welke verschillende exploitatiewijzen kunnen worden onderscheiden?

11. Op welke bronnen was de voedselvoorziening gebaseerd?

12. Welke is de verhouding tussen veeteelt en jacht voor de voedselvoorziening?

330  zie antwoord op onderzoeksvraag A1 en A2
331 cf. Zijderveld: Knippenberg & Jongste 2005
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13. Is het mogelijk zoölogisch materiaal te koppelen aan specifieke huisplaatsen? 

Welk beeld en/of relatie levert dit op?

14. Welke is de verhouding tussen akkerbouw en verzamelen?

15. Heeft er ter plaatse, of in de directe omgeving, akkerbouw plaatsgevonden?

De opgraving heeft vooral aanwijzingen opgeleverd voor agrarische 
activiteiten (akkers: graan; weidegronden: rundvee). Verwacht mag 
worden dat de hogere, zandige gronden zijn gebruikt voor akkerbouw 
(meandergordel en crevasseafzettingen) en de lagere komafzettingen met 
natte graslanden voor  de weidegronden geschikt waren voor het rundvee. 
De bewoners hielden naast rundvee ook geiten en schapen, als ook varkens 
die vooral op de hogere gronden in loofbossen met eiken (stuwwallen, 
oeverwallen), maar ook in de buurt van de erven kunnen zijn gehouden. 
Gelet op de houtsoorten die gebruikt zijn voor brandhout (eik, wilg, els) zijn 
beide landschapszones ook gebruikt voor de exploitatie van de houtopslag. 
Het hout dat gebruikt is voor de trappetjes en de beschoeiingspalen betrof 
voornamelijk wilg (en eenmaal els) en dat zal vooral in de kommen zijn 
gekapt.

Het dieet bestond voornamelijk uit hetgeen deze huisdieren aan vlees (en 
melk?) en de akkers aan graan opleverden. Er zijn schaarse aanwijzingen 
voor wild, in het bijzonder edelhert. Het lijkt er echter op dat het 
hert slechts incidenteel is gejaagd en vooral afgeworpen bijproducten 
(geweistangen) voor het vervaardigen van benen werktuigen zijn verzameld. 
Gelet op de geringe aantallen bot zal het aandeel van de jacht in de voed-
selvoorziening zeer beperkt zijn geweest en mogen we ervan uitgaan dat 
de huisdieren vrijwel 100% van het vlees zullen hebben geleverd. Ook 
vis zal een rol in het voedselspectrum gespeeld hebben. Naast de ligging 
van de vindplaats spreken hier de visresten voor die in zeefresidu’s zijn 
aangetroffen (schubben, botjes, e.d.). Het betreft hoofdzakelijk vissoorten 
die zijn gevangen in de grotere rivieren en in de binnenwateren van het 
rivierengebied. Een enkel fragment vertoont snijsporen en verbranding-
sporen en lijkt erop te wijzen dat de vis gegeten is. Het spectrum lijkt op 
hetgeen ook op andere bronstijdvindplaatsen uit het rivierengebied zijn 
aangetroffen. Vis zal dus onderdeel hebben uitgemaakt van het dieet, 
hoewel niet is vast te stellen hoe groot dat aandeel is geweest. 

Het is niet mogelijk gebleken de samenstelling van de veestapel tussen de 
verschillende erven met elkaar te vergelijken. Hiervoor was het sample te 
klein. Wel kan een vergelijking gemaakt worden tussen het soortenspectrum 
uit de midden-bronstijd en uit de late bronstijd. In beide perioden neemt 
het rund veruit het grootste deel van de vleesvoorziening voor zijn rekening. 
In de late bronstijd valt het hert weg en neemt verhoudingsgewijs de rol 
van het rund verder toe. Laten we het hert echter buiten beschouwing dan 
is slechts sprake van een zeer lichte toename van het percentage rund en is 
van een echte verandering in het faunaspectrum vanaf de midden-bronstijd 
tot in de late bronstijd geen sprake. Wel lijkt gewei in de late bronstijd 
dus een minder grote rol als grondstof voor werktuigfabricage te hebben 
gespeeld.
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Nederzettingsfunctie

16. Is de specifieke locatiekeuze te verklaren?

De bewoners hebben zich gevestigd op een gradiënt in het landschap, 
dat wil zeggen op de grens van de drogere, zandige gronden en de natte 
kommen. Deze vestigingskeuze is logisch voor gemengde bedrijven die 
afhankelijk zijn van akkerbouw en veeteelt en op een zo kort mogelijke 
afstand tot de exploitatiegebieden gelegen zijn. Deze locatiekeuze is ook 
elders in het rivierengebied aangetoond.

17. Wat was de omvang van de nederzetting en de plaatselijke groep?

Het nederzettingsterrein is, wat betreft het bewoonde deel, minimaal 4 ha 
groot geweest, maar onduidelijk is wel tot hoever de nederzetting zich in 
westelijke en oostelijke richting heeft uitgestrekt. In westelijke richting zou 
vindplaats 1 tot hetzelfde complex kunnen hebben toebehoord, waardoor de 
omvang van de nederzetting twee keer zo groot is. Rekenen we de exploi-
tatiegebieden mee dan zal de omvang veel groter zijn geweest. De omvang 
hiervan is niet bepaald.

Het aantal huishoudens dat gelijktijdig heeft gefunctioneerd is niet 
vastgesteld. Hiertoe ontbreekt het aan enig zicht op de fasering en 
bewoningsduur. Daardoor is de omvang van de sociale groep niet 
vastgesteld.

18. Welke structuren, solitaire sporen en activiteitengebieden zijn binnen de 

nederzetting te onderscheiden?

In de nederzetting zijn huizen, enkele mogelijke bijgebouwen, grote 
aantallen spiekers, kuilen en waterputten onderscheiden. Het samenstel 
van deze structuren en sporen wordt in dit rapport beschouwd als erf. Bij 
het onderscheiden van de verschillende erven is de ruimtelijke spreiding 
en clustering, maar vooral ook datering en chronotypologie van de 
plattegronden leidraad geweest. In totaal zijn zeven erven onderscheiden. 
Op elk erf – behalve het ten noorden van het plangebied doorlopende erf 
7 - bevindt zich centraal geplaatst een of meerdere huizen met daar direct 
in de omgeving de spiekers. Op enige afstand liggen de waterputten en 
de kuilen. Van hekwerken en greppels kon slechts in een enkel geval een 
relatie tot een erf aangetoond worden. Opvallend is dat enkele hekwerken 
in de zuidwesthoek van het terrein eerder de gehele nederzetting lijken te 
omsluiten dan een individueel erf. Ze liggen dan ook prominent aan de 
zuidrand van de crevasse-afzettingen op de overgang naar het komgebied. 
Er is in grote lijnen een dynamiek te herkennen in de locatie van de erven. 
In de midden-bronstijd liggen drie erven verspreid over het terrein: twee in 
het oosten, vlakbij elkaar (erf 1 en 2) en één aan de andere zijde (erf 4). Alle 
drie de erven kunnen op basis van de 14C-dateringen globaal in de 14e eeuw 
cal BC gedateerd worden (hoewel voor erf 2 ook nog een datering in de 15e

eeuw cal BC mogelijk is). Mogelijk is hun carrévorm rond een centrale open 
plek (waarbij ter hoogte van erf 7 en 4 nog een erf uit de midden-bronstijd 
zou worden verwacht) het resultaat van één huishouden dat gedurende 
minstens drie generaties over het terrein gezworven heeftt. Op alle drie 
de erven zijn echter aanwijzingen voor dubbele huizen. Op erf 2 en 4 is 
mogelijk sprake van gelijktijdige bewoning door twee huishoudens. In de 
late bronstijd liggen de erven (3, 5-7) meer geclusterd en centraler op het 
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opgegraven terrein langs. Op erf 3 en 5 is het beeld vergelijkbaar met dat van 
de midden-bronstijd. Hoewel de huizen kleiner zijn dan in de voorafgaande 
periode, zien we ook hier de bijgebouwen in de directe omgeving van het 
huis en de kuilen en waterputten op enige afstand. Op erf 6 is het de vraag 
of hier sprake is van een palimpsest van structuren die elkaar opvolgen in 
de tijd, of dat sprake is van enige clustering van gebouwen, zodat er één 
groter erf wordt gevormd. Erf 7 tenslotte heeft geen huis opgeleverd, maar 
uitsluitend spiekers. Mogelijk ligt het huis ten noorden (of in?) de perceel-
scheidingssloot, buiten het opgegraven areaal. Ter hoogte van erf 7 komen 
clusters van kuilen voor die niet tot een erf gerekend kunnen worden en 
mogelijk gedurende meerdere huisperioden zijn gebruikt (zie hoofdstuk 5). 

De vraag is in hoeverre het beeld van de nederzetting veranderd als ook de 
zone ten noorden van de perceelscheidingsloot wordt opgegraven. De kans 
is aanwezig dat wat nu wordt gezien als kerngebied van de nederzetting, 
uiteindelijk de randzone blijkt te zijn van een veel groter nederzettings-
terrein. Pas dan is ook duidelijk of de verplaatsing van de erven van de 
midden-bronstijd naar de locaties van erven van de late bronstijd te maken 
heeft met een vooropgezet plan.

19. Welke activiteiten werden op de vindplaats uitgevoerd?

De meeste artefacten wijzen op agrarische activiteiten als landbouw 
en veeteelt. Daarnaast is graan verwerkt en zijn dieren geslacht. De 
daadwerkelijke fase van het eten van die producten kan alleen uit het 
vaatwerk gedestilleerd worden. Naast de echte landbouw zijn incidenteel 
herten geschoten en/of afgeworpen geweien verzameld. Er zijn geen directe 
aanwijzingen voor aardewerkproductie in de vorm van ovens. In één geval 
is sprake van een restje van een kleivoorraad van een pottenbakker. Dit 
zou dus kunnen wijzen op lokale aardewerkproductie. Aanwijzingen voor 
productie van brons zijn er niet. Wel zijn er uit één kuil enkele ijzerslakken 
afkomstig. Interessant is dat juist in de twee kuilenclusters buiten de erven 
enkele aanwijzingen voor ambachtelijke activiteiten te voorschijn zijn 
gekomen: de ijzerslakken, de mogelijke kleivoorraad en een kuiltje met 
grote brokken verbrande leem die als haardje of ovenvloer zou kunnen 
worden geïnterpreteerd. De belangrijke rol die zones buiten de huisplaatsen 
kunnen hebben gespeeld voor dit soort activiteiten blijkt ook elders.332

20. Is er een fasering aan te brengen in de (verschillende) activiteiten?

21. Zijn er aanwijzingen voor permanente of juist seizoensgebonden activiteiten?

Een fasering in activiteiten is niet aan te brengen. Op basis van de stabiliteit 
van de nederzetting, de zekere planmatige inrichting die de nederzettings-
plattegrond vertoont, e.d. mag er uitgegaan worden van een permanente 
bewoning van de locatie. 

22. Welke functie had de nederzetting?

De nederzetting kan als een typische agrarische nederzetting omschreven 
worden. Er zijn duidelijke aanwijzingen voor landbouw en veeteelt, waarbij 
dieren ook geslacht zijn en het slachtafval gedumpt is in kuilen of als 
zwerfvuil in sporen terecht kwam. Verder zijn er scherven van kookpotten, 

332  Vergelijk bijvoorbeeld de vindplaats van de gietmal van Oss-Horzak (Fontijn, Fokkens & 
Jansen 2002).
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servies, e.d. aanwezig. De huizen uit de midden-bronstijd kunnen als 
woonstalhuizen omschreven worden, die uit de late bronstijd zijn lastig te 
typeren. Ook hier zijn echter duidelijk agrarische activiteiten uitgevoerd. 
Nergens zijn aanwijzingen voor specialisatie op ambachtelijke productie als 
bronsgieten, e.d. Ook de aanwijzingen voor rituelen (zie vraag 34) kunnen 
goed geplaatst worden binnen een agrarische nederzetting.

23. Hoe lang is de locatie in gebruik geweest? Is aan te geven waarom de locatie 

na enige tijd verlaten is?

De maximale bewoningsduur van de locatie bedraagt in de midden-bronstijd 
ongeveer 400 jaar (met 2 sigma). Daarbij is de zeer vroege datering van 
houtskool uit een paalspoor van huis 8 buiten beschouwing gelaten, 
omdat het een uitbijter betreft en het aannemelijk is dat het hier om een 
intrusie gaat van ouder materiaal dat aan het oppervlakte heeft gelegen 
en bij het ingraven van de paalkuil voor huis 8 in de vulling van het spoor 
terechtgekomen is. Mogelijk is deze datering in verband te brengen met 
activiteiten in het gebied gedurende de vroege bronstijd, te meer daar 
voor de beginfase van de midden-bronstijd rekening wordt gehouden met 
omstandigheden waarin bewoning niet goed mogelijk was. De bewoning 
in de late bronstijd is op basis van slechts drie dateringen in een periode 
van maximaal 160 jaar (met 2 sigma) te plaatsen. Of deze dateringsinterval 
representatief is voor het gehele complex, is de vraag. Bewoningscontinuïteit 
vanaf de midden-bronstijd tot in de late bronstijd is niet aangetoond. Op 
basis van het aardewerk zou erf 4 bewoond kunnen zijn geweest durende 
de overgangsperiode. De vindplaats lijkt verlaten te zijn als gevolg van de 
activiteit van de Echteldse stroomrug in deze periode die pal ten zuiden van 
de vindplaats heeft gestroomd.

Vragen 24-33

De vragen 24-33 vervallen aangezien er geen aanwijzingen voor graven of 
een grafveld zijn aangetroffen.

Ideologie en cultus

34. Zijn er waarnemingen op de vindplaats die ideologisch geïnterpreteerd kunnen 

worden?

Verschillende waarnemingen duiden op cultische handelingen die in 
een nederzetting vaker voorkomen. Het gaat met name om rituelen 
bij de ingebruikname of bij het verlaten / afdanken van een structuur, 
waarschijnlijk bedoeld om het gebruik daarvan onder een gunstig gesternte 
te laten plaatsvinden c.q. ongeluk tijdens gebruik af te weren. Het gaat om 
een grote hoeveelheid aardewerk, gedeponeerd in een paalspoor van de 
negenpalige spieker 36 en om een groot fragment van een rijk versierde 
Henkeltasse, ingegraven in de bodem van waterput 10 (fig. 6.5a). Beide 
dateren uit de late bronstijd. Uit diezelfde periode is vlak buiten het met 
een hekwerk omgeven erf 6 een bronzen kokerbijl gevonden. Ook hier 
lijken we van een depositie uit te moeten gaan. De keuze voor de locatie 
op de rand van het eigen erf kan met een grensmarkering van het erf te 
maken gehad hebben, maar ook met de overgang tussen de vertrouwde en 
gecultiveerde eigen wereld van het erf en de andere, natuurlijke en mogelijk 
ook gevaarlijke wereld daarbuiten.333

333 cf. Roymans 1995, 18-20



168 TIEL-MEDEL BREDESTEEG

Opvallend is verder nog een runderschedel uit waterput 1 waarin twee 
doorboringen waren aangebracht. Slijtagesporen op de schedel kunnen 
in verband worden gebracht met touwen die door die gaten heen waren 
aangebracht. De schedel lijkt ondersteboven aan die touwen te hebben 
gehangen. Wellicht moeten we daar ook een symbolische betekenis aan 
verbinden. Of de schedel boven de waterput heeft gehangen waarin zij is 
gevonden, is niet zeker. Verder zijn er geen specifiek rituele indicatoren 
binnen de nederzetting aangetroffen.

De microregio

35. Welke overeenkomsten en verschillen zijn er met betrekking tot gelijktijdige 

vindplaatsen, zoals Medel-Lingewei (vindplaats 1) maar ook ‘De Bogen’ 

en ‘Boog C-Noord’, en Medel-Oude Weiden (vindplaats 5), ‘Eigenblok’, 

‘Dodewaard’ en ‘Zijderveld’?

Het is aannemelijk dat Tiel-Medel “Lingewei” deel heeft uitgemaakt van 
een groter nederzettingsterrein, waartoe ook “Bredesteeg” (vindplaats 8) 
behoort en waarvan vindplaats 7 de perifere zone betreft. Daarmee is een 
beeld verkregen van een langgerekt en gedurende meerdere generaties 
bewoonde zone langs een fossiele meandergordel op crevasse-afzettingen. 
Vergelijkbare nederzettingsterreinen uit deze periode komen voor in de 
Betuweroute (Eigenblok, De Bogen en Kesteren-Lienden). In samenstelling 
en inrichting is de vindplaats goed te vergelijken met andere vindplaatsen 
in het rivierengebied uit deze periode, zoals Dodewaard, Zijderveld en Wijk-
bij-Duurstede, maar ook met vindplaatsen als Rhenen-Remmerden aan 
de rand van het riviergebied op smeltwaterafzettingen ten zuiden van de 
Utrechtse Heuvelrug. De laatste vindplaats ligt op slechts enkele kilometers 
afstand van Tiel-Medel “Bredesteeg”. In nagenoeg alle gevallen valt op dat 
in oriëntatie en verspreiding een zeker structurering bestaat, waarvan in 
enkele gevallen wordt aangenomen dat het lokale microreliëf en mogelijk 
ook landschappelijke inrichting en percelering een kader heeft gevormd 
voor de verschillende huisplaatsen en dat daardoor sprake is van huizen met 
eenzelfde oriëntatie of een oriëntatie daar haaks op.

Hoewel de aard en ouderdom van vindplaats Boog C-Noord in de 
Betuweroute ter discussie staat – mogelijk betreft het niet alleen een special

activity camp uit het laat-neolithicum, én een randzone van een huisplaats 
uit de midden-bronstijd – is een vergelijking tussen Bredesteeg en deze 
vindplaats moeilijk te maken. Ook een vergelijking met de wat oudere 
vindplaats 5, Tiel-Medel “Oude Weiden” is lastig. Behalve enkele lastig 
te reconstrueren huisplattegronden heeft deze vindplaats geen duidelijke 
erfstructuren opgeleverd. De huisplaatsen op vindplaats 8 (en 1) tonen 
duidelijk een beeld van een volledig en volwaardig, gemengd boerenbedrijf. 

Op erfniveau is een combinatie van (drieschepig lang of kort) huis, 
bijgebouwen (merendeels spiekers), kuilen en waterputten aanwezig, 
hetgeen in sterke mate vergelijkbaar is met de andere nederzettings-
terreinen uit het rivierengebied. Op de erven vond in enkele gevallen 
ook herbouw plaats van de huizen of werden de huizen uitgebreid of 
gerepareerd. De erven zijn mogelijk voorafgaande, maar waarschijnlijk 
na afloop van de bewoningsperiode verlaten en gebruikt als locatie waar 
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spiekers werden neergezet. Ook dat zien we vaak terug op nederzettingster-
reinen uit de midden-bronstijd. 

In vergelijking met Dodewaard en Zijderveld valt op dat op erf 2 net als 
op beide andere vindplaatsen een lang huis en een kort huis bij elkaar 
voorkomen. Of hierin aanwijzingen te vinden zijn voor gelijktijdigheid en 
zelfs een onderling verband blijft bij gebrek aan dateringen en de beperkte 
resolutie in de gecalibreerde ouderdom, lastig te zeggen. Het beeld past 
goed in wat Gerritsen in zijn proefschrift veronderstelt op basis van de 
gebruikscyclus van een huisplaats en wat in etnografische bronnen is 
vastgesteld: erven worden uitgebreid met nieuwe huizen op het moment dat 
er veranderingen optreden in de samenstelling van de groep, bijvoorbeeld 
bij een huwelijk.334 Het nieuwe echtpaar bouwt dan in de buurt een nieuw 
huis.
De opgravingen te Tiel-Medel Bredesteeg hebben kortom veel aanvullende 
gegevens opgeleverd over wat we weten van nederzettingsterreinen uit de 
midden-bronstijd en nieuw inzicht in de inrichting van een nederzetting uit 
de late bronstijd.

334  Gerritsen 2003, 35-40
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Bijlage 1: laboratoriumdateringen (C. Vermeeren, P.F.B. Jongste)

Tijdens het onderzoek aan het hout is op verzoek van de archeologen 
materiaal uitgezocht voor 14C-datering. Hierbij zijn beschikbare monsters 
uit duidelijke structuren onderling vergeleken zodat de beste keuze gemaakt 
kon worden. Om de datering zo goed mogelijk te laten lukken, is getracht 
materiaal te verzamelen dat zo dicht mogelijk bij het moment van maken 
van de structuur ligt, dat wil zeggen bij voorkeur hout(skool) van (jonge) 
takken en (on)verkoolde zaden. 

Bij het maken van de keuze voor de houtmonsters is gelet op de 
conservering van het hout, of er al dan niet doorworteling of andere 
jongere “vervuiling” heeft plaatsgevonden en op het jaarringpatroon. 
Het is een voordeel als de jaarringen regelmatig en groot zijn, zodat zo 
precies mogelijk bemonsterd kan worden. Uiteindelijk zijn twee monsters 
geselecteerd (vondstnummers 695 en 992: de laatste 2 jaarringen die 
doorworteld waren). 

Naast het onverkoolde hout is er ook materiaal voor 14C-datering gehaald 
uit verkoold hout en verkoolde zaden. Wat betreft het houtskool gelden in 
principe dezelfde richtlijnen voor het maken  van een keuze als bij hout: 
gezocht wordt naar jong hout (tak of spint) met zo min mogelijk vervuiling. 
Omdat het vrijwel altijd om kleinere stukken gaat, heeft bemonstering van 
buitenste ringen hier geen zin. Wel is het belang van de soort hier extra 
groot: houtskoolfragmenten van kortlevende boomsoorten hebben een 
kleinere foutenmarge dan die van langlevende soorten. De voorkeur gaat 
daarom uit naar struiken of (kleine) korter levende bomen zoals bijvoorbeeld 
vlier (Sambucus), wilg en eventueel els, boven mogelijke woudreuzen als 
eik (Quercus) of beuk (Fagus sylvatica). Omdat er geen mogelijkheid was 
het materiaal te analyseren, zijn de op het oog herkenbare verspreidporige 
takken en zo klein mogelijke stammen eruit gepikt en gedetermineerd. Er 
waren tijdens het veldwerk geen specifieke houtskoolmonsters verkregen uit 
sporen die geschikt waren voor het oplossen van chronologische problemen 
binnen de vindplaats. Daarom zijn deels botanische monsters op dateerbaar 
materiaal nagegaan, deels zijn specifieke grondmonsters op dateerbaar 
materiaal uitgezeefd. 

In totaal zijn tien monsters voor een AMS-datering ingezonden naar het 
Pozna  Radiocarbon Laboratory (zie tabel 1). Hiervan waren acht monsters 
afkomstig uit archeologische context en twee uit bodemlagen ten behoeve 
van het fysisch geografisch onderzoek. Twee houtmonsters zijn ingestuurd 
naar het Centrum voor Isotopenonderzoek te Groningen. En tenslotte is een 
botmonsters uit een van de inpandige kuilen van huis 10 voor een snelle 
datering opgestuurd naar Kiel.
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Lab.nr methode put spoor aard vnr. materiaal Context 14C (BP) 1s-range (cal BC) 2s-range (cal BC)

Poz-16709 AMS 27 nvt* laag nvt zaden** fysische
geografie

4620 ± 40
3500-3430
3380-3350

3520-3330
3210-3190
3160-3130

Poz-16710 AMS *** nvt laag nvt houtskool
fysische
geografie

4520 ± 35
3350-3320
3280-3260
3240-3110

3360-3090

Poz-16715 AMS 21 18 paalspoor 662
houtskool
(eik)

huis 8 3435 ± 35
1870-1840
1780-1680

1880-1640

Poz-16719 AMS 30 11 waterput 6 976 zaden**** erf 3 3180 ± 35 1495-1425 1520-1400

Poz-16713 AMS 27 31 paalspoor 918
houtskool
(indet)

huis 2 3135 ± 35
1450-1380
1330-1320

1500-1310

Poz-16718 AMS 41 24 kuil 1133
houtskool
(wilgen-
stam)

erf 7 3110 ± 35
1430-1370
1340-1310

1460-1290

Poz-16716 AMS 42 33 paalspoor 1476
houtskool
(eik)

huis 7 3105 ± 35
1430-1370
1350-1310

1450-1290

Poz-16712 AMS 18 18 paalspoor 636
graan
(5x gerst)

huis 1 3095 ± 35
1420-1360
1350-1310

1440-1260

GrN-
30173

Conv. 27 55 waterput 5 695 hout erf 6 3085 ± 20
1410-1370
1345-1315

1420-1300

GrN-
30174

Conv. 36 30 waterput 8 992 hout erf 6 3030 ± 35
1380-1250
1230-1210

1410-1190
1150-1130

Poz-16714 AMS 36 13 paalspoor 962
graan
(1x indet)

huis 10 2815 ± 35 1010-920
1090-890
 880-840

Poz-16711 AMS 51 12 waterput 1634
graan
(indet)

erf 6 2770 ± 35
980-890
880-840

1010-830

KIA 30382 AMS 36 22 kuil 960 bot huis 10 geen*****

Tabel 1 
Laboratoriumdateringen van 
Tiel-Medel

* Monster uit vegetatiehorizont doorsneden door waterput 5 (1.19-1.29 m – mv)
** Vier onverkoolde zaden van Urtica dioica (brandnetel) en drie van Stachys sp. (andoorn)
*** Boorpunt 7 (159.849,60/436.898,60): veenlaag op  2.19-2.21 –mv (2,61-2,63 m +NAP)
**** Enkele onverkoolde zaden, waaronder twee fragmenten van sleedoorn, één van zilverschoon, zeven van 
  varkensgras, twee van melde, één van wilde peen en één verkoold zaadje van kleefkruid
***** het botmonster leverde helaas te weinig colageen op om te dateren.
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Bijlage 2.1: technologische beschrijving midden-bronstijdaardewerk
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veel 40 388.4 18 5

redelijk 39 302.8 22 5

weinig 23 299.7 10 5

veel 17 83.8 5 7

veel 15 329.1 7 6

redelijk 12 205.7 5 6

z.veel 8 145.4 3 6

z.veel 7 109.5 5 5

z.veel 7 104.4 3 7

redelijk 6 66.5 2 7

weinig 6 79.1 4 6

weinig 4 13.7 1 7

weinig redelijk 9 59.6 5 5

redelijk veel 8 190.8 1 6

veel redelijk 6 215.1 1 6

veel redelijk 4 34.9 1 5

veel weinig 3 20 2 5

redelijk weinig 1 4.2 1 5

veel veel 1 10.3 1 5

redelijk redelijk 1 33 1 5

redelijk redelijk 1 22.7 1 6

subtotaal 218 2718.7

redelijk z.weinig 3 10.2 1 5

weinig z.weinig 1 7.2 1 5

weinig z.weinig redelijk 1 7.5 1 5

weinig weinig 1 58.7 1 6

redelijk weinig 4 53.3 3 5

z.weinig veel redelijk 8 44.9 1 6

subtotaal 18 181.8

weinig weinig 1 13.1 1 5

z.veel 1 19.5 1 6

redelijk 1 3.2 1 5

z.veel weinig 4 61 1 5

weinig veel 1 6.1 1 5

weinig redelijk veel 1 77 1 5

veel weinig z.weinig 1 26.9 1 7

z.veel z.weinig redelijk 1 48.8 1 6

redelijk redelijk 1 6.3 1 5

weinig weinig z.weinig 1 4.1 1 5

redelijk weinig 1 77.8 1 6

nauwelijks redelijk weinig 1 14.2 1 5

subtotaal 15 358

veel veel redelijk 1 8.6 1 5

veel veel 4 46.8 1 5

veel weinig 1 13.9 1 5

redelijk z.weinig 1 2.7 1 5

redelijk weinig 1 9.4 1 5

redelijk redelijk 1 6 1 5

weinig weinig 2 3.4 1 5

weinig weinig 2 4.3 1 7

z.veel weinig 1 9.1 1 5

veel redelijk veel 2 163.2 2 5

veel weinig redelijk 1 16 1 5

subtotaal 17 283.4

weinig redelijk 2 12.3 2 5

redelijk weinig 2 21.3 2 5

redelijk redelijk 4 24.4 1 7

veel redelijk 2 19.8 1 5

redelijk z.veel 1 41.1 1 6

redelijk redelijk 1 12.2 1 5

weinig veel 1 8.2 1 5

subtotaal 13 139.3

totaal 281 3681.2
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Bijlage 2.1: technologische beschrijving late bronstijdaardewerk
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redelijk 16 716.9 2 9
z.weinig 14 86.8 2 9
z.weinig 4 30.6 1 8
veel 4 10.5 2 8
weinig 2 7.4 2 9
weinig 1 3 1 8
veel 3 24.7 1 9
redelijk weinig 3 9.9 1 8
weinig weinig 1 4.2 1 8
weinig z.weinig 1 3.9 1 8
z.veel weinig 1 3.4 1 8
weinig z.weinig 1 7.2 1 9
veel veel 1 2.1 1 8
redelijk z.weinig weinig 2 25 1 8
weinig redelijk 1 2.9 1 9

z.weinig 3 31.1 2 10
z.veel redelijk 1 12.9 1 8
veel veel 1 7.3 1 8

subtotaal 60 989.8
z.veel weinig 1 10.1 1 8
veel veel 4 106.7 3 9
veel redelijk 8 40.2 2 8
redelijk veel 5 20.3 1 9
veel redelijk 4 17.8 1 9
redelijk redelijk 2 48.1 2 8
weinig veel 2 15.3 2 9
redelijk veel 1 5.1 1 8
weinig z.weinig 1 1.4 1 8
z.weinig veel 1 3.6 1 9
redelijk redelijk 1 9.6 1 10
weinig veel 1 9.4 1 8
weinig z.veel 1 8.2 1 9

veel weinig 1 6.5 1 8
weinig veel 1 3.4 1 8
z.weinig redelijk 1 2 1 10
weinig veel 1 8.3 1 10

subtotaal 36 316
weinig redelijk veel 2 10.8 1 10
z.weinig weinig z.weinig 1 17.7 1 9
z.weinig z.weinig 15 42.5 1 9
z.weinig weinig 10 38.8 1 9
nauwelijks redelijk 6 85.8 1 9
z.weinig redelijk 6 45.9 1 9
weinig weinig 4 24.5 4 8
z.weinig veel 3 4.2 1 9
weinig veel 3 63.5 2 8
redelijk weinig 2 22.7 2 9
weinig veel 2 5.1 2 9
z.weinig redelijk 1 8.6 1 8
z.weinig z.weinig 1 9.6 1 10
redelijk redelijk 1 1.5 1 9
weinig redelijk 1 5.1 1 8
weinig redelijk 1 5.4 1 10

nauwelijks veel redelijk 1 64.1 1 9
redelijk veel 1 4.1 1 8
weinig weinig 1 5.3 1 10
z.weinig weinig 5 36.4 2 10

subtotaal 67 501.6
veel 57 393.9 5 10
redelijk 2 11.2 2 10
weinig 26 129.3 6 10
weinig 5 25.2 4 9
z.veel 5 71 2 8



TIEL-MEDEL BREDESTEEG    185

g
eb

ro
ke

n
 g

ra
n

ie
t

g
ri

n
d

g
eb

ro
ke

n
 k

w
ar

ts

kw
ar

ts
 (i

n
d

et
)

o
n

g
eb

ro
ke

n
 k

w
ar

ts

o
rr

g
an

is
ch

p
o

tg
ru

is

g
eb

ro
ke

n
 s

te
en

za
n

d

N G N
 v

o
lg

n
u

m
m

er
s

an
al

ys
eg

ro
ep

z.veel 12 112.7 2 10
weinig 5 81.1 2 8
z.weinig 4 16.4 2 10
z.weinig 1 26.8 1 9

subtotaal 117 867.6
weinig veel 8 40 7 9
z.weinig z.weinig 2 12.6 2 9
veel redelijk 6 100.4 2 9
redelijk redelijk 4 27.6 4 9
redelijk veel 2 10.1 2 9
veel z.weinig 2 4.2 1 8
weinig z.weinig 2 9.9 2 9
weinig redelijk 2 13.1 2 9
redelijk veel 1 2.7 1 10
nauwelijks veel 1 339.8 1 9
redelijk weinig 1 3.2 1 9
redelijk redelijk 1 8.2 1 10
weinig redelijk 1 4.1 1 10
veel z.weinig 1 34.2 1 10
weinig veel 1 12.3 1 10

subtotaal 35 622.4
weinig veel veel 7 83.2 1 9
nauwelijks redelijk veel 6 98.8 1 9
veel nauwelijks redelijk 25 265.8 1 9
weinig redelijk veel 5 41.2 2 9
weinig weinig redelijk 4 64.4 3 9
weinig weinig redelijk 3 28.8 1 8
nauwelijks redelijk redelijk 3 32 2 9
nauwelijks z.veel weinig 3 60.6 1 9
nauwelijks weinig veel 2 14.2 2 9
nauwelijks nauwelijks veel 2 29.3 2 9
nauwelijks weinig weinig 2 81.5 1 9
nauwelijks veel veel 2 21.6 1 9
weinig z.weinig veel 2 18.9 1 9
weinig redelijk redelijk 1 29.8 1 9
weinig veel redelijk 1 58.4 1 9
weinig weinig redelijk 1 9.3 1 10
weinig weinig veel 1 9.1 1 9
redelijk veel redelijk 1 29.8 1 9
redelijk redelijk veel 1 7 1 9

z.weinig weinig weinig 1 9 1 10
weinig weinig redelijk redelijk 2 12.2 1 8

subtotaal 75 1005
nauwelijks weinig redelijk 2 17.9 1 9
weinig weinig redelijk 1 119 1 8
weinig redelijk redelijk 1 23.9 1 10

subtotaal 4 160.8
veel 1 2 1 8
veel 2 15.5 2 9
redelijk 1 2 1 10
weinig 3 4.9 2 10
z.weinig 3 15.1 1 10

subtotaal 10 39.5
z.weinig 2 7.9 1 10

totaal 406 4511
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Bijlage 3: hout
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opmerkingen

1633 51 12 1 Salix 10 . . 4.5 . - 1b 1? . . <10w - - - - .

1633 51 12 2 Salix 40 . . 5 . 1b 1 9 . <10h/w - - - F . .

1633 51 12 3 Salix 21 . . 4 . . 1b 2+ 4 . <10h/w - - + F - bij elkaar >100 gr <10 jr; 2zijdig + scheursporen

695 27 55 . Salix . . . 4.5 - - 1b - - - <10z? - - + - - >100 gr <10 jr

984 30 23 . Salix 34 . . 3 - - 1b 1 4 - <5z/h - - + - - >100 gr <5 jr (toch genomen)

990+992 36 30 Alnus 100 . . 12 . . 1b 5-Oct

685 23 22 Salix 65 . . 9 . . 1b 32

Uitleg van de codering gebruikt in de bijlage
Alle afmetingen zijn in cm (>  groter of meer dan, <  kleiner of minder dan, +=enkele, ++=tientallen)
str. structuur (H=huis, B=bijgebouw, S=spieker, P=palenrij/wolk, K=kuil)
put put
spoor spoor
vnr. vondstnummer
volg volgnummer, als binnen één vondstnummers meer houtvondsten zijn (door BIAX toegekend)
soort houtsoort: Alnus = Els, Populus = Populier, Quercus = Eik, Salix = Wilg
L lengte
B breedte
H hoogte/dikte
D-vwp diameter van het voorwerp
D-boom diameter van oorspronkelijke stam of tak

artefact omschrijving van voorwerp of constructiehout
stc. stamcode = schematisch aangeven van de wijze waarop object uit het hout is gehaald (grondvorm), zie apart vel. b= met bast/wankant, a= zonder bast
PV puntvorm, d.w.z. het aantal vlakken waarmee de punt is gemaakt halverwege de punt: 2 = 2 vlakken enz.  a = één vlak van punt die niet bekapt of bewerkt is

*=  punt in 2 fasen: eerst omkappen en daarna afplatten
PL puntlengte, d.w.z. de lengte van de punt gemeten van hoogste kapvlak
cons. conservering, m=matig, g=goed, s=slecht
jr. aantal jaarringen, < = weinig, s = spint
schors aan- of afwezigheid van schors
dendro geschiktheid voor dendrochronologisch onderzoek
14C geschiktheid voor 14C-datering
T/F advies voor tekenen en/of fotograferen
C/W advies voor conservering of weggooien

opmerkingen       opmerkingen die niet onder een eerdere kolom passen. St=snede getekend
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Bijlage 4: dierlijk bot

Slijtage (Grant 1982) Higham Leeftijd (MWS)
DP4 P4 M1 M2 M3
* * E * * 5-6m 31-38
* * c c * 18-24m 21-23
* * c * * 8-13m 11
* e * * * 40-50m 39-43
* * j * * - 29-38
* * k * * - 34-42
* * f * * - 18-19
* * * b E 24-30m 21-24
* * g c * <24m 32-33
* * * * b 30-33m 17-21
* * * * b 30-33m 17-21
* h g g g <40m P4:28-34; molaren:31-40
* * * g * <30m 31-39
* * g h c 31-32m 32-35
* * * h * <30m 30-40
* * * * n <40m >54
* * * k * <24m 42-46

Element niet vergroeid vergroeid tot. vergroeid % vergroeiend leeftijd
scapula dist. 11
humerus dist. 9
radius prox. 10
phalanx 1 prox. 5 1
phalanx 2 prox. 8
pelvis (acetabulum) 1 1
Tot. vroeg vergroeid 1 44 45 97,8 1 9 mnd
metacarpus dist. 1 1 1
metatarsus dist. 1 3
tibia dist. 3 10
Tot. midden vergroeid 5 14 19 26,3 1 1,5-2 jr
humerus prox. 1 1
radius dist. 5 1
tibia prox. 2 1
femur prox. 1 1 1
femur dist. 2
Tot. laat vergroeid 1 11 12 91,6 4 3,5-4 jr

Tabel  1
Leeftijdsbepaling van runderen aan de hand 
van gebitselementen van de onderkaak

Tabel  2
Leeftijdsbepaling van rund op basis van de 
pijpbeenderen (indeling in leeftijdsklassen: 
O’Connor 1989)

Tabel  3
Soortbepaling van visresten afkomstig uit vier 
monsters (determinatie conform specificaties 
RACM)

vnr Soort/familie Nederlands Element l/r N sn
ij/

h
ak

sp
o

re
n

ve
rb

ra
n

d

opmerkingen
1129 Barbus barbus barbeel malleus (gehoorbeentje) o 1 malleus Weberi

Coregonus oxyrinchus houting vertebra (wervel) l 1 fragment
Coregonus oxyrinchus houting vertebra praecaudales (borstwervel) l 1
Cyprinidae witvisfamilie articulare (deel onderkaak) r 1 barbeel?
Cyprinidae witvisfamilie branchiostegale o 5 fragmenten
Cyprinidae witvisfamilie branchiostegale o 1 x doorgesneden?  In buisje
Cyprinidae witvisfamilie squama (schubben) o 53 segmenten
Cyprinidae witvisfamilie vertebra praecaudales (borstwervel) l 2 brasem of barbeel
Perca fluviatilis baars squama (schubben) o 10
Perca fluviatilis baars vertebra praecaudales (borstwervel) l 1
niet soortspecifiek kieuwskelet o 1 houting?
niet soortspecifiek lepidotriche (vinstraal) o 1 borstvin; fragment
niet soortspecifiek costae-, lepidotriche- en branchiostegalefragmenten o 18 fragmenten
niet soortspecifiek radius (vin) o 1
niet soortspecifiek urophore (staartvin) l 1
niet soortspecifiek vertebra (wervel) l 1 fragment
niet soortspecifiek vertebra (wervel-uitsteeksel) l 3 neuraalboog
niet soortspecifiek onbekend o 23

totaal 125
1133 Cyprinidae witvisfamilie squama (schubben) o 33 segmenten

Rutilus erythrophthalmus rietvoorn Os pharyngeum inferius (keeltand) o 1
totaal 34
1634 Cyprinidae witvisfamilie vertebra praecaudales (borstwervel) l 1 klein

Cyprinidae witvisfamilie squama (schubben) o 1 segment
Esox lucius snoek dentale (tand) o 1
Esox lucius snoek dentale (tand) o 1 x
Esox lucius snoek dentale (tand) o 1 niet boven-/onderkaak: vomer?
niet soortspecifiek onbekend o 2 cal gecalcineerd
niet soortspecifiek onbekend o 2

totaal 9
1111 niet soortspecifiek onbekend o 2
totaal 2
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Bijlage 5: botanische resten in vier waterputten

waterput (zie 5.7) 5 6 6 7 7 10 10
vulling 3 8 9 3 5 2 6
datering MB MB MB mog. MB mog. MB LB LB
vondstnummer 692 977 978 981 982 1635 1636
liters onderzocht 1 2 1 2 2 2 2
Cultuurgewassen
Avena sp. - - - - - - 1*
Hordeum vulgare - - - - - 7* -
cf Hordeum vulgare - - 2* - 1 - -
Hordeum vulgare internodium - - - - - 3* -
Hordeum sp./Triticum sp. - 3* - - - 10* -
Triticum aestivum/durum - - - - - 2* -
Triticum dicoccum - - - - 1* 2*
Triticum dicoccum kaf - - - - - 5* + 1 -
Panicum miliaceum - - - - - 1* -
Cerealia - - - 1* - - -
Bomen en Struiken
Alnus sp. knop - - 1 - - - -
Prunus spinosa - - 1 - - - -
Quercus sp. - - - - - - 1
Salix sp. knop - + ++ - - - 18
Sambucus nigra type - 1 - - - - -
Kruiden
akkers en droge ruigten
Arctium cf  lappa - - - - - - 3
Atriplex patula/prostrata 31 16 - - ++ 1 6
Atriplex sp. - 2 - - - - -
Brassica rapa (campestris) 10 - ++
Brassica rapa (campestris) hauw - - - - 1 - -
Brassica sp. 23 9 - - - - -
Capsella bursa-pastoris 90 224 13 - ++ 28 240
Chenopodium album 80 15 11 - + 4 24
Chenopodium ficifolium 106 - 2 - + 2* + 184 368
Chenopodium polyspermum - - - 1 1 - 32
Cirsium arvense type 2 3 1 - + 1 -
Conium maculatum 1 - 2 3 + - -
Cuscuta epilinum - - 1 - 1 2* + 60 1* + 258
Cuscuta sp. - 7 - - - - -
Fallopia convolvulus - - 1 - 1 - -
Fumaria officinalis 4 2 - - 1 - -
Persicaria lapathifolia 6 2 - - 1 2* + 27 76
Plantago major 62 192 20 - + 1* + 84 1216
Polygonum aviculare 69 28 95 - ++ 54 54
Sisymbrium officinale - - - - + 1* + 96 16
Solanum nigrum 5 5 5 - - 173 1* + 208
Sonchus asper 2 - - - + 2 18
Spergula arvensis 2 - - - - - -
Stellaria media 184 154 33 - +++ 49 16
Tripleurospermum maritimum 4 - - - 1 8 16
Urtica urens 2 - - - - 3 -
vochtige storingsmileus
Alopecurus geniculatus 6 - - - - - -
Bidens tripartitus - - - - - - 4
Persicaria minor - 1 - - 3 1 28
Potentilla anserina - 3 4 - 1 8 2
Ranunculus repens 3 1 - - - 24 26
Ranunculus sceleratus - 1 3 - - 58 32
Rorippa palustris - - - - - - 16
Rorippa sp. - 8 - - 1 - -
Trifolium repens fragm. bloem - - - - - - 6
Trifolium sp. fragm.  bloem - - - - 1 - -
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MB=midden-bronstijd – LB=late bronstijd
* = verkoold, + = enkele, ++ = enkele tientallen, +++ = vele tientallen, ++++ = honderden

waterput (zie 5.7) 5 6 6 7 7 10 10
vulling 3 8 9 3 5 2 6
datering MB MB MB mog. MB mog. MB LB LB
vondstnummer 692 977 978 981 982 1635 1636
liters onderzocht 1 2 1 2 2 2 2
water en waterkanten
Alisma sp. 2 - - 2 + 4 -
Carex sp. - 2 4 - + 6 2
Ceratophyllum demersum - - - - 1 - -
Eleocharis palustris 38 1 1 - + 8 16
Filipendula ulmaria - 1 - - 1 - -
Galium palustre - - - - 3 2 14
Lychnis flos-cuculi - - - - - 112 736
Lycopus europaeus 2 2 1 - ++ 1*’+ 71 72
Lythrum salicaria - - - - + - 192
Persicaria hydropiper - 1 - - + 4 34
Rumex hydrolapathum - - - - - 1 -
Sagittaria sagittifolia - - - - - 1 -
Scutellaria galericulata - - - - 2 - -
Sparganium erectum - - - - 1 - -
Stachys palustris - - 1 - 1 2 6
Thalictrum flavum - - - - - 2 14
overig
Agrostis sp. - - - - + 4 -
Daucus carota - - - - + - -
Galeopsis bifida/speciosa/tetrahit 2 - 1 - ++ 1 2
Galium sp. - - - - 1 - -
Glechoma hederacea - 3 2 1 + 5 2
Hypericum cf tetrapterum - - - - - - 16
Hypericum sp. - - 1 - - - -
Lamium sp. 2 - - - - - -
Leontodon autumnalis 1 - - - - - -
Mentha aquatica/arvensis 2 16 1 1 + 1* + 176 256
Myosotis sp. - - - - - 8 16
Odontites sp. - - - - - 1* + 4 -
Odontites  sp./Euphrasia sp. - - - - - - 112
Poa sp. - 72 - - - 20 -
Poaceae klein - - 6 - - - 304
Poaceae middel - 1* - -
Prunella vulgaris 2 - 4 - - - -
Rumex sp. 57 18 11 - ++ 125 90
Sagina sp. - - - - - - 16
Silene sp. 2 1 - - - - -
Solanum dulcamara 17 - - - + - -
Stellaria graminea - - - - 1 - -
Stellaria sp. - - - - + 2* + 188 352
Urtica dioica - 1128 ++++ ++++ ++ 84 80
Valeriana dioica - - - - - 29 14
Valeriana officinalis inhoud - - - - - - 6
Veronica anagallis-aquatica type - - - - - 4 96
Veronica scutellata type - - - - - - 16
Viola sp. - - - - - 44 14
Viola sp., fragm. zaaddoos - - - - - - 12
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Bijlage 6: waardering van vindplaats 7/8 na afloop van het sleuven-

onderzoek335

In het onderstaande zijn vindplaatsen 7/8 op Tiel-Medel Bredesteeg 
gewaardeerd op grond van hun beleving, fysieke kwaliteit en inhoudelijke 
kwaliteit. Binnen deze drie categorieën, die opgesteld zijn in de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 2.2, voorjaar 2005) 
moet een aantal criteria gewaardeerd worden, die elk een score van 0 
tot en met 3 kunnen krijgen. De hoogte van de totale score bepaalt of 
een vindplaats behoudenswaardig is of niet. Tevens wordt aangegeven 
wat de representativiteit is van de vindplaats: klein, gemiddeld, groot of 
zeer groot. De totale waardering wordt gebruikt voor de formulering van 
een aanbeveling of selectieadvies. Hierbij wordt bepaald of de vindplaats 
beschermd, verder onderzocht dan wel vrijgegeven moet worden en wat 
voor maatregelen daartoe getroffen moeten worden. 

In de onderstaande tabel is de waardering van de verschillende criteria 
beknopt aangegeven. 

Waarden Criteria Scores Totaalscore

Beleving
Schoonheid n.v.t
Herinneringswaarde n.v.t

Fysieke kwaliteit
Gaafheid 2

4
Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 3
9Informatiewaarde 3

Ensemblewaarde 3
Representativiteit hoog 13

Waarderingstabel

Beleving

De vindplaats is niet zichtbaar aan het oppervlak en kan voor beleving niet 
gewaardeerd worden.

Fysieke kwaliteit: 

Op de criteria gaafheid en conservering scoort de vindplaats gemiddeld 
tot hoog. De hogere delen van de vindplaats hebben te lijden gehad van 
latere bodembewerking, waardoor een deel van de vondstlaag opgenomen 
is in de bouwvoor. De sporen zijn redelijk tot goed bewaard gebleven. Ook 
in ruimtelijke zin is de vindplaats nauwelijks aangetast. Alleen enkele 
(subrecente) sloten doorsnijden de vindplaats en hebben de vindplaats 
lokaal verstoord. Ook het culturele materiaal en het verkoolde organische 
materiaal is redelijk tot goed bewaard gebleven. Onverkoold botanisch 
materiaal (hout, zaden) is bewaard gebleven in de diepere sporen (in het 
bijzonder waterputten). Op grond van de fysieke kwaliteit is de vindplaats 
behoudenswaardig.

Inhoudelijke kwaliteit

De vindplaats scoort hoog op zeldzaamheid. Hoewel er op tal van plaatsen 
in het rivierengebied en de zone ten zuiden van de Utrechtse heuvelrug 
aan de rand van het rivierengebied nederzettingen uit de bronstijd 
zijn aangetroffen, betreft het hier een vindplaats die vanaf de midden-
bronstijd tot en met de late bronstijd bewoond is geweest. Van dit soort 

335  Waardering op basis van het evaluatierapport van het IVO: Hamburg 2005
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type vindplaatsen en met deze conservering en gaafheid zijn geen andere 
bekend.
Ook op informatiewaarde scoort de vindplaats hoog. De vindplaats levert 
duidelijk herkenbare grondsporen op die (vooral de diepere kuilen en 
waterputten) een aanmerkelijke hoeveelheid nederzettingsmateriaal 
bevatten. Hierdoor is grip te krijgen op de wijze waarop huisplaatsen in de 
midden- en late bronstijd zijn ingericht en gebruikt.
De vindplaats heeft op het criterium ensemblewaarde ook een hoge score 
gekregen. In de omgeving vormen de opgegraven vindplaatsen te Kesteren-
Lienden (Betuweroute) en Rhenen-Remmerden uitstekende regionale 
parallellen. Op lokaal niveau is het mogelijk deze vindplaats in verband te 
brengen met Tiel-Medel vindplaats 1 en 5. De vindplaats is op grond van de 
inhoudelijke kwaliteit behoudenswaardig.
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Bijlage 7: overzicht van geselecteerde monsters

vnr. put spoor aard AMS-monster Botanisch monster Botmonster Visresten Voedselresten Opmerkingen
297 11 89 waterput 1 X X
635 18 10 paalspoor huis 1 X
636 18 18 paalspoor huis 1 X O
662 21 18 paalspoor huis 8 X
686 23 22 waterput 3 X
692 27 55 waterput 5 X X
693 27 55 waterput 5 X
695 27 55 waterput 5 X X
698 27 55 waterput 5 X X
771 25 96 kuil erf 3 X
917 27 31 paalspoor huis 2 X
918 27 31 paalspoor huis 2 X
919 27 31 paalspoor huis 2 X
920 27 31 paalspoor huis 2 X
957 36 21 paalspoor huis 10 X
960 36 22 kuil huis 10 X
961 36 18 kuil huis 10 X
962 36 13 paalspoor huis 10 X O
963 36 12 kuil huis 10 X
964 36 12 kuil huis 10 X
965 36 12 kuil huis 10 X
976 30 11 waterput 6 X O
977 30 11 waterput 6 X X kikkers en padden
978 30 11 waterput 6 X
981 30 23 waterput 7 X
982 30 23 waterput 7 X
984 30 23 waterput 7 X X
989 36 30 waterput 8 X X
992 36 30 waterput 8 X
993 36 30 waterput 8 X
1111 37 115 kuil cluster 2 X X X
1117 39 6 waterput 9 X
1129 41 7 kuil cluster 2 X X X
1133 41 24 kuil erf 7 X X X
1188 37 119 kuil cluster 2 X
1332 45 11 paalspoor huis 2 X X
1439 47 262 kuil erf 5 X
1476 42 33 paalspoor huis 7 X
1478 42 78 paalspoor huis 7 X
1509 43 14 paalspoor huis 5 X
1510 43 15 paalspoor huis 5 X
1631 51 12 waterput 10 X X
1634 51 12 waterput 10 X O X
1635 51 12 waterput 10 X
1636 51 12 waterput 10 X
1637 51 12 waterput 10 X
1671 53 175 kuil X

Toelichting

In eerste instantie zijn 14 monsters afkomstig uit de vullingen van de 
verschillende waterputten geselecteerd voor botanisch onderzoek. Deze 
monsters zijn gezeefd over de daartoe gangbare maaswijdte. Vervolgens 
zijn aanvullend 31 monsters uitgezeefd op 1 mm ten einde materiaal te 
verkrijgen voor bruikbare AMS-monsters. In vier gevallen leverde dat 
verkoolde macroresten op die verwerkt zijn door de botanisch specialist 
(aangeduid met “o” in de betreffende kolom). In de residuen van gezeefde 
AMS- en botanische monsters zijn vervolgens resten aangetroffen van 
dierlijk bot en visresten die door de betreffende specialisten zijn verwerkt. 
De aardewerkspecialist heeft in zes gevallen scherven aangetroffen die hij 
als aankoeksel heeft herkend. Deze resten zijn niet verder onderzocht. In 
onderstaande figuur zijn de monsters geplot  op de opgravingsplattegrond.
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Fig. 1 
Overzicht van de geselecteerde monsters

99
3

96
3

1,
18

8

1,
43

9
1,

63
7

1,
67

1

1,
11

1
1,

12
9

1,
13

3

1,
63

4

1,
47

6
1,

50
9

69
8

69
5

69
3

69
2

96
2

96
5

96
4

95
7

96
0

98
9

99
2

66
2

63
5

97
6

1,
12

9

92
0

91
7

91
8

29
7

63
6

77
1

91
9

98
4

1,
11

1

1,
13

3

1,
47

8 1,
51

0

1,
33

2

1,
63

4

1,
63

6

69
5

69
8

69
2

1,
63

1
1,

63
4

1,
63

5

98
9

96
2

1,
11

7

98
1

98
2

97
8

97
6

97
7

98
4

63
6

68
6

29
7

97
7

96
1

1,
11

1
1,

12
9

1,
13

3
1,

33
2

1,
63

1

V
oe

ds
el

re
st

en

V
is

re
st

en

A
M

S
 m

on
st

er
s

B
ot

an
is

ch

B
ot Ti
el

 M
ed

el
 - 

B
re

de
st

ee
g

Lo
ca

tie
 v

an
 a

lle
 m

on
st

er
s 

m
et

 v
on

ds
tn

um
m

er



194 TIEL-MEDEL BREDESTEEG

5m0

Huis 8

5m0

Huis 10

Bijlage 8: plattegronden van huis 8, 10, 12 en 13 en de paaldieptes
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5m0

Huis 12
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Huis 13

5m0
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Bijlage 9:

overzicht van de  

structuren
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selectief gecoupeerd
opgravingsput

Legenda
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Bijlage 10: locaties van de selectief gecoupeerde zones


