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Inleiding

In september 2005 is door Archol bv en de Faculteit der Archeologie van de 
Universiteit Leiden een verkennend en waarderend archeologisch onderzoek 
uitgevoerd op de locatie Uden-Slabroekse Heide. De locatie herbergt 
de sporen van een prehistorisch grafveld uit in ieder geval de vroege en 
mogelijk midden-ijzertijd en de Romeinse tijd. Bij een onderzoek in 1923
door A.E. Remouchamps van het Rijksmuseum van Oudheden uit Leiden 
is een deel van de grafmonumenten (gedeeltelijk) opgegraven.1 Na dit 
onderzoek is het perceel geëgaliseerd en in gebruik genomen als akkerland. 
Dit gebruik heeft voortgeduurd tot 1 maart 2003, toen het perceel werd 
aangekocht door Staatsbosbeheer. Het gebied zal op termijn (her)ingericht 
worden als natuurgebied, waarbij het streven is om ook het grafveld 
duurzaam te behouden en zichtbaar te maken. Hieraan voorafgaand 
werd het noodzakelijk geacht om eerst een verkennend en waarderend 
archeologisch onderzoek uit te voeren.2

Het grafveld Slabroek ligt 400 m ten noorden van het gelijknamige gehucht 
Slabroek (gemeente Uden). Het omringende gebied wordt aangeduid als 
de Slabroekse Heide en maakt als zodanig deel uit van de Maashorst, dat 
ingeklemd ligt tussen Uden, Schaijk, Oss en Heesch. Het terrein staat 
geregistreerd als een gebied met een hoge archeologische waarde.3

1  Remouchamps 1924, zie ook hoofdstuk 3.
2  Hiervoor is een Programma van Eisen opgesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

(Theunissen en Kocken 2003). Zie ook hoofdstuk 5.
3  Archis/CAA: 45EZ-25); Archis/CMA: 45E-022 en 45E-029.
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Figuur 1 
Ligging Uden-Slabroekse Heide
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Locatie onderzoeksgebied
Provincie   Noord-Brabant
Gemeente   Uden; Landerd
Plaats   Slabroek
Toponiem   Slabroekse Heide
Coördinaatgegevens Noordwest  169600 ; 412650

  Noordoost  169900 ; 412650
  Zuidoost  169900 ; 412450
  Zuidwest  169600 ; 412450

Monumentnummer  4700 en 4706
OM-nummer   13410
Opdrachtgever   Staatsbosbeheer
Uitvoerders   Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol bv)
     Faculteit der Archeologie Universiteit Leiden

Uitvoering veldwerk  September 2005
Bevoegd gezag   Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Deponering   Provinciaal Depot Bodemvondsten 
     Noord-Brabant

Leeswijzer

In de hoofdstukken 1, 2, 3 en 4 worden achtereenvolgens het 
landschappelijk kader, de onderzoeksgeschiedenis, de resultaten van 
Remouchamps’ onderzoek en het archeologisch kader behandeld. 
Vervolgens worden de archeologische verwachting, de vraagstellingen en 
de gehanteerde methodieken van het onderzoek op een rij gezet (hoofdstuk 
5). In hoofdstuk 6 worden de sporen en structuren van het onderzoek 
uit 2005 gepresenteerd. Na het behandelen van het pollenonderzoek 
en de OSL-datering (hoofdstuk 7 en 8) worden de resultaten gebundeld 
in het synthetiserende hoofdstuk (9) waarin de ontwikkeling van het 
grafveld Uden-Slabroek, en haar plaats in de regio Maashorst, wordt 
besproken. Hoofdstuk 10 geeft een waardering van de vindplaats en een 
advies voor een verdere omgang met het terrein. In bijlage I worden de 
individuele grafstructuren beschreven. Een verslag van het geofysisch 
onderzoek, uitgevoerd door de Vrije Universiteit te Amsterdam is als 
bijlage II opgenomen. Bijlagen III en IV bevatten ten slotte de sporen- en 
vondstenlijst.

Tabel 1 
Administratieve gegevens vindplaats 
Uden-Slabroekse Heide.
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1 Het landschap van de Slabroekse Heide

Richard Jansen & Ivo van Wijk

1.1 De Maashorst

De Slaboekse Heide ligt in een gebied dat wordt aangeduid als de Maashorst 
en dat de noordelijke uitloper vormt van het Brabantse Peel Blok.4 Dit is 
een relatief vlakke en hooggelegen, plateauachtige horst, die afhelt van 
het zuidoosten naar het noordwesten.5 Het toponiem Maashorst geeft 
de belangrijkste fysisch-geografische aspecten van het gebied weer. De 
afzettingen die in het gebied aan of direct onder het maaiveld liggen, zijn 
fluviatiele afzettingen van de (oer-)Maas. Het achtervoegsel ´horst´ verwijst 
naar het Peel Blok-plateau dat door tektonische invloeden hoger is komen 
te liggen ten opzichte van de Centrale Slenk in het westen en het Maasdal 
in het oosten (fig. 1.1). De westelijke grens, tussen horst en slenk, wordt 
gevormd door de Peelrandbreuk, die bij Meijel in Noord-Limburg begint en 
via Uden naar Heesch loopt. De Slabroekse Heide ligt ten oosten van deze 
breuk.

Op het Peel Blok-plateau heeft het dekzand, onder meer door erosie, een 
geringe dikte en op veel plaatsen ontbreekt het zelfs volledig. Op de horst 
liggen in de meeste gevallen de ‘oude’ afzettingen van de Maas aan het 
oppervlak. De afzettingen bestaan uit sterk grindhoudende gronden die 

4  Tot voor kort aangeduid als Peelhorst, De Mulder e.a. 2003.
5  Berendsen 1997, p. 26.

Figuur 1.1 
De onderzoekslocatie weergegeven 
op de geomorfologische kaart.
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behoren tot de geologische Formatie van Beegden.6 Deze zijn afgezet 
door de Maas in het late Cromerien en het begin van het Elsterien (fig. 
1.2). Op het Peel Blok wordt de formatie gekenmerkt door grove, sterk 
grindhoudende en overwegend kalkloze zanden.7

In het daarop volgende Holsteinien verplaatste de Maas zich geleidelijk 
naar haar huidige, meer oostelijke bedding. Als gevolg van tektonische 
bewegingen kantelde het Peel Blok en verplaatste de Maas zich over de 
horst heen naar het huidige Maasdal. De riviersedimentatie op het Peel 
Blok kwam hiermee tot een eind.8 De grove riviersedimenten horen bij 
een vlechtend riviersysteem dat vooral voorkomt in een glaciaal milieu 
(Elsterien). In de slenk worden deze Maasgrinden pas op grote diepte 
aangetroffen omdat hier de sedimentatie groter is dan de erosie. 

1.2 Het landschap rondom de vindplaats

Het onderzoeksgebied Slabroekse Heide ligt ‘centraal’ op het plateau 
van het Peel Blok, ongeveer 2,5 km ten oosten van de Peelrandbreuk. 
Ter plaatse is vrijwel geen dekzand (meer) aanwezig, waardoor de fluvio-
periglaciale, grove Maasgrinden direct aan het oppervlak liggen. De 
vindplaats ligt centraal op een hoger deel in het landschap, dat richting het 
noorden en het zuiden afloopt. Het betreft een dekzandrug die aan twee 
kanten wordt begrensd door solifluctiedalen. Aan de zuidzijde van de rug 
stroomt tegenwoordig nog een beek: de Kraaienloop, aan de noordzijde 
is de beekloop als gevolg van ruilverkavelingen en grondwaterregulering 
verdwenen. Op de historische waterkaart wordt een gereconstrueerd verloop 
weergegeven (fig. 1.3; zie ook fig. 4.6; 4.7).

Het onderzoeksgebied ligt gemiddeld op 18,80 m +NAP, de laagte ten 
zuiden daarvan gemiddeld op 18,30 m +NAP (fig. 1.4). De hoogteverschil-
len zijn niet (meer) zichtbaar in het huidige maaiveld. Na afloop van het 
onderzoek in 1923 is het onderzoeksgebied geëgaliseerd ten behoeve van 
akkerbouw (zie hoofdstuk 2).

1.2.1 Bodem

Op de bodemkaart wordt de opgravingslocatie getypeerd als bestaand 
uit haarpodzolgronden, opgebouwd uit grof (rivier)zand, dat hoog aan 
het oppervlak ligt.9 De grondwatertrap VII geeft aan dat we te maken 
hebben met zeer droge gronden. Dit houdt in dat de gemiddeld hoogste 
grondwaterstand (GHG) meer dan 80 cm en de gemiddeld laagste 
grondwaterstand (GLG) meer dan 160 cm beneden het huidige maaiveld 
ligt (fig. 1.5).10

Podzolgronden ontstaan op de hogere delen van (dek)zandruggen door de 
neerwaartse migratie van mineralen en humus onder invloed van neerslag 
en grondwater.11 In bijvoorbeeld (beek)dalen, waar het grondwater vlak 
onder de oppervlakte staat, kan podzolering niet plaatsvinden. Hier ontstaan 
zogenoemde gooreerdgronden.12

6 Voorheen Formatie van Veghel. Sinds twee jaar worden alle Maasafzettingen, zo ook de 
formatie van Veghel, tot de formatie van Beegden gerekend. De Mulder e.a. 2003; Westerhof 
en Weerts 2003.

7 Westerhof & Weerts 2003. 
8 Bisschops 1973, m.n. p. 16-18, p. 44-48.
9 Bodemkaart van Nederland 1976 toelichting, p. 103.
10 Bodemkaart van Nederland 1976.
11 Robberechts 2002, p. 17.
12 Bodemkaart van Nederland 1976 toelichting, p. 97-103, p. 111.
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1

2

Uden

Figuur 1.3. 
Uitsnede uit de historische waterkaart 
van de provincie Noord-Brabant. 
Duidelijk is de centrale ligging van 
het grafveld Slabroekse Heide op een 
dekzandrug.
1 Grafheuvels Brobbelbies
2 Grafveld Slabroekse Heide

(www.brabant.nl)

Figuur 1.4 
Lokale hoogtelijnenkaart op basis van 
de vlakhoogten genomen tijdens het 
proefsleuvenonderzoek in 2005.
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Tijdens het proefsleuvenonderzoek waren de podzolbodems, die nog duidelijk 
zichtbaar waren op de foto’s uit 1923, voor een belangrijk deel verdwenen. In 
het algemeen was er sprake van een A/C profiel, als gevolg van egalisering en 
een sterke verploeging van het terrein. Dit bleek ook uit de vele ploegsporen 
die de opgravingvlakken doorkruisten.

1.2.2 Vegetatie

Vanaf het midden-neolithicum (circa 4000 v. Chr.) zijn in pollendiagram-
men de eerste menselijke ingrepen in het natuurlijke landschap zichtbaar. 
Als gevolg van boskap voor de aanleg van erven, grafheuvels en akkers en de 
beweiding van bossen degradeerden grote delen van de oorspronkelijk relatief 
vruchtbare gronden tot licht zure bodems, een proces dat in de loop van de 
brons- en ijzertijd sterk toenam.13 Het landschap werd steeds opener en op 

13  Van Beurden 2002.

Hoge zwarte enkeerdgronden, grof zand

VII

VI

III
VI

VI

III

Lage enkeerdgronden, leemarm en zwak lemig fijn zand

Gooreerdgronden, grof zand

Haarpodzolgronden, grof zand

Belangrijkste bodemeenheden

Laarpodzolgronden, grof zand

III

165000

165000

167500

167500

170000

170000
41

00
00

41
00

00

41
25

00

41
25

00

41
50

00

41
50

00

1000m0

Slabroekse Heide
VII*

Figuur 1.5 
De opgravingslocatie Slabroekse 
Heide op de bodemkaart. Met 
Romeinse cijfers zijn de grond-
watertrappen weergegeven.
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de uitgeloogde bodems van verlaten akkers en erven regenereerden bossen 
met eik en berk (Betula) en heidevelden (Ericaceae). Ook in het Slabroekse 
Heide-gebied ontstonden heidevelden, al is de oorsprong daarvan moeilijk te 
plaatsen in de tijd. Duidelijk is wel dat het open gebied voor een lange periode 
is gebruikt als grafveld, en daarna een open heidegebied is gebleven, tot aan 
de ontginningen in het begin van de jaren ’20 van de vorige eeuw (fig. 1.6).

1.3 Het landgebruik in historische tijd

De westelijke randzone van het Peel Blok wordt op de eerste historische 
(topografische) kaarten aangeduid als een vroeg ontgonnen en bewoond 
gebied. Dit is bijvoorbeeld duidelijk te zien op een topografische kaart uit 
1852/57 waar rond dorpen als Boekel, Uden en Nistelrode grote complexen 
oude bouwlanden (zogenaamde esdekken) zijn aangegeven (fig. 1.7). Direct 
daaromheen liggen graslandgronden die ook al lang geleden in cultuur zijn 
gebracht. Daarbuiten liggen de ‘woeste gronden’ in de vorm van uitgestrekte 
heidevelden.14 De bewoning ligt geconcentreerd in (kleine) dorpen langs de 
randen en in de lagere delen. Het grafveld van De Slabroekse Heide heeft 
eeuwenlang in de ‘woeste gronden’ centraal op de Maashorst gelegen, ter 
hoogte van de het dorp Nistelrode, dat zijn oudste bewoningsfase kent in de 
vroege middeleeuwen (Merovingische periode).15

Deze indeling van het middeleeuwse (cultuur)landschap is typerend voor 
grote delen van Brabant in de late- en postmiddeleeuwse periode.16 Beperkte 
delen van het landschap waren in gebruik als bewoningslocaties en akkers 
terwijl grote delen bestonden uit woeste (heide)gronden, die echter naast 
de weide- en hooilanden in de dalen, een belangrijke rol speelden in de 
akkerbouw (plaggenbemesting).

Grote delen van de Maashorst, waaronder de Slabroekse Heide, behoren 
tot de jonge ontginningen en zijn pas vanaf het begin van de 20e eeuw 
ontgonnen. Dit is te wijten aan het feit dat het de armste gronden van de regio 
betreft. Met de jongste ontginningen vanaf het begin van de 20e eeuw, de ruil-
verkavelingen en later ook ontgrondingen en grondwaterpeilveranderingen 
werden de laatste delen van het oorspronkelijke landschap in grote delen van 
Brabant vernietigd waaronder oorspronkelijke verkavelingen, wegenpatronen, 
beek- en rivierlopen en ook prehistorische relicten als grafheuvels.

14  Stiboka 1976, afb. 20.
15  Knippenberg & Jansen 2007.
16  Zie onder andere: Roymans en Gerritsen 2002.

Figuur 1.6 
Schapen op een open heideveld, zoals 
we dat ook voor de Slabroekse Heide in 
de ijzertijd kunnen veronderstellen.
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Nistelrode

Figuur 1.7 
Bodemgebruik rond 1895 op de 
topografische kaart uit 1852/57.
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2 Ontdekking en onderzoeksgeschiedenis Uden-Slabroekse Heide 
tot 1923

Goof van Eijk

2.1 De ontdekking van het urnenveld Slabroekse Heide

Aan de noordkant van Uden, vlakbij de gemeentegrens met Schaijk en 
Nistelrode, bevond zich vroeger een uitgebreid urnenveld zoals er ooit 
vele in de provincie Brabant te vinden waren.17 Tot in het begin van de 
vorige eeuw maakte het deel uit van een omvangrijk heidegebied waar 
plaggen voor de potstal gestoken werden en de herders hun schapen lieten 
grazen. Het urnenveld bleef hierdoor lang behouden maar uiteindelijk 
viel het in het begin van de vorige eeuw toch ten prooi aan de toenemende 
behoefte aan landbouwgrond. Na verkaveld te zijn, werden de nieuw 
ontstane percelen één voor één ontgonnen en in gebruik genomen als 
akker of productiebos. De grafheuvels die boven de heide uitstaken, werden 
geëgaliseerd en verploegd.

2.2 Hendrik Wiegersma

Dat het urnenveld tijdens deze ontwikkelingen niet in de vergetelheid is 
geraakt, hebben we te danken aan de legendarische arts en kunstenaar 
Hendrik Wiegersma (fig. 2.1). Wiegersma woonde in Deurne, en veel 
mensen brachten hem oude voorwerpen, zonder dat hij de tijd had om 
daar echt een studie van te maken. Wiegersma was door zijn zwager, de 
bekende Nijmeegse stadsarchivaris en amateur-archeoloog Mathé Daniëls, 
geïnteresseerd geraakt in archeologie. Hij hoorde in het najaar van 1922
van de op stapel staande vernietiging van het urnenveld van Slabroek en 
kocht daarop het perceel aan dat centraal in het urnenveld gelegen was. Het 
perceel bevond zich op de grens van Nistelrode, Schaijk en Uden. In eerste 
instantie wilde Wiegersma de grafheuvels zelf opgraven maar na het in 
gruzelementen stoten van de eerste urn die hij tegen kwam, liet hij dit idee 
weer varen. Via zijn zwager kwam hij in contact met de archeoloog J. H. 
Holwerda, directeur van het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden, aan 
wie hij uiteindelijk toestemming gaf om de heuvels te onderzoeken.

Begin 1923 schreef Daniëls het volgende aan Holwerda:

‘Waarde heer Holwerda, 3 januari 1923

......2e kerstdag (1922) bezochten we het urnenveld waarover ik uw schreef: eenige

hectaren onbegroeide en beboschte heide waarop ik ruim 10 flinke grafheuvels kon

onderscheiden. Vlak ertegenaan een ontginning met vlak bij de scheiding eveneens

een fraaie duidelijk en ongeschonden heuvel. In het aangrenzende dennenbosch

waren er eveneens te zien. Een kleine schending heb ik niet kunnen verhinderen.

Mijn zwager was n.l. niet tevreden voor hij mij het -overbodige- bewijs had

geleverd dat er daadwerkelijk potten in de grond zaten. Hij groef dus den top van

een van den heuvels uit. Al spoedig kwam de rand van een urn bloot. Ze bleek

ineen gedrukt te zijn, zat vol beenderresten temidden van overvloedige asch en

houtskool - deze laatste in duidelijke lagen als waren de verkoolde stukken hout

van een brandstapel nog opgestapeld in situ en de pot met beenderresten achteraf

in de asch binnen den brandstapel gedraaid. Ik heb de scherven zorgvuldig

verzameld en meegenomen, zal trachten naar een reconstructie.

17  Beex 1973; Gerritsen 2001.

Figuur 2.1 
Portret uit circa 1930 van Hendrik 
Wiegersma, arts in Deurne (1891-1969).
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In alle gevallen is vast een curieus bijpotje voldoende weer op te bouwen. Een zeer

klein stukje gesmolten brons werd gevonden maar raakte thuisgekomen verloren.

Deze roofbouw ging mij aan het hart - maar als mijn zwager iets voor heeft

is er niets tegen te doen. Er is een regelmatig kuiltje - de rest van de heuvel is

ongeschonden gebleven. De gevonden pot zat nog heel wat boven het heideniveau,

zoodat het me niet zou verwonderen als deze van een tweede lateere bijzetting in

een reeds bestaande heuvel stamde. Ik denk hieraan meer omdat de scherven die

het eerst de aandacht van mijn zwager op dit terrein deden vallen en die ik nu

ook hier heb van anderen maaksel lijken. De onderste heuvel was nog geheel intact

en in de omgeving lijkt van urnvondsten niets bekend. Het terrein schijnt ook ‘de

Brobbelbies’ te heten.....’

Wiegersma gaf aansluitend hierop vrije toegang tot het terrein voor de 
uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek. Daniëls zegt hierover: 
‘...: een klein souvernir zou hij wel willen hebben - en ...als er nu eens ‘schatten’

gevonden werden ...! Maar hij zal ook in dit opzicht wel meevallen.’

Holwerda antwoordt op 5 januari 1923 dat ze er wel toe zullen komen om 
de tweede helft van juli naar Brabant te gaan. Op 14 maart 1923 schrijft 
Holwerda aan Daniëls dat hij Tweede Paasdag met Wiegersma heeft 
afgesproken in Nistelrode (aangeduid als het urnenveld van Nistelrode, 
en later door Remouchamps als het urnenveld van Uden, het toponiem 
Slabroek(sche heide) wordt nog niet gebruikt). Op 31 mei 1923 schrijft 
Daniëls dat het bijpotje gevonden op Tweede Kerstdag in een grotere pot 
zat.
Holwerda neemt het aanbod met beide handen aan en in de zomer van 1923
stuurt hij zijn assistent A.E. Remouchamps naar Uden om het onderzoek 
te leiden. Bij het onderzoek worden 38 grafmonumenten opgetekend, 
ondanks het feit dat een deel van het gebied toentertijd al was afgeplagd 
(zie hoofdstuk 3). In de decennia daaropvolgend worden incidenteel 
‘opgravingen’ uitgevoerd, waarbij nog enkele urnen worden gevonden.18

Op 28 september schrijft Remouchamps over de opgraving:

‘.Waarde heer Daniëls

...Het is jammer, dat we u heelemaal niet meer bij het werk hebben gezien, dezen

zomer! Het was werkelijk de moeite waard. .. -Het urnenveld van Nistelrode is

werkelijk bizonder interessant. Er zijn een paar heel aardige vondsten gedaan,

op den rand van la Téne en vroeg-Romeinsch. Er is echter ontzettend veel te

repareeren,....’.

In december 1923 worden enkele achtergebleven vondsten van Nistelrode 
door Daniëls naar Leiden opgestuurd in ‘een speciaal gemaakte kist’. Het 
betreft onder andere de vondsten die Tweede Kerstdag 1922 zijn gedaan. 
Tevens vermeldt hij dat bij het omwerken van het veld voor de aanplant 
van dennen nog twee potten zijn gevonden. Deze worden door Wiegersma 
opgestuurd naar Leiden.
Na de opgraving lijkt er gedurende twintig jaar niet veel meer gebeurd te 
zijn op het terrein. Er is nog een brief van Hendrik Wiegersma bewaard 

18  Van Heessel 1976, 112-113; Sprokkelingen 4 (mei 1988), 3; De Groot 1965. In het kader van een 
opgraving in Uden-Schouwstraat is het grafveld Slabroekse Heide opnieuw geanalyseerd 
(Van Hoof 2002).
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gebleven waarin hij Holwerda laat weten dat er in 1925 tijdens het 
ploegen nog een aantal scherven naar boven is gekomen, maar dat is alles. 
Wiegersma is een impulsief en driftig man, die in alles moest excelleren, 
zo ook in het tekenen en schilderen waarin hij zich vanaf 1924 bekwaamt. 
Deze nieuwe passie zorgt ervoor dat zijn interesse voor de archeologie naar 
de achtergrond verschuift.

2.3 De ontginning van het gebied

Als Wiegersma de grond in 1944 verkoopt aan de familie Donkers, zijn 
de resten van de heuvels inclusief de opgravingsleuven nog altijd goed 
zichtbaar op het inmiddels verwilderde perceel. Harrie, de zoon van de 
nieuwe eigenaar, heeft er een flinke klus aan om de grond geschikt te 
maken voor landbouw. Wat er is overgebleven van de heuvels graaft hij 
handmatig af waarna het zand op de lagere gedeelten van het terrein gestort 
wordt. Al doende heeft hij wel honderd karrenvrachten zand verplaatst. 
Dat hij daarbij, naar eigen zeggen, geen scherfje aardewerk meer gevonden 
heeft, mag opmerkelijk genoemd worden. Als hij uiteindelijk klaar is, wijst 
niets meer op de bijzondere betekenis die zijn terrein ooit gehad heeft. Van 
het complete urnenveld is er dan nog maar één heuvel duidelijk zichtbaar. 
Deze ligt in een smalle bosstrook vlak bij de akker van Donkers.19

Het duurt tot het einde van de vorige eeuw voordat het urnenveld opnieuw 
in beeld komt. Binnen de Heemkundekring Uden ontstaat het besef dat 
de nog altijd zichtbare grafheuvel een beter lot verdient dan te worden 
gebruikt als illegale stortplaats en groeiplaats van een aantal bomen. Er 
worden contacten gelegd met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
en de provinciale archeoloog. Beide partijen reageren zeer positief op het 
plan om de heuvel te consolideren. Omdat de eigenaar de strook bos wel 
wil verkopen, lijkt de verwezenlijking van het plan een fluitje van een cent 
te worden. Dan doet zich onverwachts een nieuwe situatie voor. Zowel 
het bosperceel als de in 1923 opgegraven akker worden opgekocht in het 
kader van de regeling ‘natuurcompensatie aanleg A50’. Daarna worden 
ze overgedragen aan Staatsbosbeheer. Deze nieuwe ontwikkeling is voor 
de Heemkundekring Uden aanleiding om een reconstructieplan voor het 
hele grafveld te ontwikkelen.20 Dit initiatief wordt eveneens welwillend 
ontvangen en Staatsbosbeheer zal bekijken of het valt in te passen in hun 
plannen voor de herinrichting van het gebied. Voordat het echter zover is, 
zal eerst duidelijk moeten worden in hoeverre de restanten van het grafveld 
bewaard gebleven zijn in de bodem. In overleg met de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed is daarom besloten een verkennend archeologisch 
onderzoek te laten uitvoeren.

19  Mondelinge mededeling Harrie Donkers.
20  Werkgroep Archeologie Uden 2003: Reconstructieplan urnenveld Uden-Slabroek.
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3 Archeologisch onderzoek Uden-Slabroekse Heide 1923

Ivo van Wijk & Richard Jansen

3.1 Inleiding

De opgraving in 1923 werd uitgevoerd volgens de in het begin van de vorige 
eeuw gebruikelijke methodiek van het RMO. Dit hield in dat lange smalle 
sleuven over de centra van zo veel mogelijk grafheuvels getrokken werden 
om in korte tijd zoveel mogelijk graven inclusief urnen en bijgiften voor de 
RMO collectie te karteren. De locatie van de sleuven werd daarbij bepaald 
door de positie van de (veronderstelde) grafheuvels. De smalle sleuven van 
minder dan een meter breed werden handmatig door arbeiders uitgegraven. 
Op basis van de resultaten werden vervolgens op enkele plekken grotere 
vlakken aangelegd.

‘Door het trekken van een sleuf A.B. in de richting W. N.O (vgl. den plattegrond

Afb. 4) van 0.75 M. breedte, die de grootste heuvels 8, 22, 25 en 20 doorsneed en

door het uitdiepen van deze sleuf tot op den vasten, ongerepten bodem, stelden

wij vast, dat deze heuvels uit heideplaggen kunstmatig waren opgeworpen,

terwijl, zooals wij dat tal van andere urnenvelden weten, cirkelvormig er omheen

een greppel was gegraven van ongeveer een halven meter breedte, die door haar

donkere vulling duidelijk tegen den maagdelijken grond afstak.’21

21  Remouchamps 1924.

Figuur 3.1 
De opgravingsplattegrond van het 
grafveld Uden-Slabroekse Heide op 
basis van de opgravingen in 1923.
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Het gevolg van deze methodiek is dat we wel enig inzicht hebben in de 
dichtheid van het urnenveld en de verspreiding van de graven, maar dit door 
de willekeur van de positie van de sleuven geen representatief beeld is (fig. 
3.1; zie ook hoofdstuk 8).

3.2 Sporen en structuren

Uit de beschrijving van de verschillende heuvels blijkt dat de conservering 
van de heuvels sterk wisselde. Van de (plaggen)heuvels 8, 10 en 22 
resteerde bijvoorbeeld nog ruim 80 tot 90 cm, terwijl andere heuvels ‘zo

goed als geheel verwoest’ waren.22 De wisselende conservering geldt ook 
voor het vondstmateriaal. Onder een aantal heuvels werden intacte urnen 
aangetroffen terwijl andere bijzettingen geheel verwoest waren of nog 
slechts bestonden uit scherven (zie bijlage 1: catalogus grafstructuren).23

Alle heuvellichamen worden omgeven door kringgreppels, andere 
randstructuren als bijvoorbeeld palenkransen ontbreken. Vlakgraven zijn 
door Remouchamps (fig. 3.2) niet aangetroffen maar door de onderzoeks-
methodiek kunnen deze niet uitgesloten worden. Het merendeel van de 
38 grafheuvels was opgebouwd uit heideplaggen, een enkele bestond uit 
een kleine aarden heuvel. Van 21 greppels kon worden vastgesteld dat 
deze een opening hadden. In 13 gevallen was dat niet mogelijk en vier 
grafmonumenten werden omsloten door een geheel gesloten greppel. De 
begraving, die meestal in een urn (n=33), en incidenteel uit een losse bol 
crematie bestond (n=5), vond op het maaiveld plaats. Slechts in een geval is 
waargenomen dat de urn enkele centimeters was ingegraven (heuvel 8: 4 
cm ingraving).
Behalve randstructuren is ook een bescheiden aantal andere grondsporen 
blootgelegd. Een opvallende categorie bestaat uit zogenaamde houts-
koolplekken. Onder heuvels 8, 10 en 22 liggen naast en rondom de 
centrale urnbijzetting een aantal donkere plekken met houtskoolresten, 
ter hoogte van het oude heideniveau (fig. 3.2). Bij de laatste heuvel werd 
een vergelijkbaar spoor, met houtskoolresten, ook gevonden in een van 
de uiteinden van de onderbroken kringgreppel. Vanwege de beperkte 
omvang van de sporen wordt een interpretatie als brandstapellocatie 
uitgesloten. Remouchamps interpreteert de locaties als offervuren. De urn 
die Wiegersma als bewijs uit heuvel 12 heeft ‘geborgen’ bevond zich in de 
top van de heuvel en was te midden van ‘…overvloedige asch en houtskool

- deze laatste in duidelijke lagen als waren de verkoolde stukken hout van een

brandstapel nog opgestapeld in situ en de pot met beenderresten achteraf in de

asch binnen den brandstapel gedraaid…’ geplaatst.24

Typologisering grafmonumenten met aardewerk Aantal

Germaans 10

vermoedelijk Germaans 2

Gallo-Germaans 7

Germaanse plus Gallo-Germaanse 2

Onzeker 1

Totaal 22

22  Remouchamps 1924.
23  ‘…ontzettend veel te repareeren..’ volgens Remouchamps (1924).
24  Briefwisseling Daniëls-Holwerda 3 januari 1923.

Figuur 3.2 
De archeoloog Remouchamps, ver-
bonden aan het RMO en opgraver van 
het grafveld Uden-Slabroekse Heide.

Tabel 3.1 
Typologisering van de grafmonu-
menten met aardewerk volgens 
Remouchamps in 1923.
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In totaal zijn in 22 grafmonumenten (meerdere) aardewerken potten 
(of delen daarvan) gevonden (fig. 3.3). Een deel daarvan betrof urnen, 
een kleiner deel was meegegeven als grafgift. Op basis van de destijds 
gehanteerde typologieën is het aardewerk beschreven als Germaans en/
of Gallo-Germaans (tabel 3.1). Beide ‘bevolkingsgroepen’ dateren uit de 
periode ‘kort vóór of omstreeks Chr’.25 Een van de graven bevatte aardewerken 
bekers en fibulae die Remouchamps dateert in de Augusteïsche periode. 
Onduidelijk is echter hoe deze vondsten in zijn typologisering zijn verwerkt 
(tabel 3.1). Een aantal aan het oppervlak gevonden Gallischen Schnallenfibula,
worden ook in (het midden van) de 1e eeuw n. Chr gedateerd.

25  Remouchamps 1924, 75.

Figuur 3.3 
Het gerangschikte aardewerk uit de 
opgraving van Uden-Slabroekse Heide 
1923 (de nummers zijn terug te vin-
den in figuur 3.1).
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Opvallend is ten slotte het feit dat Remouchamps in zijn algemene 
beschouwingen spreekt van urnen met verbrande mensenbeenderen 
maar dat de crematieresten in de vondstbeschrijvingen ontbreken. Bij het 
herbestuderen van de vondsten uit 1923 bleek bovendien dat slechts bij een 
aantal urnen een kleine hoeveelheid verbrande beenderen aanwezig was. 
Het is onduidelijk of Remouchamps slechts bij enkele urnen crematieresten 
heeft aangetroffen en dat de overige resten door verstoringen ontbraken 
of dat de crematieresten in grotere hoeveelheden aanwezig waren maar 
niet systematisch zijn verzameld. Helaas is dit op basis van de beschikbare 
gegevens niet meer te achterhalen.

3.3. Conclusie

In de conclusies van het onderzoek naar het urnenveld Slabroekse Heide 
onderscheidt Remouchamps twee groepen heuvels:
• Uit plaggen opgeworpen heuvels waaronder de urn met verbrande 

beenderen op het oud-oppervlak is bijgezet;
• In het algemeen kleinere, of nauwelijks zichtbare verhevenheden, 

ontstaan door het opwerpen van aarde, waaronder eveneens de urn op 
het oud-oppervlak is bijgezet.

De plaggenheuvels liggen voornamelijk in het (zuid)oosten, de kleinere 
heuvels van aarde in het westen. Binnen die twee zones is er bovendien 
sprake van een opmerkelijk verschil in ruimtelijke spreiding. De oostelijke 
heuvels liggen op enige afstand van elkaar, terwijl de kleinere grafstructuren 
in het westen kort op elkaar of tegen elkaar aan liggen. 
Wat betreft de toewijzing aan een bepaalde cultuur koppelt Remouchamps 
de oudste grafmonumenten aan de Germanen wat duidt op invloeden uit 
de Rijnstreek. De jongere monumenten koppelt hij aan de latere Gallo-
Germaanse bevolking, die in de tijdgeest van Remouchamps onze streken 
kort voor of omstreeks het jaar nul bewoonden. Remouchamps stelt 
bovendien vast dat er mogelijk een verband zou kunnen bestaan tussen de 
gesloten kringgreppels en een Germaanse bevolking en kringgreppels met 
opening en een Gallo-Germaanse bevolking, al plaatst hij daar direct ook 
zijn twijfels bij. De fibulae en het aardewerk uit grafheuvel 7 rekent hij ten 
slotte tot de Augusteïsche periode, de eerste eeuw na Chr. Het is duidelijk 
dat deze conclusies vooral de tijdsgeest van de vooroorlogse archeologie 
weerspiegelen. In het vervolg zal blijken dat de huidige datering en 
interpretatie van het grafveld Slabroekse Heide sterk is veranderd.
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4 Archeologisch kader: metaaltijden op de Maashorst

Richard Jansen & Leon van Hoof

4.1 Inleiding

De eerste opgravingen in de regio Maashorst bestaan uit grafheuvel- en 
grafveldonderzoek, met als bekendste exponent de opgraving van het 
vorstengraf van Oss in de jaren ’30 van de vorige eeuw.26 In de periode voor 
de Tweede Wereldoorlog zijn echter meer urnenvelden en grafheuvels in de 
regio onderzocht: Uden-Slabroekse Heide (1923), Oss-Klokbekergraf (1935)
en Schaijk-Gaalsche Heide (1928; 1935; 1937) (fig. 4.1).27 De aandacht voor 
grafheuvels en urnenvelden in deze periode is om verschillende redenen 
verklaarbaar. Grote delen van de Brabantse heidevelden, waaronder de 
Maashorst, werden aan het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw 
omgevormd tot landbouwgronden of productiebossen van dennen waarbij 
geregeld urnen werden aangetroffen.28 Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld het 
afplaggen van heidevelden in het kader van de werkverschaffing ten tijde 
van de crisis in de jaren ‘30. Daarnaast waren urnenvelden en grafheuvels 
in veel gevallen nog visueel waarneembaar en kenmerkten ze zich door 
de aanwezigheid van complete vondsten. De archeologie was in die tijd 
ook nog sterk gericht op vondsten. De opgravingen hadden in de meeste 
gevallen ook een kleinschalig karakter en beperkten zich tot de heuvels of 
delen daarvan.

4.2 Grafvelden op de Maashorst

De grafheuvelcomplexen en urnenvelden zijn de meest in het oog 
springende relicten uit de late prehistorie op de Maashorst. De oudste 
grafheuvels dateren uit het laat-neolithicum, maar met name in de 
brons- en/of vroege ijzertijd ontstaan omvangrijke grafheuvelgroepen. 
Aan de noordrand van de Maashorst-regio ligt een uitgestrekt complex 
grafheuvels dat in vier clusters opgedeeld kan worden: respectievelijk 

26  Holwerda 1934; Modderman 1964; Jansen & Fokkens 2007.
27  Uden-Slabroek: Remouchamps 1924; Oss-Osse Heide: Bursch 1937; Schaijk: Van Giffen 1949.
28  De Bont 1993.
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De Maashorst met de genoemde 
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Vorssel, Klokbekergraf, Vorstengraf en Zevenbergen (fig. 4.1; 4.2).29 Iets 
verder oostelijk, ten zuiden van Schaijk, ligt ook een grafheuvelgroep 
(Gaalsche Heide). Meer centraal liggen de grafheuvels en het urnenveld van 
Slabroekse Heide, met ten noorden daarvan nog een aantal grafheuvels aan 
de Brobbelbies. Tot slot ligt ook bij Heesch een urnenveld, dat in 2003 in 
het kader van de aanleg van een gasleiding gedeeltelijk werd onderzocht.30

Als referentie voor het onderzoek Slabroekse Heide worden deze grafvelden 
hieronder kort behandeld, inclusief de ‘losse’ meldingen van urnen en 
grafvondsten.

4.2.1 Grafheuvelgroep Vorssel

De grafheuvels bij Vorssel zijn in 1964 zeer summier onderzocht tijdens 
een noodonderzoek dat is uitgevoerd naar aanleiding van vondsten bij de 
aanleg van een gasleiding. Daarbij is in één van de heuvels een nabijzetting 
van een urn uit de midden-bronstijd gevonden.31 Van het centrale graf 

29  Jansen & Fokkens 2007; Verwers 1966; Fokkens e.a. 2009.
30  Van Beek 2004.
31  Archis-waarnemingsnummers 36040, 36042, 36044. Nabijzetting: Archis-waarnemingsnum-

mer 36039.
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was alleen nog maar de bodem van een verkleuring te zien. Mogelijk is er 
sprake van een inhumatiegraf maar er werden geen botresten gevonden 
in de 1,8 m lange kuil. Omdat de sleuf te diep was aangelegd, kon niet 
worden waargenomen of er een randstructuur, bijvoorbeeld een palenkrans, 
aanwezig was. In het profiel van de sleuf die de grafheuvel doorsneed was in 
ieder geval geen randstructuur zichtbaar. Wel kon worden vastgesteld dat de 
heuvel was opgebouwd uit donkere plaggen.
In de winter van 2004 werd op deze locatie een klein onderzoek uitgevoerd. 
Op basis van hoogtemetingen en veldwaarnemingen zijn (nog) een viertal 
grafheuvels ingemeten.32

4.2.2 Grafheuvelgroep Oss-Klokbekergraf

De oudste grafheuvel in dit complex is met zekerheid aangelegd in het 
laat-neolithicum. Deze heuvel is namelijk in 1935 door Bursch opgegraven, 
samen met twee heuvels uit de midden-bronstijd (fig. 4.3, linksboven).33

In het graf werden resten van een crematie, een Veluwse klokbeker en 
een driehoekige pijlspits gevonden. Het graf zelf was omgeven door een 

32  Bourgeois 2004.
33  Bursch 1937.

Figuur 4.3 
De grafheuvels die door Bursch in 
1935 zijn opgegraven, direct ten 
zuidwesten van het Vorstengraf van 
Oss.
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kringgreppel. In het heuvellichaam werden bovendien de crematieresten 
van een latere bijzetting aangetroffen.34 De heuvel ligt op ongeveer 150
meter ten zuidwesten van het vorstengraf van Oss maar de precieze locatie 
is onduidelijk omdat hij destijds niet exact ingemeten is.35 Op min of meer 
dezelfde locatie liggen nog een drietal grafheuvels die echter nooit zijn 
opgegraven, en mogelijk inmiddels zijn verdwenen.36

4.2.3 Grafheuvelgroep Oss-Vorstengraf

Een derde cluster wordt gedomineerd door het ‘Vorstengraf van Oss’. 
Tijdens het onderzoek van het vorstengraf in 1997 bleek dat deze vroege 
ijzertijdheuvel over een grafheuvel uit de (vroege) bronstijd was aangelegd.37

De twee kringgreppels rond de bijzetting van de vorst van Oss, zijn dan 
ook niet gelijktijdig. De kleinste greppel heeft een diameter van circa 16 m 
en maakt onderdeel uit van het grafmonument uit de bronstijd. De tweede 
kringgreppel hoort bij de vorstengrafheuvel en heeft een diameter van 
ruim 53 m. Onder de vorstengrafheuvel werd decentraal een bronzen situla

gevonden die gebruikt was als urn. De situla of wijnemmer is waarschijnlijk 
vervaardigd in het Hallstattgebied. In de urn zijn verschillende bijzondere 
objecten aangetroffen: een ijzeren zwaard waarvan het handvat is ingelegd 
met goud, paardentuig en -bitten, een kokerbijl, een scheermes, een drietal 
Bombenkopfnadeln en fragmenten textiel en bewerkt hout. De vondsten 
zijn uitzonderlijk voor Nederland. Slechts een vijftal andere graven in 
Nederland hebben zulke exotische vondsten opgeleverd. Het graf zelf 
dateert globaal gezien uit het eind van de Hallstatt-C periode (overgang 7e

/ 6e eeuw v. Chr.). Rond het vorstengraf liggen nog enkele kringgreppel-
graven en vlakgraven, die eveneens in de vroege ijzertijd geplaatst moeten 
worden.38 Het vorstengraf maakt dus onderdeel uit van een klein urnenveld 
uit de zelfde periode (fig. 4.4). Daarnaast liggen direct ten westen van 
het vorstengraf twee oudere grafheuvels uit de midden-bronstijd die door 
Bursch in 1935 zijn opgegraven (fig. 4.3, rechtsboven en linksonder). Heuvel 
2 is de kleinste en bestaat uit een drievoudigepalenkrans. Onder de heuvel 
lag een inhumatie waarvan het lijksilhouet nog zichtbaar was. Het hoofd 
van de overledene lag naar het oosten georiënteerd.39 Heuvel 3 bestaat uit 
drie periodes. Het primaire graf wordt gevormd door een inhumatiegraf dat 
west-noordwest/oost-zuidoost is georiënteerd, met de schedel naar het oost-
zuidoosten gericht. In de heuvel werd nog een nabijzetting aangetroffen van 
een midden-bronstijd urn met als bijgift een benen priem.40

In 2004 ten slotte werd ten westen van het Vorstengraf door een amateur-
archeoloog een Oldendorfbijl uit de midden-bronstijd gevonden. Het 
bronzen bijltje is 7,2 cm lang. Omdat de vondst is gedaan in een van nature 
nat gebied wordt gedacht dat het hier gaat om een bewuste depositie en niet 
om een werktuig dat ‘gewoon’ verloren is gegaan.41

34  Glasbergen 1954, p. 65.
35  Bursch 1937; Fokkens 1997a, p. 47.
36  Archis-waarnemingsnummers 39046, 39048 en 39049.
37  Archis-waarnemingsnummers 39089 en 34415.
38  Fokkens & Jansen 2004, p. 100-101 en p. 138-142.
39  Bursch 1937, p. 2-3; Archis-waarnemingsnummer 39058.
40  Bursch 1937; Fokkens 1997, p. 47-50; Fokkens & Jansen 2004, p. 92-94.
41  Fontijn, Jansen & Fokkens 2004.
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4.2.4 Grafheuvelgroep Oss-Zevenbergen

De oudste begravingen binnen deze grafheuvelgroep dateren uit de midden-
bronstijd A. In de tweede fase van de midden-bronstijd (B) worden een 
aantal nieuwe heuvels opgericht, evenals heuvelperioden en nabijzettingen 
in al bestaande heuvels. Afwijkend van het grafveld Vorstengraf worden hier 
in de late bronstijd minimaal twee monumenten opgericht. Beide zijn ovale 
langbedgraven waarvan één met een ovale (grotendeels dubbele) paalzetting. 
Over het laatste monument is waarschijnlijk nog een ronde plaggenheuvel 
opgeworpen. In de greppel werden enkele scherven gevonden die ingekerfde 
driehoeken vertonen.42

In de vroege ijzertijd ontwikkelt zich een klein urnenveld, vergelijkbaar 
met het urnenveld rondom het vorstengraf. Belangrijke elementen zijn 
twee grote plaggenheuvels met een omvang van ruim 30 m. Beide doen 
sterk denken aan de vorstengrafheuvel, maar in het centrum van heuvel 3 
werden de restanten van een verbrande eik gevonden, samen met enkele 
crematiefragmenten en (bewust gebroken) fragmenten van vier bronzen 
en ijzeren objecten. In heuvel 7 is wel sprake van een ‘vorstengraf’ met een 
bijzondere set grafgiften. Tussen de restanten van een brandstapel werden 
enkele honderden vertinde bronzen krammetjes en een drietal bronzen 
ringen aangetroffen, alsmede een ’Schräghalsurn’ die boven de brandstapel 
was geplaatst.43 Uit de late bronstijd en de vroege ijzertijd zijn verspreid 
over de heuvels ook een aantal nabijzettingen gevonden. Een opmerkelijk 
fenomeen in het grafveld is een aantal enkelvoudige palenrijen, waarvan 
één een lengte heeft van ruim 160 m. Deze worden vooralsnog geassocieerd 
met het vroege ijzertijdurnenveld,44 zonder dat er direct een functionele 
verklaring is te geven. De onderzoekers impliceren dat de palenrijen het 
grafveld in compartimenten lijken in te delen.45

42  Verwers 1966, p. 30-31.
43  Fontijn & Jansen in voorbereiding, Van Ginkel e.a. 2009.
44  Fokkens, Jansen & Van Wijk 2009.
45  Fokkens, Jansen & Van Wijk 2009.
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Figuur 4.4 
Overzicht van het grafveld Vorstengraf 
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opgravingen in 1933 en 1997/98.
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4.2.5 Grafheuvelgroep Schaijk

Ook in Schaik is in 1935 een kleinschalig onderzoek uitgevoerd door 
Bursch, waarschijnlijk tegelijkertijd met het onderzoek naar de heuvels bij 
het vorstengraf.46 Drie grafheuvels verkende hij door middel van een enkele 
proefsleuf, maar zover bekend zijn de resultaten hiervan niet gepubliceerd. 
Twee jaar later deed Van Giffen ook onderzoek naar de grafheuvels waarbij 
een van de heuvels compleet werd opgegraven, met bijzondere resultaten. 
Vier kringgreppels bleken een meerdere malen hergebruikte grafheuvel te 
vertegenwoordigen waarvan de eerste fase te dateren is in de klokbekerfase. 
Zo had Bursch al in 1935 een tweede klokbekergraf in Brabant aangesneden, 
zonder dat hij dat zelf in de gaten had. In het centrum lag een langwerpige 
grafkuil met een vergane rechthoekige kist.47 In de kist tekende zich een 
lijksilhouet af van een dode die was bijgezet in hurkhouding met het hoofd 
naar het noordoosten en het gezicht naar het zuidoosten. Voor het hoofd 
lagen twee kleine vuurstenen pijlpuntjes en een klokbekerschaal. Ten 
westen van dit graf werden nog twee kringgreppelgraven aangetroffen, maar 
ook deze zijn niet gepubliceerd.
Van Giffen trok wel parallellen tussen de beide Brabantse klokbekergraven 
en vergelijkbare graven in Drenthe. Daarbij corrigeerde hij Bursch’ 
interpretatie van het klokbekergraf van Oss als koepelgraf en stelde dat ook 
deze als ’ringslootheuvel’ (in de terminologie van Van Giffen) moet worden 
geïnterpreteerd.48

4.2.6 Urnenveld Heesch-Hoge Wijst

In 2003 werden bij de begeleiding van de aanleg van een gasleiding de 
restanten van een urnenveld aangesneden. Daaropvolgend is het deel van 
het urnenveld binnen het gasleidingtracé opgegraven.
Op het hoogste deel van een dekzandrug konden acht kringgreppels en één 
begraving zonder randstructuur worden opgetekend. De diameter van de 
kringgreppels varieert tussen ruim 5 tot 11,5 m, twee kringgreppels hebben 
een onderbreking die gericht is op het noorden tot noordwesten. Als gevolg 
van de matige conservering van de vindplaats werd slechts binnen één 
kringgreppel een kuiltje met houtskool en enkele crematieresten gevonden. 
Een tweede spoor met crematieresten, ook zonder urn of bijgiften, is een 
grafkuil zonder randstructuur.
Op basis van bovenstaande is een datering van het urnenveld uiterst 
moeizaam. Een belangrijk houvast biedt een C14-datering uit een 
crematiegraf die uitkomt in de tweede helft van de 10e of de 9e eeuw 
voor Chr.: de tweede helft van de late bronstijd.49 Opvallend is dat aan 
de oostzijde, op een afstand van enkele meters van de dichtstbijzijnde 
kringgreppel, en aan de westzijde van het grafveld graven liggen die dateren 
uit de midden-Romeinse tijd. Deze graven bestaan elk uit een ondiep 
kuiltje met crematieresten met Romeins vaatwerk als bijgift. Dit hergebruik 
van grafvelden, soms eeuwen later, komt regelmatig voor en zien we 
bijvoorbeeld ook in het grafveld Slabroekse Heide.

46  Fokkens & Jansen 2004.
47  Van Giffen 1949.
48  Van Giffen 1949.
49  Van Beek 2004, p. 48.
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4.2.7 Grafheuvelgroep Brobbelbies

Van deze groep heuvels (minimaal vier) wordt op basis van fysieke 
eigenschappen, onder andere een opbouw van plaggen, verondersteld dat 
het grafheuvels betreft. Geen van de heuvels is archeologisch onderzocht, 
zodat de datering uiteenloopt van laat-neolithicum tot vroege ijzertijd.

4.2.8 ‘Losse’ meldingen en vondsten

Naast de grafheuvels en grafvelden zijn uit het gebied ook ‘losse’ vondsten 
bekend die duiden op grafvelden en/of begravingen uit de brons- en 
ijzertijd (fig. 4.2). Sommige bestaan uit niet meer dan een vermelding 
van één urn, bij andere gaat het om enkele tientallen graven.50 Sommige 
werden opgegraven en goed gedocumenteerd,51 voor het merendeel 
geldt dat echter niet.52 Een groot aantal urnvondsten werd gedaan bij 
zandafgravingen. Ten noordwesten van het gehucht Loo werd een urn 
in een ‘zwarte plek’ in het profiel van een zandafgraving gevonden. 

50  Losse urn: Archis-waarnemingsnummers 13945, 36058; meerdere urnen: Archis-waarnemings-
nummers 37006, 36003.

51  Archis-waarnemingsnummers 37006, 14154.
52  Archis-waarnemingsnummers 36003, 35263, 39087.

Figuur 4.5 
Urnen gevonden te Nistelrode, 
tijdens de aanleg van een riool.

Urnenveld

Urnenveld
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Het gaat om een zwarte, gladgepolijste urn met daarin crematieresten. 
Waarschijnlijk is de urn afkomstig uit de overgang late bronstijd / vroege 
ijzertijd.53 Een zandafgraving ‘in de buurt’ leverde verschillende urnen op.54

Hier werden echter alle urnen kapot gesmeten uit angst voor stopzetting 
van de werkzaamheden. Weer iets verderop, ook bij een zandafgraving, 
werd ook een urn gevonden.55 Het gaat hier om een gladgepolijste urn 
met crematieresten die wordt gedateerd in de late bronstijd. Naast de urn 
werden nog enkele scherven uit dezelfde periode gevonden.56

In 1973 is bij aanleg van een rioleringssleuf in een nieuwbouwwijk te 
Nistelrode een grafveld aangesneden. In de sleuf werden door leerlingen 
van een basisschool minimaal twee urnen gevonden, waarschijnlijk uit 
de late ijzertijd (fig. 4.5).57 Een van de urnen bevatte een aanzienlijke 
hoeveelheid crematieresten (in totaal 539 gram) van een volwassen man met 
een leeftijd tussen de 23 en 40 jaar.58 Uit de tweede urn is slechts 80 gram 
verbrand bot afkomstig. De crematieresten zijn afkomstig van een jong 
persoon tussen 15 en 18 jarig oud.59 Het verhaal wil dat er destijds meer 
urnen gevonden zijn, waardoor het zeer aannemelijk is dat het hier twee 
graven uit een groter grafveld betreft.60

4.3 Nederzettingen

Vanaf de jaren ’70 verplaatst de focus van het archeologische onderzoeks-
object zich naar het onderzoek van (rurale) nederzettingen. Nieuwe onder-
zoeksmethoden (inzet van de graafmachine) en de sterke uitbreiding van 
steden en dorpen en ruilverkavelingen zorgen ervoor dat het nederzettings-
onderzoek in korte tijd een grote vlucht neemt. Dit grootschalige onderzoek 
vindt echter vooral plaats in de wijdere omgeving, met name in de Maaskant 
(Oss-Ussen, -Mikkeldonk, -Mettegeupel en –Horzak), direct ten noorden 
van de Maashorst, waar gedurende drie decennia uitgebreid is opgegraven.61

Op de Maashorst zelf is pas in het afgelopen decennium nederzettingson-
derzoek gedaan: Uden-Schouwstraat in 2002, Nistelrode-Zwarte Molen 
in 2004 en recentelijk in Uden-Noord. Deze grootschalige opgravingen 
vormen een belangrijke inkadering voor het onderzoek te Uden-Slabroekse 
Heide en maken het (in de toekomst) mogelijk een gedetailleerde bewo-
ningsgeschiedenis van de Maashorst te schetsen.
Hieronder worden deze onderzoeken kort behandeld, inclusief de ‘losse’ 
meldingen van vondsten die duiden op nederzettingen uit de brons- en 
ijzertijd.

4.3.1 Bronstijd

Van de Maashorst is slechts één artefact bekend dat met zekerheid 
uit de vroege bronstijd dateert. Op een nu geheel vergraven locatie is 
een wandfragment van een grof gemagerd stuk wikkeldraadaardewerk 
gevonden.62 Pas uit de midden-bronstijd B is een aantal zekere nederzet-

53  Verwers & Beex 1978, p. 9-10. Archis-waarnemingsnummers 13945. Vondst gedaan door dhr. 
de Poot in 1975.

54  Archis-waarnemingsnummer 36003. Nieuwsbulletin van de KNOB 1969, p. 123.
55  Archis-waarnemingsnummer 36058. Nieuwsbulletin van de KNOB 1973, p. 4.
56  Beex 1973.
57  Van Hoof 2007; Smits 2007.
58  Jansen 2007.
59  Idem.
60  Mond. med. Ben Pennings d.d. 30-9-2003.
61  Zie o.a. Fokkens 1996; Schinkel 1998; Jansen en Fokkens 1999; Wesselingh 2000.
62  Archis-waarnemingsnummer 17230. Gevonden door dhr. Ceelen in 1987.
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tingslocaties bekend. Op verschillende akkers zijn scherven gevonden, 
die een aanwijzing voor een bronstijdnederzetting vormen. Zo komen er 
van een akker op de Hoge Vorssel verschillende scherven die eenduidig 
in de midden-bronstijd te dateren zijn. Ook op de Munsche Heide zijn 
verschillende scherven uit deze periode gevonden, waaronder een groot 
bodemfragment.63 Bij de opgravingen Nistelrode-Zwarte Molen zijn 
naast vondsten ook sporen van een nederzetting uit de midden-bronstijd 
ontdekt.64 Naast enkele verspreide kuilenclusters is een (klein) deel van 
een erf opgegraven. De resten betroffen een mogelijk bijgebouw (spieker), 
enkele diepe kuilen met nederzettingsafval, een kuil met een houtskoollaag 
op de bodem (silokuil voor graanopslag) en enkele losse paalsporen. 
Daarnaast is een nagenoeg complete midden-bronstijd pot gevonden die 
met de opening naar beneden was begraven.

4.3.2 IJzertijd

Het aantal nederzettingsterreinen uit de ijzertijd ligt op de Maashorst 
beduidend hoger. Dit patroon komt overeen met de regio Oss, waar een 
groot aantal nederzettingsterreinen uit deze periode is opgegraven.65

Opnieuw is voornamelijk sprake van oppervlaktevindplaatsen die 
mogelijke nederzettingsterreinen aanduiden. Het aantal scherven dat op 
dergelijke locaties wordt gevonden, is significant groter dan uit de periodes 
daarvoor. Op sommige akkers betreft het soms tientallen scherven. Dit 
wordt veroorzaakt door een aantal factoren. Het ijzertijdaardewerk ligt 
natuurlijk minder lang aan het oppervlak en heeft daardoor minder invloed 
ondervonden van erosieve processen. Het ijzertijdaardewerk is echter over 
het algemeen ook harder gebakken dan het oudere aardewerk, waardoor 
het beter bewaard blijft. Problematisch is het feit dat het handgevormde 
aardewerk uit de ijzertijd moeilijk van dat uit de late bronstijd of de 
Romeinse tijd is te onderscheiden. Dit geldt voornamelijk voor de vaak 
kleine oppervlaktevondsten waarbij het nooit eenduidig is vast te stellen 
of de vondsten slechts het resultaat zijn van één bewoningsperiode of 
meerdere. Op verschillende akkers in de regio zijn grote hoeveelheden aar-
dewerkscherven uit de ijzertijd verzameld. Enkele grotere vindplaatsen zijn 
Munsche Heide66 en Vorssel,67 maar ook uit de omgeving van Nistelrode 
zijn enkele vindplaatsen bekend,68 waaronder de vindplaats ’Geurts‘ waar in 
het verleden veel is ontgrond.69

Bij de opgravingen Nistelrode-Zwarte Molen zijn drie concentraties van 
sporen en vondsten uit de ijzertijd opgegraven.70 Resumerend is er op basis 
van het vondstmateriaal sprake van in ieder geval twee fasen van gebruik 
(en bewoning) van het onderzoeksgebied: de (late bronstijd–)vroege ijzertijd 
en het begin van de midden-ijzertijd. Tot de laatste fase kunnen echter 
slechts één of twee sporen met zekerheid worden gerekend. Het overgrote 
deel van het ijzertijdaardewerk dat met name op de locatie Zwarte Molen is 
aangetroffen, moet in de vroege ijzertijd geplaatst worden. De aanwezigheid 
van zoutgootjes en de baksels en vormen van het materiaal uit de kuilen en 
spiekers wijzen op een datering in de tweede helft van de vroege ijzertijd.71

63  Van der Heijden 2003.
64  Van Hoof 2008.
65  Schinkel 1998.
66  Archis-waarnemingsnummers 14663, 14673.
67  Archis-waarnemingsnummers 14284, 14296, 14316, 14507, 17222, 17225, 17226.
68  Archis-waarnemingsnummers 14245, 14247, 17224, 17229, 17230.
69  Archis-waarnemingsnummer 43684.
70  Jansen 2008.
71  Van Hoof 2008.
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4.4 Conclusie

De Maashorst is gedurende de brons- en ijzertijd in toenemende mate 
bewoond geraakt waarbij met name de randen van de horst in trek zijn, 
vergelijkbaar met de eerste boerengemeenschappen uit het laat-neolithicum 
die ook een voorkeur hadden voor deze zones. De landschappelijke 
eigenschappen van deze gebieden zullen daarbij een belangrijke rol hebben 
gespeeld.
Als gevolg van de specifieke onderzoeksgeschiedenis waren tot voor kort 
vooral grafheuvels en –velden op de Maashorst opgegraven waarbij veel 
opgravingen werden uitgevoerd in een periode waarin opgravingsmethoden 
en-vraagstellingen niet te vergelijken waren met die van nu. Het nederzet-
tingsonderzoek heeft pas recentelijk een eerste impuls gekregen met onder 
meer de opgravingen in Nistelrode-Zwarte Molen. Nieuwe onderzoeken 
als op de Slabroekse Heide en recentelijk in Uden-Noord zijn dus nog 
hoognodig om de gedetailleerde bewoningsgeschiedenis van de Maashorst 
goed te kunnen beschrijven en begrijpen.
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5 Verwachting, vraagstellingen en methodiek

Ivo van Wijk

5.1 Inleiding

Het verkennend en waarderend onderzoek van het grafveld op de Slabroekse 
Heide is gebaseerd op de eerdere bevindingen van Remouchamps. Dat de 
werkwijze enigszins is veranderd, wordt met één blik op de verschillende 
opgravingstekeningen duidelijk. In dit hoofdstuk wordt het verwachtings-
model en de daaruit voortvloeiende doel- en vraagstellingen behandeld. 
Vervolgens wordt de gehanteerde werkwijze beschreven.

5.2 Archeologische verwachting

Op basis van het onderzoek uit 1923 is duidelijk dat het gebied een hoge 
archeologische verwachting heeft. Het terrein herbergt een grafveld 
bestaande uit grafheuvels en een urnenveld. Deze dateren in ieder geval 
uit de vroege en midden-ijzertijd en de vroeg-Romeinse tijd, met mogelijk 
ook begravingen uit de bronstijd. Nederzettingssporen uit deze perioden of 
sporen uit andere perioden worden niet verwacht.

5.2.1 Te verwachten gaafheid van de vindplaats

Op grond van het onderzoek uit de jaren ’20 kan aangenomen worden dat 
de conservering van de archeologische sporen redelijk tot goed is. Foto’s van 
het onderzoek laten duidelijk leesbare sporen en ongestoorde podzolbodems 
zien. Daarnaast tonen ook luchtfoto’s uit de jaren ’30 nog duidelijke cirkel-
structuren in de vorm van crop marks.72 De goede conservering gold echter 
niet voor het gehele terrein. Het artikel van Remouchamps (1924) geeft een 
aantal aanwijzingen voor het laatste:

…‘Hier moet worden opgemerkt, zooals wij verder zullen zien, dat het

heideniveau door afplaggen in mindere of meerder mate moet zijn gedaald’…De

eerster dezer heuvels bleek reeds zeer verwoest te zijn, terwijl ook de kringgreppel

door latere karrensporen zeer onduidelijk was geworden’…Door heuvel 21, die reeds

sterk verwoest was…...door karrensporen weer onduidelijk gemaakt’.

In het artikel beschrijft Remouchamps meer verwoeste en/of (gedeeltelijk) 
vergraven heuvels en heuvels waarin bijzettingen (slechts) bestaan uit 
scherven of ‘onthoofde’ urnen.
Sinds het onderzoek in 1923 is het gebied als akker in gebruik geweest. De 
activiteiten die daarmee samenhangen, zullen het bodemarchief nog sterker 
hebben verstoord, zeker omdat het sporenvlak zich slechts rond een halve 
meter onder het maaiveld bevindt. De opgravingsfoto’s uit 1923 tonen aan 
dat het opgravingsvlak slechts 30 tot 50 cm beneden maaiveld is aangelegd 
(fig. 5.1). Sporen en vondsten liggen dus relatief ondiep t.o.v. het maaiveld. 
In het vlak zijn verstoringen zichtbaar in de vorm van karrensporen en een 
deel van de heuvels is vergraven. Daarnaast spreekt Remouchamps over het 
feit dat de urnen niet of zeer beperkt zijn ingegraven en zich dus ondiep 
ten opzichte van het huidige maaiveld bevinden. Heuvellichamen worden 
dan ook niet meer verwacht, omdat deze door egalisering en ploegactivitei-

72  Met dank aan G. Van Eijk, Uden. De cirkels tekenen zich af als minder volgroeid landbouwge-
was.
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ten zullen zijn opgenomen in de bouwvoor. Belangrijk is of de aangelegde 
sleuven van Remouchamps zich nog laten terugvinden. Mogelijk zijn deze 
door ploegactiviteiten (en bioturbatie) volledig gehomogeniseerd. Daarnaast 
hebben we te maken met een grindrijke ondergrond (Formatie van 
Beegden) die de aanleg en interpretatie van vlakken bemoeilijkt.

Voor het perceel direct ten oosten van de huidige akker geldt een ander 
verhaal. Dit gebied was in 1923 een bosperceel en is sindsdien nooit 
ontgonnen. Minimaal één maar mogelijk meerdere heuvels moeten 
onderzocht worden om vast te stellen of het daadwerkelijk grafheuvels 
betreft. Recent onderzoek van grafheuvels op Oss-Zevenbergen heeft 
echter aangetoond dat ook intensieve bebossing zorgt voor een voortschrij-
dende aantasting van het bodemarchief. Boomwortels leiden uiteraard tot 
verstoringen, maar ook andere planten en met name graafdieren zoals 
konijnen en dassen verstoren de bodem intensief.
Dit alles betekent dat de perspectieven voor conservering van grondsporen 
en begravingen matig tot redelijk zijn. In ieder geval is het grafveld niet 
verstoord door vergraving of ontgronding.
Uit archiefonderzoek blijkt dat voorafgaand aan het onderzoek door 
Remouchamps wel eerder heuvels zijn ‘opgegraven’ door onder ander dhr. 
Wiegersma.73

5.2.2 Te verwachten grondsporen en vondstmateriaal

Op basis van een vergelijking met de grafvelden Vorstengraf en 
Zevenbergen kan worden verwacht dat het grafveld is opgebouwd rond 

73  Onderzoek G. van Eijk, Heemkundekring Uden. Ook Remouchamps schrijft dat de toenmalige 
eigenaar al een heuvel heeft ‘opgegraven’. Zie ook paragraaf 2.1.

Figuur 5.1 
Veldfoto’s van het onderzoek van 
Remouchamps in 1923. De uitgeloogde 
kringgreppels tekenen zich duidelijk af 
in de ongestoorde ondergrond. Ook de 
podzolbodems zijn nog herkenbaar in 
de profielen.
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oudere grafheuvels (vanaf de klokbekerperiode of vroege of midden-
bronstijd, mogelijk met meerdere perioden), met in het omringende 
gebied losse urnbegravingen (vlakgraven) en solitaire kringgreppels met 
urnbegravingen en aaneengesloten kringgreppels. In beide laatste gevallen 
kunnen ook nog lage heuveltjes worden verwacht, die mogelijk sterk 
verploegd zijn. Daarnaast moet rekening worden gehouden met palenrijen 
en kleine structuren.
De te verwachten grondsporen zijn paalsporen, (kring)greppels en 
(graf)kuilen met inhumatie aanwijzingen (lijksilhouetten) of crematieresten 
(in urnen). Daarnaast hebben we te maken met heuvellichamen, in 
sommige gevallen opgebouwd uit plaggen.
Het vondstmateriaal zal voornamelijk bestaan uit anorganische 
materialen: aardewerk, natuursteen, vuursteen en mogelijk resten van 
metalen. Daarnaast worden ook verbrande organische resten verwacht: 
crematieresten en houtskool. Door de droge zandgrond zal geen 
prehistorisch onverbrand organisch materiaal meer aanwezig zijn.

5.3 Doel- en vraagstellingen

Het uitgangspunt van het onderzoek is een verkenning en waardering van de 
verwachte archeologische waarden. De resultaten moeten een basis vormen 
voor een bescherming en eventuele (gedeeltelijke) (re)constructie. De doel- 
en vraagstellingen zijn uitvoerig verwoord in het Programma van Eisen. 
Deze worden hieronder verkort weergegeven:74

1. Wat is de ruimtelijke verspreiding, aard en datering van de archeologische 
sporen en resten in het algemeen en die van het grafveld en de opgra-
vingsputten van Remouchamps in het bijzonder? Het onderzoek moet 
duidelijk maken wat de omvang van het grafveld was. Het onderzoek 
moet ook duidelijk maken of er in het terrein nog andere archeologische 
sporen dan die van grafmonumenten aanwezig zijn.

2. Wat is de fysieke kwaliteit van de archeologisch sporen en resten? In 
welke mate zijn er verschillen in gaafheid en conservering in relatie tot 
ruimtelijke spreiding en grondgebruik? Wat is de conserveringsgraad 
van sporen en de verschillende materiaalcategorieën, inclusief eventueel 
archeobotanisch en –zoölogisch materiaal?

3. In samenhang met vraagstelling 2: Op welk niveau zijn eventuele 
grondsporen leesbaar en hoe verhoudt zich dat tot het leesbare vlak in 
1923. Hoe duidelijk tekenen de grondsporen zich af? Zijn er verschillen 
ten opzichte van 1923? Hierbij is bestudering van de opgravingsgegevens 
uit 1923 noodzakelijk.

4. Wat zijn de diameters en gerelateerde hoogtes van de bekende 
grafmonumenten?

5. Wat is het geslacht en leeftijd van de personen die in de grafmonumenten 
zijn begraven? Alle crematieresten dienen te worden geanalyseerd door 
een terzake kundig fysisch antropoloog. Deze specialist moet ook meer 
specifieke vragen over de overledenen beantwoorden. Op welke wijze zijn 
de lichamen behandeld en ter aarde besteld? Zijn dierlijke bijgiften in het 
graf meegegeven?75

6. Is de nu nog zichtbare heuvel inderdaad een één (of meer)periode(n) 
grafmonument? Wat is de aard en opbouw van de grafheuvel? Zijn er 

74  Theunissen & Kocken 2003.
75  Tijdens een overleg d.d. 8 juni 2005 is besloten dat – op grond van de resultaten van het veld-

werk – deze vraag niet behandeld hoeft te worden.
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verschillende heuvelperioden te onderscheiden? Zijn er sporen rond 
of onder de heuvels aanwezig? Bij een begraving: is er sprake van een 
centrale begraving of van bijzetting? Wat is de fysieke conditie van de 
heuvel, vormen wortels en dierlijke activiteiten een bedreiging? Wat is 
de conditie en de mate van gaafheid van het eventuele heuvellichaam op 
microniveau? Zijn er meer heuvels aanwezig?

7. Welke activiteiten zijn in het gebied uitgevoerd?
8. Zijn er karrensporen herkenbaar en zo ja, in welke richting(-en) zijn deze 

georiënteerd?
9. Aan welke culturele traditie(s) kunnen de grondsporen en het 

archeologisch materiaal worden toegeschreven en wat zijn de 
argumenten?

10.Welke bijdrage levert deze vindplaats over onze beeldvorming van de 
betreffende periode(n) in de Maashorst-regio? Speciale aandacht dient 
geschonken te worden aan de lange termijnontwikkelingen in het 
cultuur- en natuurlandschap, aansluitend bij het (lopende) onderzoek 
van het Vorstengraf van Oss en omringende grafveld, de Zevenbergen, 
een urnenveld bij Heesch, nederzettingsonderzoek bij Nistelrode (Zwarte 
Molen en Mortel) en Uden en een inventarisatie van de Maashorst.

11. Hoe zag het landschap direct voorafgaand en ten tijde van het gebruik 
van het grafveld eruit? Op basis van monsters van kringgreppels, plaggen 
en oude oppervlakken dient een milieureconstructie gemaakt te worden 
die vergelijkbaar is met en aansluiting vinden bij de gegevens van 
het onderzoek van De Kort (1999). In dit kader ook aandacht voor de 
geologische, geomorfologische en bodemkundige opbouw ter plaatse van 
de vindplaats.

Samengevat behelst het onderzoek dus twee doelstellingen: een wetenschap-
pelijke en een behoudsmatige. De vragen waarbij tijdens het proefsleuvenon-
derzoek een antwoord op wordt gezocht, zijn gericht op de verspreiding van 
de sporen én de fysieke kwaliteit.

Figuur 5.2 
Overzicht van de proefsleuven ten tijde 
van het onderzoek van het urnenveld 
in Uden-Slabroekse Heide in 2005 
op een satellietopname, gebruikt in 
Google Earth.
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Tijdens de uitwerking, en deels voorafgaand, moeten de resultaten ook in 
een breder kader worden geplaatst. Daarbij worden de onderzoeksresultaten 
geïntegreerd in het onderzoeksprogramma van de Faculteit der Archeologie. 
In het kader van dat programma wordt al enkele decennia onderzoek 
uitgevoerd in deze regio waarbij de laatste jaren o.a. de nabijgelegen 
grafvelden rondom het Vorstengraf van Oss en Zevenbergen object van 
onderzoek zijn geweest. Daarnaast is een deel van een urnenveld bij 
Heesch onderzocht en zijn nederzettingsterreinen bij Nistelrode en Uden 
opgegraven.

5.4 Operationalisering veldwerk

Het programma van eisen gaat uit van een aantal onderzoeksfasen. Daarbij 
is sprake van een min of meer continu proces met na iedere fase een korte 
evaluatie over de voortgang en uitvoering van de volgende fase. Hieronder 
worden de uitgevoerde fasen toegelicht. Daarbij vormde niet alleen het 
programma van eisen maar ook eerdere ervaringen in het gebied en eerder 
onderzoek van grafheuvels en –velden de leidraad.

5.4.1 Fase 1: Voorbereiding veldwerk

Oude opgravingsdocumentatie

Voorafgaand aan het veldwerk zijn relevante tekeningen en rapportage van 
Remouchamps gekopieerd om in het veld te kunnen gebruiken.

Meetsysteem

Als basis zijn door landmeters van de RCE grondslagpunten uitgezet met 
landelijke RD-coördinaten en NAP-hoogten. Deze punten dienden als basis 
dienen voor alle verdere meetwerkzaamheden.

5.4.2 Fase 2: Veldwerk

Uitgangspunten

Afgaande op de landschappelijke ligging hebben we te maken met een 
specifieke terreingesteldheid, waarbij afzettingen van de Formatie van 
Beegden met veel grind, brokken zware leem en sterke podzolisatie het 
archeologisch waarnemen compliceren. Daarnaast moet rekening worden 
gehouden met de intensieve beakkering en sterke verstoring van het 
gebied. Bij het onderzoek van het vlakbij gelegen en (ook) sterk verstoorde 
grafveld rond het vorstengraf van Oss bleek echter dat de sporen inclusief 
podzolisatie een gemiddelde diepte hadden van meer dan 1 m onder het 
oorspronkelijk maaiveld. Afgaande op de spoordiepte van enkele paalsporen 
uit het onderzoek van Remouchamps van 50 cm diepte bestaat ook hier de 
mogelijkheid dat ook bij ontgronding de sporen of de podzolisatie daaronder 
zichtbaar zijn gebleven.

Veldwerk algemeen

Tijdens het veldwerk zijn tussen 5 en 30 september 2005 gedurende 16
werkdagen 36 proefsleuven aangelegd met een totale oppervlakte van 
circa 6500 m2 (fig. 5.2; 5.3). In de drie meter brede proefsleuven is in 
alle gevallen één vlak aangelegd. Daarvoor is de bouwvoor machinaal en 
schavenderwijs verwijderd waarbij per sectie van 5 bij 3 m het (‘losse’) 
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vondstmateriaal uit de bovenliggende lagen en vlak is verzameld. De aanleg 
van de sleuven is continu begeleid met een metaaldetector.76 De uitgegraven 
grond is naast de sleuf gedeponeerd en na afloop van de werkzaamheden 
teruggezet. Per put zijn vlak- en profieltekeningen gemaakt, vlakhoogtes 
bepaald en de sporenvlakken gefotografeerd. De profielen zijn in smalle 
blokken van 1 m breed gedocumenteerd met een maximale onderlinge 
afstand van 20 m. Na aanleg van alle sleuven is een selectie van sporen 
bestudeerd door middel van couperen. Ten slotte zijn botanische monsters 
genomen uit profielen, vlakken en sporen die daar qua vulling en ligging 
aanleiding toe gaven.

Verkenning en waardering voormalig onderzoeksgebied Remouchamps (1,5 ha)

Als eerste is getracht de sleuven uit 1923 te lokaliseren. Ervaringen van 
een vergelijkbaar onderzoek aan het grafveld Vorstengraf (ook hier zijn 
de oude sleuven van onderzoek uit 1933 in kaart gebracht) leren dat de 
sleuven zelf moeilijk terug te vinden zijn. De latere beakkering zal voor een 
sterke homogenisatie van de bovengrond hebben gezorgd en de sleuven 
hadden bovendien slechts een breedte van 75 cm. Het was belangrijk 
om Remouchamps’ uitgegraven greppels, (deels) gecoupeerde sporen en 
blootgelegde kringgreppels op te sporen, om zo de opgravingsputten in te 
meten en te kunnen koppelen aan de eigen sleuven. Dat bleek ook bij het 
onderzoek rond het vorstengraf de duidelijkste aanwijzing.
De drie meter brede proefsleuven zijn parallel en noordwest-zuidoost over 
het perceel gelegd. Een belangrijke reden voor deze oriëntatie was dat op 
deze wijze een van de langere sleuven van Remouchamps min of meer 
haaks werd aangesneden, wat de grootste trefkans geeft. In verband met 
deze trefkans zijn de eerste sleuven in het westelijke deel van het perceel 
aangelegd. Dit deel is in 1923 het intensiefst onderzocht (zie hoofdstuk 
3). Hier was ons inziens de beste (en snelste) kans op het aantreffen van 
sleuven uit die periode. Bovendien lagen hier ook de beste mogelijkheden 
om vraagstellingen 2 en 3 te beantwoorden.
Vanuit het westelijk deel zijn sleuven aangelegd over het gehele perceel. 
Hiermee is een evenredig beeld verkregen van het gebied en de verspreiding 
van sporen waarmee de verspreiding gesuggereerd door Remouchamps’ 
onderzoek kan worden getoetst.
Vanuit een extensieve opzet (sleuven op ruimere afstand) zijn 
tussenliggende sleuven en uitbreidingen aangelegd gebaseerd op basis van 
de resultaten. Na aanleg van alle werkputten is een selectie van grondsporen 
gecoupeerd en eventueel afgewerkt.
Zowel de hoogtes van het maaiveld als de vlakhoogtes van de sleuven 
werden ingemeten. De kaarten die aan de hand van deze gegevens zijn 
vervaardigd kunnen worden gebruikt bij de beantwoording van vraagstelling 
11. Het maaiveld van het voormalige bosperceel is met behulp van een total

station ingemeten om de zichtbare reliëfverschillen in kaart te brengen.

Verkenning en waardering van de grafheuvel(s)

Van de zichtbare (graf)heuvel is een kwadrant uitgegraven (fig. 5.3). De 
ervaring op Zevenbergen heeft geleerd dat hiermee een duidelijk beeld van 
de heuvelopbouw wordt verkregen. De aanleg is vlaksgewijs uitgevoerd, 
waarbij zo mogelijk plaggenlagen werden gevolgd, met behulp van en/of 

76  Met dank aan dhr. A. Manders.
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Puttenplan van het archeologisch 
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begeleid door een (kleine) graafmachine. Minimaal één vlak werd in de 
plaggenlaag aangelegd om de structuur van de plaggen vast te leggen. 
Een laatste vlak werd onder het oud-oppervlak aangelegd zodat eventuele 
sporen van een randstructuur goed zichtbaar waren. Ook een aantal 
kleinere, mogelijke grafheuvels is op deze wijze onderzocht. Hierbij kon 
worden vastgesteld dat het in werkelijkheid geen grafheuvels betrof. In 
de twee profielen van het kwadrant kon de opbouw van de heuvel worden 
bestudeerd. Van het oud-oppervlak, van de plaggen en de kringgreppels zijn 
monsters genomen ten behoeve van botanisch onderzoek. 

Verkenning en waardering terrein ten noorden van het grafveld

Ook het gebied ten noorden van het grafveld is verkend op de aanwezigheid 
van grafstructuren en andere grondsporen. Met behulp van de graafmachine 
zijn proefsleuven van 3 m breed aangelegd. Twee sleuven liggen parallel 
aan de houtwal, oost-west in de zuidelijke rand van het perceel. Speciale 
aandacht is besteed aan (het restant van) een mogelijk heuvellichaam.
Bij het verkennen van het terrein rondom het urnenveld is onder andere 
aandacht geweest voor een cirkelvormige structuur (zichtbaar op luchtfoto’s) 
in de huidige maïsakker ten noorden van het urnenveld.

5.5 Specialistisch onderzoek

Tijdens het onderzoek zijn 16 monsters genomen van vier archeologische 
structuren ten behoeve van een palynologisch onderzoek (zie hoofdstuk 7). 
Het betreft zes monsters van een grafheuvel in put 10, drie monsters van 
een greppel in put 12 (spoor 1), drie monsters van een kringgreppel in put 
25 (spoor 1) en vier monsters van een kringgreppel in put 22 (spoor 2).
Daarnaast is na afloop van het veldwerk besloten om een dateringsonder-
zoek te laten uitvoeren waarin luminescentiedatering (Optically Stimulated

Luminescence oftwel OSL) toegepast zou worden op de kwartskorrels uit de 
basis van de grafheuvelafzetting. Grafheuvel 10 is daartoe bemonsterd (zie 
hoofdstuk 8).
Als laatste dient nog het grondradaronderzoek genoemd te worden (zie 
bijlage 3) dat eveneens na afloop van het veldwerk is uitgevoerd. Daarbij 
werden metingen genomen op de locatie van heuvel 10 en in een akker aan 
de Keltenweg ten westen van het plangebied. Uit dit onderzoek kwam naar 
voren dat het nog onduidelijk is of de gezochte structuren (bijvoorbeeld 
urnen of kringgreppel) in grafheuvels een dusdanig magnetische lading 
hebben dat zij met de magnetometer of GEN-2 gedetecteerd kunnen 
worden. Afwijkingen die met de gradiometer worden vastgesteld, moeten 
altijd nog worden bevestigd aan de hand van archeologisch onderzoek. 
Bij grid 1, waar de archeologische waarde bekend was, bleek de vindplaats 
verstoord te zijn waardoor het onmogelijk was de onderzoeksgegevens van 
het magnetisch onderzoek te interpreteren. Voor toekomstig onderzoek 
zal eerst studie gemaakt moeten worden van de specifieke magnetische 
waarden van sporen in grafheuvels en van de mogelijkheden deze vast te 
leggen met magnetometers.
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6 Archeologisch onderzoek Uden-Slabroekse Heide 2005

Ivo van Wijk & Richard Jansen

6.1 Inleiding

Tijdens het onderzoek van Remouchamps in 1923 zijn 38 graven van het 
urnenveld onderzocht. Duidelijk is dat destijds de opgravingssleuven zijn 
aangelegd op basis van zichtbare heuvellichamen (zie hoofdstuk 2). Dat was 
in 2005 niet meer mogelijk. Tijdens dit onderzoek zijn de restanten van 
twee (veronderstelde) grafheuvels verkend en sleuven aangelegd in het door 
Remouchamps’ onderzochte perceel. Daarbij zijn 26 ‘nieuwe’ kringgreppels 
aangetroffen.

6.2 Twee grafheuvels

Voorafgaand aan het onderzoek van 2005 waren, na verwijdering van het 
bos, twee of meerdere heuvels zichtbaar in het oostelijke gedeelte van 
het onderzoeksgebied. In eerste instantie was de verwachting dat in dit 
gedeelte van het plangebied nog één grafheuvel lag.77 Na verwijdering van 
de bomen werden echter meer verhogingen zichtbaar. Deze zijn vervolgens 
met een total station driedimensionaal ingemeten, waaruit bleek dat er acht 
verhogingen aanwezig waren (fig. 6.1).

77  Bij een veldinspectie door dhr. G. van Eijk samen met drs. N. Arts is een mogelijke tweede 
heuvel opgemerkt (mondelinge mededeling G. van Eijk).
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Figuur 6.1 
Maaiveldhoogtewaarnemingen van 
het oostelijke gedeelte van het onder-
zoeksgebied met daarin zichtbaar 
acht verschillende verhogingen.



44 SLABROEKSE HEIDE

Daarna zijn de verhogingen verkend door middel van gutsboringen en, 
indien dit niet toereikend was, door middel van een proefsleuf en ten slotte 
een kwadrant. Uiteindelijk bleek geen van de verhogingen een grafheuvel 
te zijn. Het geringe, suggestieve reliëf werd veroorzaakt door recente 
werkzaamheden of het (op)stuiven van zand. Bij het uitgraven van een 
kwadrant van een van de veronderstelde heuvels kwam wel de kringgreppel 
van graf 40 aan het licht. Het heuvellichaam van deze heuvel was echter 
volledig verdwenen.

Verstoring

Het onderzoek op het grafveld van de Slabroekse Heide werd beperkt 
door de bijzondere mate van verstoring die al vóór het onderzoek van 
Remouchamps in 1923 was ingezet. Het gebied maakte tot het begin van de 
vorige eeuw deel uit van een omvangrijk heideveld waar regelmatig plaggen 
werden gestoken.78 Dit resulteerde in een verstoring van het urnenveld 
waardoor het merendeel van de oorspronkelijke grafheuvels niet meer 
zichtbaar was. Uiteindelijk is het terrein na de opgraving in 1923 in gebruik 
genomen als landbouwgrond. Daarbij is het gehele terrein geëgaliseerd en 
is het lagere, zuidelijke deel van het terrein opgehoogd met zand van onder 
andere de grafheuvels. 
Ook het gedeelte van het urnenveld ter hoogte van de grafheuvels 39 en 
40 is op verscheidene manieren verstoord doordat het reeds lange tijd 
bebost is geweest (fig. 6.2). Van oudsher is het terrein als (productie)bos 
in gebruik geweest. De vele boomwortels hebben hun sporen in de bodem 
achtergelaten. Doordat de bomen die bovenop de grafheuvels stonden pas 
tijdens het onderzoek zijn gekapt, was de ondergrond bijzonder droog. 
Het aanleggen van een vlak was zeer tijdrovend omdat het onmiddellijk 

78  Van Eijk 2006.

Figuur 6.2 
Grafheuvel 39 en 40 vóór en na het 
rooien van de bomen.
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uitdroogde en bij het geringste zuchtje wind verstuifde. Dit leidde ertoe dat 
het vlak en de profielen slecht zichtbaar waren. Het verdient daarom de 
aanbeveling om bij toekomstig onderzoek de bomen meerdere maanden 
voor aanvang van het onderzoek te rooien zodat de bodem vochtiger kan 
worden waardoor de opbouw van de heuvel beter leesbaar wordt.
Naast de natuurlijke verstoringen blijken ook andere factoren van invloed 
geweest te zijn. Het gaat hierbij om verstoringen als gevolg van bosploegen 
waarbij smalle, parallel gelegen stroken over het bosperceel zijn getrokken. 
De grootste zichtbare verstoring vormt echter een grote depressie in 
het centrale deel van grafheuvel 39. Op basis van het onderzoek kon 
geconcludeerd worden dat men blijkbaar vroeger moedwillig enkele smalle 
sleufjes van 50 – 60 cm breedte over de grafheuvel heeft gegraven. Gezien 
de omvang van de depressie van 10 bij 11 meter wordt vermoed dat het 
centrale graf van graf 39 is geplunderd.

6.2.1 Graf 39 (grafheuvel)

Graf 39 ligt in het oosten van het plangebied en is één van de weinige 
grafmonumenten waarvan daadwerkelijk nog een heuvellichaam resteert. 
De heuvel is circa 30 m in doorsnede en 50 cm hoog. De grafheuvel was aan 
de zuidwestzijde geheel vergraven. De scherpe grens van deze vergraving 
valt samen met de perceelsgrens tussen het perceel van Wiegersma en het 
perceel waar niet is opgegraven door Remouchamps. Waarschijnlijk is deze 
grafheuvel wel opgemerkt maar lag deze in het belendende perceel waarvoor 
men geen toestemming tot opgraving had. Het is dankzij het initiatief van 
de Heemkundekring Uden dat deze heuvel het verdere lot ‘…van illegale 
vuilstortplaats en groeiplaats van bomen…’ bespaard wordt.79

Methodiek

Aangezien het een waarderend proefsleuvenonderzoek betrof, is uiteindelijk 
een kwadrant van de grafheuvel opgegraven. Er is gekozen voor voor het 
zuidelijke kwadrant omdat de verstoring door bomen en schatgravers daar 
het meest beperkt was. Er kon van worden uitgegaan dat de opbouw van 

79  Van Eijk 2006.

Figuur 6.3 
Overzicht van het onderste vlak in het 
zuidelijke kwadrant van heuvel 39.
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de heuvel hier nog redelijk tot goed leesbaar zou zijn. Op deze manier 
zouden de meest intacte kwadranten (het noord en oostkwadrant) niet 
worden verstoord. Het westkwadrant lijkt te zwaar verstoord voor (eventueel 
toekomstig) onderzoek.
Voordat het betreffende kwadrant is uitgegraven, is de heuvel eerst door 
middel van boringen met de guts onderzocht. Hieruit bleek dat het 
daadwerkelijk een antropogeen heuvellichaam betrof met een duidelijk 
oud oppervlak waarboven plaggen waren gestapeld. De plaggen waren 
echter nauwelijks zichtbaar in de guts. Vervolgens is langs het zuidprofiel 
een 1 m brede profielsleuf (put 10) aangelegd tot op het oud-oppervlak. 
Het verdiepen van de sleuf is machinaal in meerdere vlakken gedaan 
waarbij een duidelijke afwijking van het bovengelegen vlak in de sleuf is 
opgetekend. Van elk vlak zijn foto’s genomen. Op deze manier werd meer 
inzicht verkregen in de verticale opbouw van de heuvel maar er is geen 
randstructuur waargenomen. Op basis van deze gegevens is vervolgens het 
resterende deel van het kwadrant laagsgewijs afgegraven tot onder het oud-
oppervlak (B-C horizont). Daarbij zijn de beide profielen in zijn geheel vrij 
gelegd tot in de C-horizont. In totaal zijn drie vlakken aangelegd waarbij 
alleen vlak 1 (heuvellichaam) en vlak 3 (B-horizont) zijn opgetekend (fig. 
6.3). De beide profielen zijn volledig gedocumenteerd (fig. 6.4).

Resultaten: Het oud-oppervlak

Voorafgaand aan het opwerpen van de heuvel moet het terrein al een lange 
tijd een open gebied (heideveld?) zijn geweest. Dat valt af te leiden aan de 
ontwikkeling van een haarpodzol in het oud-oppervlak, dat onder de heuvel 
vrijwel ongestoord aanwezig was. De podzol is redelijk goed ontwikkeld, 
met een compacte B-horizont en daaronder de kenmerkende humusfibers.

De opbouw van het heuvellichaam

Tijdens het afgraven van de heuvel is veel aandacht besteed aan het 
optekenen van de plaggenopbouw van het heuvellichaam. De plaggen die 
als zodanig herkenbaar zijn, bestaan uit een deel van de donkere humeuze 
bovengrond (A-horizont) en (een deel van) de lichtgekleurde uitspoelings-
horizont (E). In het vlak bleken ze elkaar te overlappen waardoor het niet 
eenvoudig was om individuele plaggen op te meten. In de profielen was 
dat wel mogelijk (fig. 6.5). Uit 27 plaggen die op basis van de profielte-
keningen zijn opgemeten, bleek een gemiddelde plag circa 50 cm lang 
te zijn, waarvan 69% tussen de 29 en 66 cm. De lengte van de plaggen 
verschilt per profiel, afhankelijk van hoe ze zijn aangesneden en er vanuit 
gaande dat de meeste plaggen min of meer rechthoekig zijn geweest. De 
dikte is gemiddeld circa 7-29 cm, waarbij de A-horizont over het algemeen 
overheerst. Met een aantal plaggen is ook een deel van de C-(en B)horizont 
mee gestoken. De mate waarin de E-horizont met het steken van de 
plaggen is meegekomen, is zeer wisselend. Veruit de meeste plaggen 
liggen ondersteboven, en zijn dus neergelegd met de A-horizont naar 
beneden. Het laatste is te herkennen aan een scherpe(re) begrenzing tussen 
de verschillende plaggen. In de structuur van de plaggenlagen is geen 
eenduidig systeem te herkennen. Over het algemeen is de oriëntatie naar 
het centrum toe horizontaal en tegen het centrum aan schuin verticaal.



Figuur 6.4 
Zuid- en westprofiel van het zuidelijke kwadrant van heuvel 39.
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Figuur 6.7 
Zuid- en westprofiel van het zuidelijke kwadrant van heuvel 40.
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De bodem in de top van de grafheuvel is gehomogeniseerd omdat zich 
hierin een podzol heeft gevormd. Dit podzolprofiel is vooral aan de flanken 
goed zichtbaar. Er is niet genoeg tijd verstreken voor de vorming van een 
uitgesproken B-horizont, maar een dunne A- en een vrij donkere E-horizont 
daaronder zijn in alle profielen goed zichtbaar. In het profiel zijn diverse 
fibers te zien wat er op duidt dat de heuvel vermoedelijk niet veel hoger is 
geweest dan wat nu nog resteert, ongeveer 50-60 cm.

Datering

Het ontbreken van een randstructuur en vondstmateriaal maken het 
moeilijk een goede datering van de grafheuvel vast te stellen. Tot voor kort 
werd aangenomen dat de afwezigheid van een randstructuur duidde op een 
grafheuvel uit de vroege bronstijd maar recent onderzoek wijst uit dat dit 
fenomeen gedurende de hele periode waarin grafheuvels worden opgericht 
voorkwam.80 Het ontbreken van een randstructuur wijst dus niet met 
zekerheid op een datering in de vroege bronstijd.
Er zijn echter nog andere mogelijkheden voor een datering. Tijdens 
het veldonderzoek zijn zes monsters genomen ten behoeve van het 
pollenonderzoek (zie hoofdstuk 7). Wanneer de resultaten daarvan 
vergeleken worden met de pollenonderzoeken van het Vorstengraf, de 
Zevenbergen en de Vorssel kan gesteld worden dat op basis van het hoge 
percentage Fagus en de verhouding Alnus en Corylus de heuvel in het Laat 
Subboreaal gedateerd moet worden (midden- of late bronstijd).
Naast monsters voor pollenonderzoek zijn uit het profiel van graf 39 twee 
monsters genomen voor een zogenaamde OSL-datering (Optically Stimulated

Luminescence).81 De optische gestimuleerde luminescentie- datering is 
een dateringstechniek die sterk in ontwikkeling is en die steeds breder 
toepasbaar is en betrouwbaarder wordt.82 Daarnaast zijn twee monsters 
genomen voor datering van humuszuren en een slijpplaatmonster. De 
resultaten van dit onderzoek worden uitvoerig beschreven in hoofdstuk 8. 
Op basis van het onderzoek van deze monsters wordt een datering in de 
vroege bronstijd (1765 BC ± 221) verondersteld.

80  Bourgeois 2006.
81  Onderzoek door dr J.M. van Mourik van de Universiteit van Amsterdam.
82  Wallinga 2005.

Figuur 6.5 
Plaggen in het vlak van heuvel 39.
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Conclusie

Grafheuvel 39 is te beschouwen als een één-periodeheuvel zonder 
randstructuur. Ook nabijzettingen zijn niet aangetroffen in het ontgraven 
kwadrant. De zeer waarschijnlijke datering in de (vroege) bronstijd betekent 
dat het de oudste heuvel van het grafveld Slabroekse Heide is. De heuvel 
heeft een vermoedelijke omvang gehad van 30 m en een hoogte van 50-60 
cm. Het heuvellichaam is gevormd door het opwerpen van min of meer 
rechthoekige plaggen met een gemiddelde lengte van 50 cm en een dikte 
variërend tussen de 7 en 29 cm. De verstoring die zich voornamelijk in 
het noord- en oostkwadrant bevindt, doet vermoeden dat de heuvel na de 
opgraving van Remouchamps en voor het hier gepresenteerde onderzoek 
door schatgravers is ‘beroofd’ van een centraal graf. De verstoringen waren 
echter zo substantieel dat dit niet meer was te controleren.

6.2.2 Graf 40 (grafheuvel)

In het meest oostelijke deel van het terrein, op enkele meters afstand van 
grafheuvel 39 ligt grafheuvel 40. De heuvel is circa 12 meter in doorsnede 
en is omgeven door een kringgreppel. Van het heuvellichaam resteerde 
slechts een schamele 10 cm waardoor de heuvel pas na het verwijderen van 
het bos zichtbaar werd.

Methodiek

De heuvel is eerste door middel van boringen met een guts onderzocht. Dit 
leverde echter geen bevredigende resultaten op. Vervolgens is een sleuf van 
1,5 m breedte aangelegd vanaf het vermoedelijke centrum tot enkele meters 
buiten de heuvel. Hierin werd wel de opbouw van de heuvel zichtbaar maar 
sporen van een randstructuur bleven onduidelijk. Pas bij het verkennen 
van vermoede verhogingen in de directe omgeving werd de randstructuur 
van grafheuvel 40 duidelijk zichtbaar (fig. 6.1). Daarom is aansluitend het 
gehele kwadrant (put 20) afgegraven om zo een zo goed mogelijk overzicht 
te verkrijgen. Daarbij zijn beide profielen gedocumenteerd, evenals één vlak.

Figuur 6.6 
Overzicht van het onderste vlak in het 
zuidelijke kwadrant van heuvel 40.
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Het oud-oppervlak

Bij het afsteken van de profielen werd vastgesteld dat nagenoeg niets 
resteerde van het heuvellichaam. Ook het oud-oppervlak bleek behoorlijk te 
zijn aangetast. Bij het verdiepen van het vlak bleek namelijk dat een groot 
deel van de heuvel afgeplagd was, vermoedelijk voor de bosbouw, waarbij 
de plaggen alleen gekeerd zijn. Bij het plaggensteken is tot op de B-horizont 
gestoken waardoor het profiel van de heuvel sterk is verstoord. Alleen in het 
westprofiel kon het oud-oppervlak over 30 cm worden waargenomen. Onder 
de A-horizont bevond zich een uitspoelingshorizont van ongeveer 10 cm dik 
waaronder zich een compacte B-horizont heeft gevormd. In de C-horizont 
zijn nog fibers zichtbaar. Dit alles vormt het restant van een haarpodzol die 
ontstaan is voordat de heuvel werd opgeworpen.

Randstructuur

De randstructuur wordt gevormd door een kringgreppel met een diameter 
van circa 12 m en een gemiddelde breedte van 20 cm. Het betreft hier enkel 
nog de onderste vulling van de kringgreppel. Zowel in de proefsleuf als in 
het kwadrant komt geen onderbreking in de kringgreppel voor.

De opbouw van het heuvellichaam

In het westprofiel is over 120 cm lengte nog een deel van het heuvellichaam 
bewaard gebleven. Door uitdroging van de bodem en het afplaggen was de 
laag zeer slechts ‘leesbaar’. Er zijn dan ook geen duidelijke plaggen herkend. 
De profielen geven ook geen informatie over de mogelijke hoogte en grootte 
van de heuvel.

Datering

Uit grafheuvel 40 zijn geen vondsten geborgen. Wel zijn drie 
pollenmonsters genomen (zie hoofdstuk 7). Op basis van vergelijking met 
de resultaten van het pollenonderzoek te Vorstengraf en Zevenbergen zou 
de kringgreppel gedateerd moeten worden in het Laat Subboreaal (midden- 
of late bronstijd).

Conclusie

De sterk verstoorde kleine grafheuvel 40 wordt omsloten door een 
kringgreppel met een diameter van circa 12 m. Zeer waarschijnlijk hebben 
we te maken met een één-periodeheuvel met bijhorende randstructuur, uit 
de midden- of late bronstijd. De heuvel behoort samen met heuvel 39 tot 
de oudste elementen in het grafveld en vormt tevens het meest oostelijke 
grafmonument van het grafveld Slabroekse Heide.

6.3 Urnenveld

Het door Remouchamps opgegraven gebied is in het recente verleden sterk 
geëgaliseerd en diepgeploegd. Daarnaast is een deel van het plangebied 
al vóór de opgraving van Remouchamps afgeplagd en geëgaliseerd. Als 
gevolg daarvan is het originele bodemprofiel volledig verdwenen en waren 
slechts op enkele locaties nog de laatste restanten van de B-horizont (de 
inspoelingslaag) zichtbaar. Dit betekent dat gemiddeld 40 tot 80 cm van het 
originele bodemprofiel is verdwenen. Dit zou ook verklaren waarom zelfs de 
oude proefsleuven niet meer zichtbaar waren.
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De bodemverstorende activiteiten hebben duidelijke gevolgen gehad 
voor de zichtbaarheid van de sporen. Deze waren in het algemeen (zeer) 
slecht herkenbaar. Het betrof in de meeste gevallen de inspoeling (als een 
lichtbruine band) in een dieper gedeelte van de onderliggende bodem uit 
de kringgreppels. Dit betekent dat de daadwerkelijke sporen zijn verdwenen 
(fig. 6.8). Alleen in het maïsveld ten noorden van het onderzoeksgebied van 
Remouchamps bleek de conservering beter.
Van een deel van de grafheuvels die door Remouchamps zijn opgegraven, 
werden opnieuw de (restanten van de) kringgreppels blootgelegd. Daarnaast 
zijn 26 kringgreppels gedocumenteerd die niet door Remouchamps waren 
opgegraven, inclusief enkele paalsporen en een greppel.

6.3.1 De kringgreppels

Het doel van het verkennend onderzoek was drieledig: ten eerste is getracht 
om de opgraving van Remouchamps van een precieze plaatsbepaling te 
voorzien, daarnaast is getracht het grafveld te begrenzen en als laatste is 
gekeken naar de conservering van de sporen. In totaal zijn de restanten van 
26 nieuwe kringgreppels aangetroffen, alle zonder grafkuil of bijgift. Het 
gaat merendeels om restanten van bodemvorming onder de daadwerkelijke 
kringgreppels. Slechts in één geval (graf 43) is er geen originele 
greppelvulling aangetroffen. 
De plaatsbepaling van het eerste onderzoek van Remouchamps gebeurde 
aan de hand van (delen van) kringgreppels die al waren opgegraven. 
Daarnaast zijn in totaal tien graven (graf 10, 11, 14, 15, 30, 31, 33, 34, 35 
en 37) van de oorspronkelijk 38 door Remouchamps verkende graven 
teruggevonden. Aan de hand van deze graven zijn de oorspronkelijke 
veldtekeningen in het rijkscoördinatenstelsel geplaatst.
Alle graven zijn in een catalogus beschreven (bijlage 1) waarbij alle 
voorkomende kenmerken van de grafmonumenten zijn beschreven. Eén 
enkel graf wordt nog in de lopende tekst belicht aangezien deze beter 
geconserveerd was dan de overige graven.

6.3.1.1 Graf 43

In de proefsleuf in de maïsakker ten noorden van het grafveld werden 
drie kringgreppels aangetroffen. Daarbij viel één kringgreppel op door 
de conservering. In het archeologische vlak net onder de bouwvoor 
tekende zich duidelijk een grijze greppelvulling af met daaromheen een 
donkerbruine inspoelingsrand. De greppelvulling was nog ongeveer 35 cm 
diep (fig. 6.9). De kringgreppel heeft een diameter van ongeveer 13 tot 14
meter.

Figuur 6.8 
Het verschil in conservering in beeld: 
links de kringgreppels zoals deze in 
1923 werden aangetroffen en rechts 
dezelfde greppels vanuit eenzelfde 
perspectief in 2005. De houtwal 
op de achtergrond is inmiddels 
gegroeid.
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Uit de kringgreppel zijn vier pollenmonsters genomen. De monsters 
zijn vergeleken met de circa 4 km noordelijker gelegen, palynologisch 
onderzochte, grafheuvels en kringgreppels bij het Vorstengraf,83 de 
Zevenbergen84 en de Vorssel.85 De vastgestelde verhouding tussen de 
Alnus en Corylus komen het best overeen met de vermoedelijk jongere 
kringgreppels die dateren in het Vroeg Subatlanticum (ijzertijd). Mogelijk 
is de kringgreppel van graf 43 jonger dan de jongste kringgreppel die is 
aangetroffen bij het Vorstengraf of de Zevenbergen. Helaas kon maar 
een klein deel van de kringgreppel worden verkend. Ten zuiden bevinden 
zich een houtwal en een onverharde weg die het grafmonument verder 
bedekken.

6.3.1.2 Overige graven

De overige graven kenmerken zich door een slechte conservering. In feite 
resteert niets meer dan een lichte bodemverkleuring die geïnterpreteerd 
wordt als de inspoeling van humus en mineralen uit de originele 
greppelvulling. Deze bescheiden waarneming is echter wel voldoende om 
meer inzicht te krijgen in de omvang en verspreiding van het grafveld 
alsmede de grootte van de verschillende graven.
Omdat het merendeel van de graven slechts deels in de proefsleuven 
zijn aangesneden, ontbreekt in een aantal gevallen een nauwkeurige 
waarneming die meer inzage kan geven in de vorm en grootte van de 
graven. Voor de overige graven kunnen wel een aantal kengetallen worden 
gegeven. De gemiddelde diameter van de geïnventariseerde kringgreppels 
(n=22) bedraagt 5,4 m. De gemiddelde breedte van de (uitspoeling onder 
de) kringgreppels (n=25) is circa 51 cm. Indien deze getallen worden 
vergeleken met het onderzoek van 1923 is het opvallend dat de gemiddelde 
diameter ongeveer gelijk blijft, maar dat de gemiddelde breedte van de 
greppels kleiner is bij het onderzoek in 2005. Aangezien tijdens het laatste 
onderzoek nagenoeg geen originele greppelvulling is gevonden, kan het 
verschil in gaafheid een verklaring bieden voor deze afname in de breedte 
van de kringgreppels.

83  De Kort 2002.
84  Fokkens, Jansen & Van Wijk 2006.
85  De Kort 2005.

Figuur 6.9 
Vlakaanzicht en dwarsdoorsnede 
van graf 43.
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Datering

De afwezigheid van vondsten uit de kringgreppels en het ontbreken van 
originele greppelvullingen voor pollenonderzoek maken een individuele 
datering van de nieuw aangetroffen graven, behalve graf 43, niet mogelijk. 
Het mag echter worden aangenomen dat de kringgreppels wat datering 
betreft aansluiten op de graven uit het onderzoek van 1923. Een datering 
in de periode late bronstijd – midden ijzertijd lijkt dan ook het meest voor 
de hand liggend. Het is echter voor sommige grafmonumenten niet uit te 
sluiten dat deze dateren in de vroege bronstijd (getuige graf 39) of jonger in 
de Romeinse tijd (getuige graf 7).

6.4 Palenrij

Door het centrum van het plangebied loopt over een lengte van circa 126
m een palenrij waarvan 28 palen zijn blootgelegd (fig. 6.10). De paalsporen 
hebben een gemiddelde onderlinge afstand van 2,3 meter. Van een 
paal(kuil)vulling is weinig meer waargenomen, slechts de humusinspoeling 
onder het spoor resteert. De palen liggen bijna geheel op één rij. Alleen 
aan de uiteinden buigen de palen iets naar het oosten af. Aangezien de 
vulling van de paalsporen gehomogeniseerd was en er uitspoeling van 
humus is opgetreden, wordt aan de palen een laatprehistorische ouderdom 
toegeschreven. De middeleeuwse greppel (zie hieronder) had bijvoorbeeld 
geen verschijnselen van humusuitspoeling onder het spoor. Op basis 
van deze vergelijking wordt verondersteld dat de paalsporen ouder zijn 
dan de greppel. Aangezien een vijftal, sterk overeenkomende palenrijen 
op het nabijgelegen grafveld Oss-Zevenbergen zijn aangetroffen, ligt een 
directe parallel met het urnenveld van Slabroek voor de hand.86 Omdat 
de palenrijen een redelijk onbekend fenomeen vormen in het onderzoek 

86  Fokkens, Jansen en Van Wijk 2009.

Figuur 6.10 
Enkele gecoupeerde paalsporen 
van de palenrij die het grafveld 
Slabroekse Heide doorsnijdt.
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van laatprehistorische grafvelden in Zuid-Nederland is een datering en 
functie moeilijk vast te stellen. Dubbele rijen palen komen wel voor in een 
grafveldcontext en worden dan gezien als een processie- of toegangsweg.87

6.5 Greppel

Dwars door het westelijk deel van het grafveld kon over een lengte van 340 
m een forse greppel worden gevolgd. De greppel heeft een gemiddelde 
breedte van twee meter en de opvulling, die een dikte heeft van circa 30 
cm, bestaat deels uit plaggen. Duidelijk is dat de greppel enkele graven 
oversnijdt. Aangezien de greppel zich niet scherp in het vlak aftekent, wordt 
een recente datering uitgesloten. Op basis van pollenonderzoek wordt een 
datering in de late middeleeuwen verondersteld.88 Dat is een datering die 
goed aansluit bij de veronderstelde functie van de greppel.
Zoals gesteld ligt het plangebied op een kruispunt van drie (voormalige) 
gemeenten (Schaijk, Uden en Nistelrode). De noord-zuid georiënteerde 
gemeentegrens tussen Uden en Schaijk enerzijds en Nistelrode anderzijds 
vormde tussen 1360 en 1794 een belangrijke scheidslijn tussen het Land 
van Ravenstein, waartoe Uden en Schaijk behoorden, en het Hertogdom 
Brabant, later Staats Brabant, waarbinnen Nistelrode lag. Het is zeer 
waarschijnlijk dat de lange greppel, die het grafveld doorsnijdt, een 
onderdeel vormde van een grensstructuur op deze scheidslijn. Mogelijk 
maakt ze deel uit van een laatmiddeleeuws verdedigingssysteem (landweer) 
vergelijkbaar met landweren die in dezelfde periode rond Oss, onder andere 
bij Zevenbergen, werden aangelegd, om de expansiedrift van het hertogdom 
Gelre te beteugelen. Deze landweren dateren uit de late middeleeuwen, 
omstreeks het jaar 1400.89

6.6 Losse sporen

Tijdens het onderzoek zijn nog een aantal losse sporen aangetroffen. Het 
betreffen enkele losse (paal)sporen die verspreid over het plangebied liggen. 
De meeste zijn niet gecoupeerd waardoor de interpretatie en de relatie met 
het grafveld onduidelijk blijft.
Daarnaast zijn er nog enkele recente sporen gevonden in het meest 
oostelijke gedeelte van het onderzoeksgebied. Kogelhulzen in de directe 
nabijheid doen vermoeden dat we hier te maken hebben met een luchtaf-
weerstelling uit de Tweede Wereldoorlog. In de nabijheid heeft destijds een 
militair vliegveld gelegen dat omringd was met luchtafweergeschut. Een 
(Duits?) vliegtuigwrak waarvan enkele brokstukken met de metaaldetector 
zijn gevonden in het noordelijke deel van het onderzoeksgebied getuigen 
van een goed functioneren van het luchtafweergeschut.

6.7 Vondstmateriaal

De weinige vondsten betreffen zeven metaalvondsten en een fragment 
(natuur)steen (bijlage 2). Vijf metaalvondsten zijn afkomstig uit de greppel 
in het oosten van het onderzoeksgebied. De metalen objecten laten geen 
verdere interpretatie toe dan ondefinieerbare fragmenten ijzer. De vondsten 
vormen dan ook geen houvast voor een mogelijke datering van de greppel. 
De overige drie eveneens ondefinieerbare vondsten zijn gevonden bij de 
aanleg van putten en ontberen een toewijsbare context.

87  Fokkens e.a., 2009.
88  De Kort, hoofdstuk 7.
89  Van der Linde 2007.
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6.8 Samenvattend

Het heronderzoek van het grafveld Slabroekse Heide heeft enkele 
bijzondere uitkomsten opgeleverd. Ten eerste was het verschil in conserve-
ringstoestand van de sporen met 82 jaar geleden opmerkelijk te noemen. 
Hoewel Remouchamps al last had van verstoringen door karrenpaden en 
plaggensteken, heeft hij nog daadwerkelijk grafheuvels, urnen en originele 
kringgreppels kunnen aanschouwen. Dit was in 2005 nauwelijks meer 
het geval. Slechts twee grafheuvels en één kringgreppel bleken enigszins 
bewaard gebleven.
De twee resterende grafheuvellichamen werden gekenmerkt door een 
matige tot slechte conservering. Vooral de grootste heuvel (graf 39) had 
te lijden gehad van recente ingravingen. Een tweede verstorende factor 
was de invloed van de bomen die direct voorafgaand aan het onderzoek 
gerooid zijn. De bodem bleek door de ligging ´onder´ een naaldbos sterk 
uitgedroogd waardoor in de profielen de opbouw van de heuvel van graf 
39 moeilijk en die van de naast gelegen heuvel (graf 40) geheel niet 
meer zichtbaar was. Van graf 39 kon wel vastgesteld worden dat deze 
uit één ophogingsfase van plaggen bestond. Het heuvellichaam van graf 
40, dat zeer summier bewaard was gebleven, had bijna geen zichtbare 
ophogingsfase (meer).
Onverwacht is de vaststelling dat de ons bekende omvang en verspreiding 
van het grafveld fors is toegenomen. Dat het aantal graven waar we kennis 
van hebben bijna verdubbeld is, lag niet in de lijn der verwachting. Het 
grafveld loopt vermoedelijk nog meer dan 100 meter door naar het oosten. 
In het bos direct ten oosten van het onderzoeksgebied leken tussen de 
begroeiing meerdere verhogingen zichtbaar. Daarnaast zijn er meldingen 
van buurtbewoners dat in de maïsakker ten oosten van eerder genoemd 
bos (langs de Keltenweg) ook nog urnen zijn aangetroffen. Op basis van 
de aangelegde proefsleuven kan dus gesteld worden dat het grafveld een 
grotere verspreiding kent dan van te voren was aangenomen of aangetoond 
door Remouchamps. In ieder geval loopt het grafveld naar het noorden 
en het westen verder door. De uitbreiding is naar het noorden toe redelijk 
gering met drie nieuwe graven. De uitbreiding in het westen zorgde voor de 
meeste verrassingen. Met 18 nieuwe kringgreppels is het verspreidingsbeeld 
van het urnenveld Slabroekse Heide sterk veranderd.
Een fenomeen dat ook bij het eerste onderzoek zichtbaar was, is de nabije 
ligging van enkele kringgreppels ten opzichte van elkaar. Ondanks dat de 
greppels elkaar raken doorsneden ze elkaar nauwelijks. Alleen bij graf 52 
en 53 is duidelijk zichtbaar dat de greppels elkaar oversnijden. Aangezien 
de originele greppelvulling ontbreekt kan er helaas geen relatieve datering 
ten opzichte van elkaar vastgesteld worden. De palenrij ten slotte lijkt het 
grafveld in twee delen op te splitsen: oostelijk een ‘klassiek’ urnenveld met 
dicht geclusterde kleine grafheuveltjes en westelijk wijd(er) verspreide en 
grotere grafheuvels. 
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7 Palynologisch onderzoek Slabroekse Heide

Jan-Willem de Kort & Jan van Mourik

7.1 Inleiding

Tijdens het archeologisch onderzoek Slabroekse Heide zijn 16 monsters 
genomen van vier structuren ten behoeve van een palynologisch onderzoek 
(tabel 7.1; fig. 7.1). Daarvan zijn twaalf monsters geselecteerd voor analyse. 
Drie monsters zijn door J.M. van Mourik onderzocht en negen monsters 
door J.W. de Kort. De resultaten van het onderzoek worden in dit hoofdstuk 
toegelicht.

context put spoor aantal monsters

grafheuvel 39 10 - 6

greppel 12 1 3

kringgreppel 25 1 3

kringgreppel 22 2 4

totaal 16

Het onderzoek had tot doel inzicht te krijgen in de lokale vegetatie ten 
tijde van het opwerpen van de grafheuvels en de aanleg van het urnenveld. 
Hiervoor is een aantal vraagstellingen opgesteld:
• Hoe zag het landschap ten tijde van het gebruik van het grafveld eruit?90

• Wat is de conserveringsgraad van het materiaal?
• Kan aanvullend onderzoek tot een beter inzicht in de lokale vegetatieont-

wikkeling leiden?

In het Plan van Aanpak staat de eerste vraag uitvoeriger beschreven: 
Hoe zag het landschap direct voorafgaand en ten tijde van het gebruik 
van het grafveld eruit? Op basis van de kringgreppels, plaggen en oude 
oppervlakken dient een milieureconstructie gemaakt te worden die 
vergelijkbaar is met en aansluiting vindt bij de gegevens van het onderzoek 
van De Kort.91

In overleg met Prof. dr C.C. Bakels zijn monsters van zowel het oud 
oppervlak als eventuele plaggen in de heuvels genomen en bestudeerd. 
Daarnaast is er ook aandacht geschonken aan de geologische, geomorfologi-
sche en bodemkundige opbouw ter plaatse.

7.2 Methode en materiaal

De pollenmonsters zijn bereid op de Universiteit van Amsterdam. De 
preparaten zijn geanalyseerd met een doorvallend-lichtmicroscoop bij een 
vergroting tot 640 maal.
Als pollensom is gebruik gemaakt van een boompollensom zonder 
Betula (berk) om de spectra te kunnen vergelijken met andere spectra van 
grafheuvels in Noord-Brabant, waarbij dezelfde pollensom is gebruikt. 
Betula wordt uitgesloten van de pollensom, omdat deze soort veel voorkomt 
in de heide en dus vanwege zijn lokale voorkomen sterk kan fluctueren.92

Voor de pollensom is geteld tot circa 300 pollenkorrels, met het idee dat 
dit een representatief beeld vormt van de polleninhoud van een monster. 
De rest van het preparaat is ‘gescand’ op soorten die niet eerder waren 
waargenomen. De percentages zijn bepaald op basis van de pollensom.

90  Theunissen & Kocken 2003 en Plan van Aanpak (Jansen 2005)
91  De Kort 1999.
92  Van Zeist 1967.

Tabel 7.1 
Locaties en context van de monsters 
voor palynologisch onderzoek (zie ook 
tabel 7.3)
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Figuur 7.1 
Locaties van de monster op de opgravings-
plattegrond van het grafveld Slabroekse 
Heide.
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De monsters zijn genomen van het oud oppervlak onder het heuvellichaam 
en diepere horizonten, plaggen in het heuvellichaam (grafheuvel 39), 
randstructuren (kringgreppels) en greppels. Het nemen van monsters 
uit de laatste twee behoeft enige nadere toelichting. Het nadeel van 
pollenmonsters van greppels is dat het materiaal kan bevatten van 
verschillende herkomst. In de eerste plaats kan tijdens de aanlegfase pollen 
in de greppel terechtgekomen zijn dat aangevoerd is door de lucht. Dit 
pollen is contemporain met of jonger dan de aanleg van de greppel. In de 
loop der tijd zal afhankelijk van de erosiegevoeligheid van het omliggende 
materiaal (in dit geval matig tot matig grof zand) de greppel snel of 
langzaam dicht raken. In dit materiaal zit zowel contemporain als ouder 
materiaal. Ten slotte vormt zich na het opvullen van de greppel een bodem. 
Na en tijdens dat proces infiltreren pollen de greppelvulling via fossiele 
wortelkanaaltjes. Dit materiaal is jonger dan de aanleg van de greppel. 
Bij de bemonstering dient men zich van deze mogelijke beeldverstorende 
processen bewust te zijn. Het is dus zaak om de monsters zo diep mogelijk 
in de greppel te nemen. Wanneer een greppel erg ondiep is, is de kans 
dat er jonger materiaal in de monsters zit groter. De monsters van in het 
verleden palynologisch onderzochte grafheuvels, waarbij zowel het oud 
oppervlak als de greppel werd geanalyseerd, komen redelijk goed overeen. 
De greppel laat echter vrijwel altijd een iets jonger beeld zien dan het oud 
oppervlak. Hierbij dient bij de analyse van de resultaten rekening te worden 
gehouden.
Belangrijk te vermelden is dat de bemonsterde sporen met uitzondering 
van put 10 en 25 onder een bouwvoor liggen. Het terrein is in het begin van 
de 20e eeuw ontgonnen uit heide. Hierdoor kan contaminatie van jonger 
pollen plaats hebben gevonden in de minder diepe monsters, hoewel dit op 
basis van de resultaten vermoedelijk niet het geval is.

7.3 Resultaten

Per structuur wordt behandeld waar de monsters zijn genomen en in wat 
voor bodemtype. Vervolgens worden de aangetroffen percentages besproken 
en geïnterpreteerd. Op basis van deze interpretatie volgt een vermoedelijke 
datering.

7.3.1 Greppel, put 12, spoor 1

Van de greppel in put 12 zijn drie monsters genomen: monster 1 van de 
basis van de van de lichtbruine primaire vulling, monster 2 van de top 
van de primaire vulling en monster 3 van de bodem van de secundaire 
donkergrijze vulling. Van deze drie monsters zijn monsters 1 en 3 
geselecteerd voor analyse (fig. 7.1). Van monster 3 zijn pollenkorrels geteld 
tot aan een totaalpollensom van circa 1000. Het lage aandeel boompollen 
maakte dit vanwege het tijdsaspect noodzakelijk.
De bodem rondom het spoor kan getypeerd worden als een haarpodzol 
waarvan de top is verploegd en gehomogeniseerd (de bouwvoor). Feitelijk 
resteert alleen een gedeelte van de B-horizont en het gedeelte van de C-
horizont waarin duidelijke infiltratieaders zichtbaar zijn. De bodem is 
gevormd in grindrijk, grof zand.

Tussen beide monsters is een aantal verschillen aan te wijzen. Het diepste 
monster heeft onder andere een lager percentage Ericales (heideachtigen),
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put 12 12 22 22 22 25 25 10 10

spoor 1 1 2 2 2 1 1

monsternr 1 3 2 3 4 1 2 5 6

Pinus 0 0,0 5 5,5 6 1,8 10 2,8 4 1,2 4 1,2 4 1,2 1 0,3 4 1,2

Fagus 1 0,4 6 6,6 2 0,6 3 0,8 5 1,5 5 1,5 9 2,7 10 2,8 3 0,9

Alnus 116 40,7 43 47,3 197 60,4 208 58,4 167 51,2 152 46,9 186 55,7 176 49,2 186 54,7

Quercus 42 14,7 13 14,3 14 4,3 27 7,6 31 9,5 20 6,2 12 3,6 10 2,8 15 4,4

Tilia 8 2,8 0 0,0 4 1,2 2 0,6 4 1,2 2 0,6 4 1,2 2 0,6 8 2,4

Ulmus 1 0,4 1 1,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 1 0,3

Fraxinus 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Salix 0 0,0 1 1,1 0 0,0 1 0,3 0 0,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0 1 0,3

Corylus 117 41,1 22 24,2 102 31,3 105 29,5 114 35,0 140 43,2 119 35,6 158 44,1 122 35,9

Betula 34 11,9 8 8,8 5 1,5 12 3,4 22 6,7 14 4,3 27 8,1 8 2,2 11 3,2

Cerealia-type 1 0,4 13 14,3 3 0,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Secale 4 1,4 13 14,3 0 0,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Poaceae 17 6,0 36 39,6 26 8,0 18 5,1 53 16,3 14 4,3 65 19,5 9 2,5 15 4,4

Cyperaceae 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 1,2

Ericales 713 250,2 991 1089,0 670 205,5 952 267,4 884 271,2 585 180,6 377 112,9 379 105,9 211 62,1

Asteraceae liguliflorae 1 0,4 1 1,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 2,8 1 0,3 0 0,0 0 0,0

Asteraceae tubuliflorae 4 1,4 3 3,3 2 0,6 7 2,0 10 3,1 4 1,2 14 4,2 0 0,0 2 0,6

Umbelliferae 0 0,0 1 1,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Caryophyllaceae 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Chenopodiaceae 0 0,0 1 1,1 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Cruciferae 1 0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Artemisia 0 0,0 3 3,3 0 0,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0

Knautia 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 0,8 3 0,9 1 0,3 1 0,3 0 0,0 0 0,0

Plantago lanceolata 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Polygonum aviculare 0 0,0 1 1,1 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Rosaceae 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3

Rumex acetosa-type 3 1,1 12 13,2 1 0,3 0 0,0 2 0,6 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Scabiosa 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0

Succisa 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Spergularia-type 1 0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Sphagnum 0 0,0 1 1,1 1 0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,3 4 1,2 0 0,0 1 0,3

Triletae psilatae 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Polypodium 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Monoletae verrucatae 1 0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0 1 0,3

Monoletae psilatae 1 0,4 0 0,0 0 0,0 5 1,4 1 0,3 2 0,6 2 0,6 0 0,0 1 0,3

Zygnemataceae 0 0,0 4 4,4 1 0,3 1 0,3 2 0,6 0 0,0 1 0,3 0 0,0 1 0,3

Debarya glyptosperma 1 0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Lycopodium 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

AP-Betula 285 91 326 356 326 324 334 358 340

Totaalpollensom 1067 1179 1038 1358 1307 956 827 755 588

AP 319 99 331 368 348 338 361 366 351

NAP 745 1075 705 983 954 614 459 389 233

NAP:TPS x 100 69,8 91,2 67,9 72,4 73,0 64,2 55,5 51,5 39,6

Tabel 7.2 
Pollensom.
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Pinus (den), Fagus (beuk), Poaceae (grassen), Secale (rogge), Cerealia-type
(vermoedelijk graan) en Rumex acetosa-type (veld- of schapenzuring). 
Daarnaast is er sprake van een hoger percentage Corylus (hazelaar). De 
verhouding tussen pollen van boomsoorten en kruiden is ook opmerkelijk. 
In het diepste monster is nog sprake van een half-open landschap, terwijl 
bovenin vermoedelijk sprake is van een uitgestrekt heideveld. In beide 
monsters is sprake van akkers in de omgeving van de greppel. Vanwege 
de lage percentages zal de afstand vermoedelijk enkele honderden meters 
bedragen of is de omvang van de akkers slechts beperkt. In beide monsters 
is sprake van een eiken-berken- en/of een eiken-beukenbos met als 
ondergroei en aan de bosrand hazelaars. Indien beide bosvarianten in de 
omgeving voor hebben gekomen zal het eiken-berkenbos op de armere 
grond gesitueerd moeten worden en het eiken-beukenbos op de iets minder 
arme grond. De dennen in monster 3 zijn vermoedelijk te benoemen als 
aanplant.
Het hogere percentage Pinus in het bovenste monster hangt vermoedelijk 
samen met deze aanplant in de 19e en 20e eeuw. Het onderste monster laat 
echter een veel ouder beeld zien. Het aandeel kruiden is hierin nog niet 
zo groot als in het bovenste monster. De aanwezigheid van Secale in lage 
percentage, een hoog percentage Quercus en Betula en het hoge percentage 
Corylus ten opzichte van Alnus (els) doet vermoeden dat de aanleg van de 
greppel niet veel ouder gedateerd moet worden dan de late middeleeuwen. 
De afwezigheid van een duidelijke bodemvorming in het spoor ondersteunt 
dit vermoeden.

Een vergelijking met diagrammen uit de omgeving,93 hoewel deze niet of 
nauwelijks zijn gedateerd, laat eveneens zien dat het spectrum redelijk 
overeenkomt met de vermoedelijk laatmiddeleeuwse spectra. Met name 
de basis van pollenzone X in het diagram St. Annabos lijkt goed overeen 
te komen. Hierin komen hoge percentages Quercus voor en zijn eveneens 
hogere percentages Ericaceae afgebeeld. 
Een vergelijking met de circa 20 kilometer westelijker onderzochte 
monsterlocaties Moerkuilen bij Sint Michielsgestel94 wijst er mogelijk op 
dat het hoge percentage Quercus samen met een laag percentage Fagus pleit 
voor een datering na het begin van de late middeleeuwen (zone Xa). Dit 
diagram is wel gedateerd door middel van 14C. De top van de onderliggende 
zone IXc is gedateerd 935 ± 55 BP (GrN 5622: 1013-1216 AD bij 2-sigma 
nauwkeurigheid). Een datering in zone IXb behoort in principe ook tot de 
mogelijkheden, hoewel hier de percentages Corylus lager liggen dan in zone 
Xa.

7.3.2 Kringgreppel 43, put 22, spoor 2

Van de kringgreppel in put 22 zijn vier monsters genomen: monster 1 van 
de lichtgeelbruine primaire vulling, monster 2 van het diepste punt van de 
greppel waar zich een donkerbruine B-horizont heeft gevormd, monster 
3 van de basis van de grijze E-horizont en monster 4 van de top van de E-
horizont. Van deze vier monsters zijn monsters 2, 3 en 4 geselecteerd voor 
analyse (fig. 7.1).
De bodem rondom het spoor kan getypeerd worden als een haarpodzol 
waarvan de top is verploegd en gehomogeniseerd (de bouwvoor). Feitelijk 

93  Van Mourik 1985, 1987a, 1987b en Van Mourik & Ligtendag, 1988.
94  Jansen 1972.
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resteert alleen een gedeelte van de B-horizont en het gedeelte van de C-
horizont waarin duidelijke infiltratieaders zichtbaar zijn. De bodem is 
gevormd in grindrijk, grof zand. De bodemvorming loopt mee met het 
spoor: in het spoor is sprake van een E-horizont en is de B-horizont intact.

Het vermoeden bestaat dat het diepste monster het oudste beeld oplevert: 
dat wil zeggen dat de drie monsters tot op zekere hoogte een ontwikkeling 
van de vegetatie laten zien vanaf het aanleggen van de greppel. De 
tijdspanne die dit beeld representeert, is uiteraard onbekend. Algemeen kan 
gezegd worden dat de percentages van Alnus afnemen en die van Quercus

toeneemt. Het laatste kan tot op zekere hoogte ook gezegd worden van de 
percentages Corylus, Ericales, Fagus en Betula. De verhouding boompollen 
ten opzichte van kruiden geeft geen directe aanleiding te verwachten dat de 
vegetatie meer open is geworden. Vermoedelijk is sprake geweest van een 
half-open landschap. In de open vegetatie domineerden de heidestruiken; er 
lijkt geen sprake te zijn van een grote variatie in kruiden te hebben bestaan. 
Het bos zal hebben bestaan uit een eiken-beukenbos met als ondergroei 
en aan de bosrand hazelaars. In de lagere delen van het landschap zullen 
elzen gegroeid hebben. Ten tijde van de aanleg van de kringgreppel zal het 
aandeel beuk in het bos wellicht iets kleiner zijn geweest dan in een later 
stadium.
In de diepst genomen monsters zijn enkele pollenkorrels van het Cerealia-
type aangetroffen. In tegenstelling tot rogge verspreiden de andere 
graansoorten hun pollen slecht. Dit betekent dat in de directe omgeving 
vermoedelijk sprake was van akkers ten tijde van de aanleg van de 
kringgreppel. De enkele pollenkorrel Secale in monster 3 moet vermoedelijk 
worden toegeschreven aan contaminatie vanuit de bouwvoor.
De monsters kunnen vergeleken worden met de circa 4 km noordelijker 
gelegen, palynologisch onderzochte, grafheuvels en kringgreppels bij 
het Vorstengraf,95 de Zevenbergen96 en de Vorssel.97 Opvallend zijn de 
lage percentages Ericales ten opzichte van de in Slabroek aangetroffen 
percentages. Mogelijk is dit een lokaal verschil en is de vegetatie hier 
meer open. De verhoudingen tussen de Alnus en Corylus komen het best 
overeen met de vermoedelijk jongere kringgreppels die dateren in het 
Vroeg Subatlanticum (ijzertijd). Mogelijk is deze kringgreppel jonger 
dan de jongste kringgreppel die is aangetroffen bij het Vorstengraf of de 
Zevenbergen.

7.3.3 Kringgreppel 40, put 25, spoor 1

Van de kringgreppel in put 25 zijn drie monsters genomen: monster 
1 van de basis van de lichtgeelbruine primaire vulling, monster 2 van 
de donkerbruine B-horizont die zich in de vulling van de greppel heeft 
gevormd en monster 3 van de basis van de grijze E-horizont in dezelfde 
vulling (fig. 7.1). Van deze drie monsters zijn monsters 1 en 2 geselecteerd 
voor analyse.
De bodem rondom het spoor kan getypeerd worden als een haarpodzol 
waarvan de top (de A- en de E-horizont) lichtelijk is geploegd. Vermoedelijk 
hangt dit samen met de aanleg van het bos. Er is geen sprake van een geho-
mogeniseerde bouwvoor. In de C-horizont zijn duidelijke infiltratieaders 

95  De Kort 2002.
96  Fokkens, Jansen & Van Wijk 2009.
97  De Kort 2005.
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zichtbaar. De bodem is gevormd in grindrijk, grof zand. De bodemvorming 
loopt met het spoor mee: in het spoor is sprake van een E-horizont en is de 
B-horizont intact. De mate van inspoeling is zeer groot.
Net als bij de kringgreppel in put 22 bestaat de verwachting dat het 
bovenste monster een jonger beeld op zal leveren dan het onderste monster. 
We zien een afname van het percentage Quercus, Corylus en Ericales en 
een toename van het percentage Alnus, Fagus, Betula en Poaceae. De 
verhouding boompollen ten opzichte van die van struiken neemt iets toe. 
Mogelijk betekent dit dat de vegetatie iets minder open wordt. Het hogere 
percentage Betula past hier goed bij. Er is waarschijnlijk sprake van een 
half-open landschap, waarbij de open plekken worden gedomineerd door 
heidestruiken. In de loop der tijd lijkt de heide iets graziger te worden met 
wat meer kruiden (met name Asteraceae). Het bos bestaat waarschijnlijk uit 
een eiken-beukenbos met als ondergroei en aan de bosrand hazelaars. In de 
lagere en nattere delen van het landschap zullen elzen gegroeid hebben. 

Ook deze monsters kunnen vergeleken worden met grafheuvels en 
kringgreppels bij het Vorstengraf, de Zevenbergen en de Vorssel. 
Vergeleken met monsters van deze noordelijker gelegen grafheuvelgroep 
zijn de percentages Ericales bij Slabroek veel hoger. Ook hier kan gesteld 
worden dat er mogelijk een lokaal verschil is. De tamelijk hoge waardes 
voor Corylus doen vermoeden dat de kringgreppel ouder is dan die in put 
22. Vergeleken met de resultaten van het Vorstengraf en de Zevenbergen 
zou deze kringgreppel gedateerd moeten worden in het Laat Subboreaal 
(midden of late bronstijd).

7.3.4 Grafheuvel 39, put 10

Van de grafheuvel in put 10 zijn 6 monsters genomen: monster 1 van de top 
van de lichtbruingrijze bodemvorming onder het heuvellichaam (het oud 
oppervlak), monsters 2, 3 en 4 zijn respectievelijk 5, 10 en 15 cm onder het 
oud oppervlak genomen. De laatste is genomen in het gele moedermateriaal 
(C-horizont). Monster 5 is genomen van het oud oppervlak van een in het 
profiel herkende plag. Monster 6 is genomen van het oud oppervlak onder 
het heuvellichaam en moet (in wezen) overeenkomen met monster 1 (fig. 
7.1).

De bodem onder de grafheuvel wijkt af van de bodem naast de heuvel. 
De laatste is te karakteriseren als een uitgesproken haarpodzol. Onder de 
heuvel ontbreken echter een duidelijke donkerbruine B-horizont, lichtgrijze 
E-horizont en infiltratieaders in de C-horizont. En dergelijke bodem heeft 
zich wel in de top van het heuvellichaam gevormd. De bodem onder het 
heuvellichaam heeft deze kenmerkende bodemhorizonten in sterk mindere 
mate. De A-horizont is in de eerste plaats niet duidelijk herkenbaar; 
kennelijk was er geen sprake van aanzienlijk verrijking door humus. De E-
horizont is lichtbruingrijs. In deze horizont zijn secundaire infiltratieaders 
zichtbaar. Deze hangen samen met inspoeling vanuit het bovenliggende 
heuvellichaam. De in de bodem ontwikkelde Bh- en Bs-horizont zijn 
eveneens minder sterk ontwikkeld. In de overgang naar de C-horizont 
zijn lichter gekleurde vlekken te zien, die vermoedelijk samenhangen 
met kevergangen. De bodem kan gekarakteriseerd worden als een tot een 
haarpodzol gedegradeerde moderpodzol.



64 SLABROEKSE HEIDE

De percentages komen tot op zekere hoogte redelijk overeen met die 
zijn aangetroffen in spoor 1 in put 25. De percentages Ericales zijn echter 
aanzienlijk lager. Met name monster 6 van het oud oppervlak onder het 
heuvellichaam laat een laag percentage zien. Het percentage Fagus is in 
monster 5 erg hoog: maar liefst 2,8 procent. Op basis van de percentages 
en de onderlinge verhoudingen kan gesteld worden dat er ten tijde van het 
opwerpen van de heuvel vermoedelijk sprake is van een tamelijk kleine open 
plek. Deze open plek is begroeid met heide met weinig andere kruiden. Het 
omliggende bos bestaat uit een eiken-beukenbos met als ondergroei en aan 
de bosrand hazelaars. In de nattere delen van het landschap zal sprake zijn 
van een elzenbroekbos. 

Wanneer de monsters vergeleken worden met de monsters van het 
Vorstengraf, de Zevenbergen en de Vorssel kan gesteld worden dat op basis 
van het hoge percentage Fagus en de verhouding Alnus en Corylus de heuvel 
in het Laat Subboreaal gedateerd moet worden (midden- of late bronstijd). 

7.4 Conclusies palynologisch onderzoek

Op basis van bovenstaande is het niet mogelijk een doorlopende vegetatie-
ontwikkeling voor de bronstijd op te stellen. De gegevens leveren wel een 
goed beeld van hoe het landschap in grote lijnen veranderde in de loop van 
de tijd. Het onderzoek heeft zich dan ook met name geconcentreerd op de 
vraag hoe het landschap er uit zag ten tijde van het gebruik van het grafveld 
én van de bijzondere laatmiddeleeuwse greppel.

De oudste palynologisch onderzochte grafheuvel laat een beeld zien van een 
kleine open plek in een eiken-beukenbos. Dit bos heeft er voor de aanleg 
van de heuvel een vermoedelijk geruime tijd gestaan. Als gevolg van het 
kappen van het bos is de bodem gedegradeerd van een moderpodzol naar 
een humuspodzol. Met het verarmen van de bodem hangt vermoedelijk ook 
de aanwezigheid van heide samen. Deze plantensoort voelt zich namelijk 
(erg) thuis op armere, zure bodems. 
In de loop van de bronstijd neemt de omvang van de heide vermoedelijk 
toe. De percentages Ericales zijn zelfs hoger dan die van de heuvels van 
het nabijgelegen Vorstengraf en de Zevenbergen. De restanten van de 
bodems onder de jongere heuvels laten ook goed ontwikkelde B-horizonten 
zien, een teken dat de bodemdegradatie verder was gevorderd. In de 
jongste kringgreppel zijn enkele pollenkorrels van graan aangetroffen. Met 
uitzondering van rogge verspreid het stuifmeel van graansoorten zich slecht 
(in afstand). Mogelijk is dit een aanwijzing dat in de vroege of midden-
ijzertijd in de directe omgeving van het grafveld enkele akkertjes lagen.

Uit de periode tussen de midden-ijzertijd en de late middeleeuwen zijn geen 
sporen aangetroffen tijdens het onderzoek. Voor deze periode kan dus ook 
geen lokale vegetatieontwikkeling gereconstrueerd worden. Het algemene 
beeld voor de Brabantse zandgronden is dat in de ijzertijd en Romeinse tijd 
de bevolking toeneemt en door een grotere vraag naar akkerland het aandeel 
bos afneemt. Met de ontvolking in de laat-Romeinse tijd krijgt het bos weer 
de kans om te regenereren.
Voor het onderzoeksgebied Slabroekse Heide zijn voor de late 
middeleeuwen weer enkele gegevens voor handen. In deze periode wordt 
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dwars door het grafveld een greppel gegraven die ongeveer samenvalt 
met de historisch bekende gemeentegrens. Mogelijk betreft het een 
bermgreppel of maakt ze deel uit van een laatmiddeleeuws verdedigings-
systeem (landweer). De omgeving waarin de greppel wordt aangelegd betrof 
een open plek van vermoedelijk beperkte omvang. In de directe omgeving 
groeide een eiken-berken en/of een eiken-beukenbos. Grote delen van 
het geregenereerde bos na de Romeinse tijd lijken dus nog aanwezig. Pas 
later worden grote delen van dit bos gekapt en ontstaat (opnieuw) een 
uitgestrekte, aaneengesloten heide. Dit proces voltrekt zich waarschijnlijk 
in de Nieuwe tijd. Deze heide wordt vanaf de 19e eeuw weer ontgonnen en 
omgezet in de huidige akkerlanden en mastbossen.
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10 1 heuvellichaam 9/22/2005 1 oud oppervlak, A-horizont NEOL/VBT

10 1 heuvellichaam 9/22/2005 2 5 cm onder oup opp, EB-horizont NEOL/VBT

10 1 heuvellichaam 9/22/2005 3 10 cm onder oud opp EB-horizont NEOL/VBT

10 1 heuvellichaam 9/22/2005 4 15 cm onder oud opp, C-horizont NEOL/VBT

10 1 heuvellichaam 9/22/2005 5 A-horizont “plag” NEOL/VBT

10 1 heuvellichaam 9/22/2005 6 oud oppervlak, A-horizont NEOL/VBT

22 1 2 kringgreppel 9/29/2005 1 primaire vulling, C-materiaal LBR/VYT

22 1 2 kringgreppel 9/29/2005 2 diepste punt greppel, B-horizont LBR/VYT

22 1 2 kringgreppel 9/29/2005 3 onderkant E-horizont LBR/VYT

22 1 2 kringgreppel 9/29/2005 4 top E-horizont net onder A-horizont, mogelijke vervuiling uit akkerlaag LBR/VYT

25 1 1 kringgreppel 9/29/2005 1 bodem primaire vulling, B en C-materiaal, zware inspoeling LBR/VYT

25 1 1 kringgreppel 9/29/2005 2 B-horizont LBR/VYT

25 1 1 kringgreppel 9/29/2005 3 onderkant E-horizont LBR/VYT

12 1 1 greppel 9/29/2005 1 bodem primaire vulling, B en C-materiaal LME/NT

12 1 1 greppel 9/29/2005 2 top primaire vulling, B en C-materiaal LME/NT

12 1 1 greppel 9/29/2005 3 B-horizont, rommelige vulling LME/NT

Tabel 7.3 
Monsterlijst
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8 Resultaten van het dateringsonderzoek van grafheuvel 39 op de 
Slabroekse Heide

Jan van Mourik

8.1 Inleiding

Een nauwkeurige datering van grafheuvels is vaak moeilijk uit te voeren. 
Vaak is er sprake van een grove datering met een grote marge. Op basis 
van (voldoende) grafvondsten kan globaal worden afgeleid uit welke periode 
een grafheuvel stamt. Maar deze zijn lang niet altijd aanwezig of bewaard 
gebleven zoals bijvoorbeeld in het geval van grafheuvel 39.98 Houtskool of 
crematieresten kunnen worden verzameld om een koolstofdatering uit te 
voeren, maar de ouderdom van het gebruikte hout kan bijvoorbeeld sterk 
afwijken van het moment van verbranding. De resultaten van koolstofda-
teringen van de paleosol waarop het grafheuvellichaam werd opgeworpen 
zijn evenmin betrouwbaar. Om deze redenen is voor grafheuvel 39 besloten 
om een dateringsonderzoek te laten uitvoeren waarin naast pollenanalyse 
en koolstofdatering ook luminescentiedatering toegepast zou worden op 
de kwartskorrels uit de basis van de grafheuvelafzetting. Het was de enige 
mogelijkheid om een idee te krijgen over de ouderdom van deze heuvel.

Figuur 8.1 toont het bodemprofiel van de grafheuvel en de locaties van 
de monsters die werden genomen voor dateringsonderzoek. Er werd 
bemonsterd voor conventionele relatieve en absolute datering van de 
paleosol onder het grafheuvellichaam. Relatieve datering werd uitgevoerd 
door middel van pollenanalyse van enkele monsters uit de 2Ah, absolute 
datering op basis van koolstofextracten uit de 2Ah en 2Bh horizonten. 

98  Ondanks het feit dat grafheuvel 39 niet compleet is opgegraven wordt verondersteld dat het 
centrale graf niet meer aanwezig is.

Figuur 8.1 
Bodemprofiel van de grafheu-
vel, aangelegd op een oppervlak in 
dekzand waarin een goed ontwikkelde 
humuspodzol bewaard is gebleven. 
In het grafheuvelsediment is na de 
aanleg een (jonger) humuspodzol tot 
ontwikkeling gekomen. De verschil-
lende locaties van de voor het dater-
ingsonderzoek genomen monsters zijn 
ingetekend.
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Omdat koolstofdateringen van humeuze bodemhorizonten vaak problemen 
opleveren bij de interpretatie van de ouderdom werden van de extracten ook 
pyrolysaten gemaakt om inzicht te krijgen in de kwalitatieve samenstelling. 
Daarnaast werd optisch gestimuleerde luminescentiedatering toegepast op 
kwartskorrels uit de basis van het grafheuvellichaam. Deze techniek is sinds 
de oprichting in 2003 van het NCL99 beschikbaar en lijkt veelbelovend voor 
de datering van aardvormen en bodems die voorkomen in cultuurlandschap-
pen op pleistocene en holocene zandgronden.100

Figuur 8.2 toont een scan van de slijpplaat van de basis van de C-horizont 
van de grafheuvel en de top van 2Ah-horizont de paleosol waarop de 
grafheuvel is gebouwd. Van beide horizonten is een microfoto toegevoegd 
waarop de verdeling van minerale skeletkorrels en bodemorganisch 
materiaal is te zien.
Figuur 8.3 toont een uitvergroting van geaggregeerde humus uit de 2Ah 
horizont. De aggregaten bevatten koolstofdeeltjes die vaak ouder zijn 
dan de restproducten van in de bodem omgezet plantaardig strooisel. 
Humusaggregaten bevatten pollen. Het micromilieu van deze aggregaten is 
uitstekend geschikt voor de conservering van stuifmeelkorrels.101

8.2 Relatieve datering gebaseerd op pollenanalyse van de 2Ah-horizont

Van een aantal monsters uit de 2Ah horizont werden pollenextracten 
vervaardigd volgens de standaardmethoden102 en geanalyseerd. Het 
pollendiagram is afgebeeld in fig. 8.4.
99  Nederland Centrum voor Luminescentiedatering, Technische Universiteit Delft.
100  Bokhorst, Duller en Van Mourik 2005; Wallinga 2005.
101  Van Mourik 2003.
102  Moore, Webb & Collinson 1991.

Figuur 8.2 
Scan van de slijpplaat van materiaal 
uit de basis van de C en top van de 
2Ah horizonten met microbeelden 
van de verdeling van minerale skelet-
korrels en bodemorganisch materiaal. 
De plaats van de bemonstering voor 
OSL datering van de C horizont en 
14C datering van de 2Ah horizont is 
aangegeven.
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De pollenspectra uit de 2Ah horizont zijn opmerkelijk soortenarm. De 
samenstelling van alle spectra wordt gedomineerd door de Ericaceae.

De grafheuvel werd aangelegd op een heideveld. De Gramineae scoren
relatief laag. De mate van vergassing van de heide was nog gering. Corylus

domineert het boompollen met scores tot 20 %. In pollendiagrammen van 
paleosolen in het zuidelijke dekzandlandschap in Nederland is dit beeld 
kenmerkend voor de bronstijd.103

8.3 Koolstofdateringen van humuszuur extracten van de 2Ah en 2Bh 

horizonten

Koolstofdatering van bodemorganische stof kan alleen succesvol zijn 
als deze wordt toegepast op materiaal waarvan de samenstelling bekend 
is.104 Op grond van het extractiegedrag kunnen drie organische fracties 
worden afgescheiden. Fulvozuren die extraheerbaar zijn in zuur en 
loog; humuszuren die alleen extraheerbaar in loog en neerslaan in zuur;

huminen die niet extraheerbaar zijn in zuur of loog. Fulvozuren zijn 
voor dateringsdoeleinden ongeschikt, omdat ze mobiel zijn in zwak 
zure bodemsystemen waartoe ook de plaggenbodems worden gerekend. 
Verjonging van deze fractie door uitspoeling van fulvozuren uit de bio-
actieve zone kan na fossilisatie van de bodem voortdurend plaatsvinden 
waardoor de datering een ‘te jong’ beeld zou geven. Humuszuren zijn beter 
geschikt voor dateringsdoeleinden omdat ze relatief snel worden omgezet 

103  Van Mourik 1988, Waterbolk 1954.
104  Van Mourik, Wartenbergh, Mook & Streurman 1995.

Figuur 8.3 
Microstructuur van bodemorganische 
stof in de 2Ah horizont. De basisstruc-
tuur van de humusaggregaten is van 
excrementele oorsprong. De aggregaten 
bestaan uit fijne organische skeletkor-
rels (residuaire cellulose en lignine en 
houtskool), en organisch plasma. In de 
humusaggregaten zijn stuifmeelkorrels 
ingesloten die in dit micromilieu uitstek-
end worden geconserveerd.

Figuur 8.4 
Pollendiagram van de 2Ah-horizont.
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in de actieve bodemzone maar na fossilisatie volledig immobiliseren. 
Datering van deze fractie zou redelijk betrouwbaar zijn om het moment van 
fossilisatie te benaderen. Huminen bestaan uit organische stof die moeilijk 
wordt omgezet en daardoor in de loop van een bodemactieve periode 
accumuleert. Datering van deze fractie geeft dus een ‘oudere’ indruk dan 
het moment van fossiliseren van een bodemzone. De huminefractie kan 
ook ‘verontreinigd’ worden met omzettingsproducten van jongere wortels, 
die vanuit een jonger oppervlak diepere niveaus in het profiel bereiken.105

Is de huminefractie significant ouder dan de humuszuurfractie dan 
duidt dit op een relatief lange periode van actieve bodemvorming. Is het 
omgekeerde het geval, dan moet rekening worden gehouden met verrijking 
van de huminefractie met omzettingsproducten van jongere wortels. In 
onderstaande tabel zijn de dateringen vermeld van de humuszuurextracten 
uit de 2Ah en 2Bh horizonten van de paleosol (tabel 8.1).

De dateringen van de 2Ah en 2Bh komen met elkaar overeen. Zolang 
podzolering plaatsvindt, zal de ouderdom van de neergeslagen stof in de 
Bh een afspiegeling zijn van de ouderdom van de organische stof die in 
de Ah in colloïdale oplossing komt. Op het moment dat een podzolgrond 
fossiliseert, wordt de ouderdom van de humuszuurfractie in beide 
horizonten gefixeerd. De resultaten van de koolstofdateringen duiden op een 
datering in de ijzertijd. Dit lijkt niet in overeenstemming met de relatieve 
palynologische datering van de bodemorganische stof in de 2Ah horizont. 
Er lijkt sprake te zijn van een onderschatting. Daarom werden pyrolysaten 
van de ‘gedateerde’ koolstofextracten vervaardigd om zicht te krijgen op de 
chemische samenstelling (fig. 8.5).

De pyrolysaten van de koolstofextracten uit de 2Ah and 2Bh horizonten 
van de humuspodzol onder het zanddek worden gedomineerd door enkele 
aromatische componenten (waaronder tolueen, C2-benzeen, naftaleen) and 
alifatische componenten, gedomineerd door vetzuren (+) (C14,C16,C18) en 
n-alkenen/n-alkanen (V) in de reeks van C20-C29. Er werden geen markers 
voor polysacchariden and lignine geïdentificeerd, wat er op wijst dat het 
plantaardige materiaal in sterke mate is omgezet en getransformeerd. Dit 
komt ook tot uiting in de relatieve groei van de alifatische componenten. De 
Ah horizont is rijker aan aromatische componenten dan de Bh horizont. De 
organische stof in de inspoelingshorizont bestaat uit componenten waarvan 
bekend is dat ze nauwelijks oplosbaar zijn in water. Het koolstofextract 
uit de 2Bh blijkt hoofdzakelijk te zijn samengesteld uit omzettingsresi-
stente componenten die tijdens de decompositie selectief werden gespaard. 
Componenten die samenhangen met uitspoeling van organische stof uit 
hogere bodemhorizonten zijn nauwelijks traceerbaar. Op grond van de 
samenstelling van de pyrolysaten moet worden vastgesteld dat in beide 
bemonsterde horizonten de bodemorganische stof in belangrijke mate 
bestaat uit in situ gevormde omzettingsproducten van wortelcomponenten 

105  Van Mourik, Nierop & Vandenberghe 2005.

Koolstofdateringen van humuszuurextracten uit de paleosol

2Ah GrN-29965 2530 ± 90 BP

2Bh GrN-29966 2560 ± 60 BP

Tabel 8.1 
Koolstofdateringen van 
humuszuurextracten uit de paleosol.
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en in mindere mate uit omzettingsproducten van bladcomponenten die 
in de Ah in situ gevormd worden en naar de Bh worden getransporteerd 
en vervolgens neerslaan. Dit proces heeft de samenstelling van de 
bodemorganische stof beïnvloed en uiteindelijk ook de gemeten ouderdom 
door middel van koolstofdateringen. Die koolstofdateringen geven een 
jongere indicatie dan de pollenspectra en de pyrolysaten verklaren hoe dat 
komt.

8.4 Luminescentiedatering van kwartskorrels uit de basis van de graf-

heuvelafzetting

Optisch gestimuleerde luminescentie datering is een nieuwe fysische 
methode voor het bepalen van de ouderdom van zandige en siltige 
afzettingen. De methode maakt gebruik van het luminescentiesignaal 
dat in de grond in kwartskorrels wordt opgebouwd onder invloed van 
natuurlijke achtergrondstraling. Dat signaal wordt weggevaagd als de korrel 
wordt blootgesteld aan zonlicht. In de natuur gebeurt dat als zandkorrels 
worden geërodeerd door water of wind en tijdens de verplaatsing worden 
blootgesteld aan daglicht. Elk mineraal heeft zijn eigen karakteristieke 
reactie op omgevingsstraling.
Pleistocene zandgronden bestaan voor meer dan 50% uit kwartskorrels. Het 
luminescentiesignaal dat kwartskorrels opbouwen biedt een dateringsresolu-
tie die geschikt is voor Holocene en Laat- Pleistocene sedimenten. Daardoor 
is kwarts bijzonder geschikt als monstermateriaal voor luminescentieme-
ting. Monsters kunnen in profielkuilen worden genomen in lichtdichte 
PF-ringen. In het laboratorium kan met behulp van optische technieken 
het opgebouwde signaal, de ‘palaeodosis’, uit het kristalrooster worden 
gestoten en gemeten. Ook wordt in het laboratorium bepaald hoe groot de 
jaarlijkse opbouw van het luminescentiesignaal is, de ‘annual dose rate’. De 
ouderdom wordt dan simpel berekend volgens: palaeodosis : annual dose 
rate = OSL ouderdom.
Het luminescentiesignaal vormt een nauwkeurige klok die aangeeft 
wanneer de zandkorrel voor het laatst werd ‘gebleekt’ door blootstelling 

Figuur 8.5 
Pyrolysaten van de koolstof-
extracten uit de 2Ah en 2Bh 
horizonten.
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aan zonlicht. Het resultaat106 van de OSL datering van kwartskorrels uit de 
basis van de grafheuvelzetting geeft een ouderdom aan van 3,8 ± 0,22 Kjaar. 
Gekalibreerd naar kalenderjaren wordt dat 1765 BC ± 221 (vroege bronstijd).
De betrouwbaarheid van de luminescentiedatering laat zich afleiden uit de 
verdeling van de 24 aliquotmetingen (figuur 8.6). In deze verdeling werden 
3 waarden verworpen, de overige waarden werden geaccepteerd. Deze ‘te 
oude’ aliquots vragen aandacht voor twee problemen die de nauwkeurigheid 
van een luminescentiedatering kunnen beïnvloeden.

Het eerste probleem betreft de volledige signaalbleking van de 
kristalroosters. Als de kristalroosters niet volledig werden gebleekt door 
zonlicht leidt dat tot een overschatting van de leeftijd. Gelet op het gedrag 
van de frequentiecurve lijkt het probleem van partiële bleking niet van 
invloed te zijn. Het tweede probleem betreft bioturbatie. Door bioturbatie 
kunnen kwartskorrels verticaal worden getransporteerd. Enkele omhoog 
gebrachte korrels uit de paleosol kunnen het luminescentiesignaal 
significant beïnvloeden. Gelet op het gedrag van de frequentiecurve lijkt 
dat hier wel enige invloed te hebben. De bioactiviteit die vanuit de recente 
oppervlakte de samenstelling van de bodemorganische stof in de 2Ah 
en 2Bh horizonten konden beïnvloeden, kan ook verantwoordelijk zijn 
voor enige verplaatsing van zandkorrels in het grensgebied van de basis 
van de grafheuvel en de top van de paleosol. Door de verwerping van de 
extreme aliqoutwaarden wordt dit probleem grotendeels ondervangen, 
maar een lichte mate van overschatting van de OSL leeftijd kan niet worden 
uitgesloten.

8.5 Conclusie

De aanleg van de grafheuvel moet hebben plaatsgevonden in de vroege 
bronstijd. De ouderdom gebaseerd op luminescentiedatering (1765 BC ± 
221) is daarvoor de meest concrete aanwijzing. Postsedimentaire bioturbatie 
kan de oorzaak zijn van een lichte overschatting van de vastgestelde 
luminescentie leeftijd waardoor het ‘veiliger’ is om te spreken van een 

106  Wallinga & Johns 2006.

Figuur 8.6 
De verdeling van palaeodosis 
waarden van 24 aliquots.
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ouderdom tussen 1765 en 1500 v. Chr. Dit beeld wordt bevestigd door de 
samenstelling van de pollenspectra uit de 2Ah horizont. De koolstofdate-
ringen blijken de ouderdom van de grafheuvel significant te onderschatten. 
De pyrolysaten tonen aan dat er postsedimentaire verjonging heeft 
plaatsgevonden die in de micromorfologische opname niet duidelijk 
zichtbaar is.107

Zoals uit bovenstaande blijkt, komt de luminescentiedatering van 3,8 ± 0,22 
Kjaar (gekalibreerd naar kalenderjaren: 1765 BC ± 221) oftewel de vroege 
bronstijd, niet overeen met de datering op basis van het pollenonderzoek 
(zie hoofdstuk 7 waar juist gesteld is dat de heuvel in de midden- of late 
bronstijd is opgeworpen (laat-Subboreaal) . Vanwege de vastgestelde lichte 
overschatting als gevolg van postsedimentaire bioturbatie kan de datering 
van de OSL worden bijgesteld naar de periode tussen 1765 en 1500 BC. 
Mogelijk kwam de beuk hier lokaal meer voor vanwege afwijkende bodem-
eigenschappen. In het diagram van De Moerkuilen108 komt de beuk zeker al 
voor vanaf 3380 ± 55 BP (GrN-5741: 1871-1523 bij 2-sigma nauwkeurigheid).

107  De koolstofdateringen zijn uitgevoerd onder verantwoording van Prof. Dr. H. van der Plicht 
in het Centrum voor Isotopenonderzoek, Rijksuniversiteit Groningen. De luminescentie-
datering is uitgevoerd onder verantwoording van Dr. J. Wallinga, Nederland Centrum voor 
Luminescentiedatering, Technische Universiteit Delft. De pyrolysaten zijn vervaardigd en 
geïnterpreteerd door Dr. Ir. K. Nierop, IBED, Universiteit van Amsterdam. De micromorfolo-
gische en palynologische analyses zijn uitgevoerd door Dr. J.M. van Mourik, IBED, Universiteit 
van Amsterdam.

108  Janssen 1972.
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9 Uden-Slabroekse Heide: grafheuvels en urnenveld

Richard Jansen & Ivo van Wijk

9.1 Inleiding

Het archeologische heronderzoek van het grafveld van Slabroek heeft 
verrassende resultaten opgeleverd. Hoewel we ervan uitgingen dat we de 
oude opgraving tijdens ons onderzoek opnieuw zouden opgraven, bleek 
de praktijk anders. De opgravingssleuven gegraven door Remouchamps’ 
arbeiders waren niet meer terug te vinden. Daarnaast waren er nauwelijks 
nog resten van de kringgreppels overgebleven, laat staan van de heuvels. 
Toch werd er een groot aantal nieuwe grafmonumenten gevonden, ondanks 
de verwoestende werking van de egalisatie van het gebied. De decennialange 
mest- en ploegactiviteiten hebben er wel voor gezorgd dat er tijdens het 
onderzoek geen enkele scherf of crematierest meer is gevonden. Het is des 
te opmerkelijker dat tenminste één grafheuvel wel de tand des tijds heeft 
doorstaan. Ondanks dat de heuvel slecht bewaard was gebleven kon nog 
worden vastgesteld hoe oud deze was en hoe de plaggen waren opgeworpen. 
Het bleek zelfs de oudste grafheuvel (zover bekend) van het grafveld.

Op basis van het onderzoek in 2005 kunnen 26 grafmonumenten 
worden toegevoegd aan het al sinds 1923 bekende prehistorische grafveld 
Slabroekse Heide (fig. 9.1). In totaal bestaat het grafveld nu uit minimaal 
64 grafmonumenten maar de totale omvang van het grafveld kon ook nu 
niet worden vastgesteld. Alleen in oostelijke en zuidelijke richting zijn de 
begrenzingen aangetoond.

9.2 Een (her)interpretatie: datering en fasering van het grafveld

Op basis van alle nu bekende gegevens kunnen we het grafveld van 
Slabroekse Heide met de huidige stand van kennis (opnieuw) interpreteren. 
Belangrijk daarbij is dat het archeologische onderzoek van grafvelden sinds 
de opgraving van Remouchamps in 1923 natuurlijk niet stil heeft gestaan. 
In de loop der jaren zijn er op de Brabantse zandgronden een groot aantal 
grafheuvels en urnenvelden opgegraven waarbij elk onderzoek heeft 
bijgedragen aan het huidige kennisniveau. Zo vormen de verschillende 
kenmerken van de graven, de wijze van begraven en de aardewerkvormen 
in de graven een belangrijk hulpmiddel bij de datering van individuele 
grafmonumenten en het grafveld in zijn geheel.

9.2.1 De grafmonumenten

Tot nu toe bestaat het grafveld uit 64 grafmonumenten. Daarvan zijn van 
39 monumenten de (restanten van) heuvels onderzocht. Het merendeel 
van deze heuvels was opgebouwd uit heideplaggen, de overigen, vooral de 
kleinere heuvels, bestonden uit een aarden heuvel. Omdat de verschillende 
vormen van opbouw van heuvels niet expliciet aan een periode zijn toe te 
schrijven kunnen we hier ook geen daterende waarde aan toe kennen.
Met een uitzondering, heuvel 39, worden alle grafheuvels omgeven door 
een kringgreppel. Wat direct opvalt is de soms zeer dichte ligging van 
enkele van de kleinere greppels ten opzichte van elkaar. Ondanks dat ze 
elkaar raken worden grafmonumenten vrijwel nooit doorsneden door 
andere monumenten. Dit betekent dat de grafmonumenten gedurende 
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Figuur 9.1 
Overzicht van het urnenveld Slabroekse Heide anno 2005. Op basis van het huidige onderzoek kan worden vastgesteld dat het grafveld groter 
is dan aangetoond was door Remouchamps.
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de gebruiksduur van het grafveld altijd goed zichtbaar zijn geweest en 
gerespecteerd werden. In sommige delen van het grafveld lijkt er zelfs 
sprake van een aaneengesloten complex van grafmonumenten. Een 
dergelijke dichte spreiding van graven zien we ook in aantal andere (vroege 
ijzertijd) urnenvelden terug.109 Tegelijkertijd kennen we ook urnenvelden 
waarin de monumenten veel minder dicht zijn verspreid, vergelijkbaar met 
het oostelijke deel van het urnenveld Slabroekse Heide.110 Dit verschil in 
uiterlijk van grafvelden lijkt niet tijdgebonden, getuige ook de zeer diverse 
spreiding van grafmonumenten in het Slabroekse grafveld. Mogelijk betreft 
het een regionale of lokale diversiteit.
Van de kringgreppels heeft een groot aantal een opening in het zuidoosten 
en in mindere mate in het noordoosten. De opening was in een enkel 
geval benadrukt met een houtskoolconcentratie in het uiteinde van de 
kringgreppel (heuvel 22) of een paalzetting (heuvel 10). Het laatste wordt 
door Remouchamps geïnterpreteerd als een toegang tot het grafmonument 
maar in dit geval lijkt de paalzetting de ingang eerder te blokkeren. Het 
grote aantal onderbroken kringgreppels, met meestal de opening in het 
zuidoosten, en het ontbreken van langwerpige (karakteristiek voor de 
late bronstijd) en vierkante structuren (karakteristiek voor de midden-
ijzertijd) wijst voor het grafveld Slabroekse Heide op een datering in de 
vroege ijzertijd. Urnenvelden uit de vroege ijzertijd worden in toenemende 
mate gekenmerkt door onderbroken kringgreppels, in tegenstelling tot de 
gesloten greppels uit de midden- en late bronstijd zijn.
Een opvallend aspect is de grote variatie in grootte van de randstructuren 
(zie bijlage 1). De betekenis daarvan is moeilijk te achterhalen. Omdat 
in veel heuvels geen bijzetting (met grafgiften) meer is aangetroffen is 
bijvoorbeeld niet meer vast te stellen of de grotere heuvels een oudere 
datering hebben. Ook een vergelijking met geslacht en leeftijd van de 
overledene is niet meer mogelijk.

109  Voorbeelden: Hilvarenbeek-Laag Spul (Verwers 1975); Someren-Waterdael (Kortlang 1999); 
Knegsel-Knegselse Hei (Braat 1936).

110  Voorbeelden: Beegden (Roymans 1999); Oss-Vorsengraf (Jansen & Fokkens 2008).

Figuur 9.2 
Grafheuvels 10 en 22 in detail. Met 
de vier forse palen (50 cm diep) in de 
opening van de kringgreppel vormt 
heuvel 10 een bijzonder monument. 
Ook de aanwezigheid van houtskool-
resten (xxx) in het centrum van verschil-
lende heuvels, waaronder 22, is een 
opmerkelijke waarneming.
Schaal 1:200.
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9.2.2 De urnen

Onder de meeste heuvels waren de crematieresten bijgezet in een urn. 
Slechts in een aantal gevallen ontbrak deze en zijn de resten – zeer 
waarschijnlijk - begraven in een doek. Aan de variatie in percentages 
urnbegravingen per grafveld wordt door Gerritsen111 een chronologische 
waarde toegekend. De piek van begraven in een urn ligt daarbij in de eerste 
helft van de vroege ijzertijd. Grafvelden uit de tweede helft van de vroege 
ijzertijd en de midden-ijzertijd worden gekenmerkt door een afname in het 
gebruik van urnen.
Voor de datering van het grafveld en met name ook individuele 
grafmonumenten vormen de urnen een belangrijke bron. Remouchamps 
spreekt in zijn artikel over Germaanse en Gallo-Germaanse urnen, een 
typologisering die duidelijk verbonden was aan verschillende volkeren 
of culturen. Tegenwoordig spreken we voor de vroege ijzertijd van 
Schräghals-urnen en ruwwandige urnen in Harpstedter stijl. Beide komen 
voor in ons grafveld. Daarnaast is één urn versierd met een zogenaamde 
Kalenderbergversiering en één met een geometrisch patroon aangebracht 
met grafiet, een relatief zacht gesteente dat als zwarte kleurstof kan worden 
gebruikt, en kleine, ronde indeukingen (dellen). Twee urnen, uit de 
grafmonumenten 11 en 19 (zie catalogus), hebben een relatief hogere hals 
dan de overige urnen. Dit Marne-aardewerk komt voor vanaf de midden-
ijzertijd, rond 500 voor Christus.
Van enkele kleine, drieledige kommen is het onduidelijk of het urnen 
betreft of bijgiften. Twee zogenaamde Eierbecher, vernoemd naar hun vorm, 

111  Gerritsen 2001, 128.

Figuur 9.3 
De urnen opgegraven door 
Remouchamps.
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en enkele kleine bijpotjes zullen zeker grafgiften zijn geweest. Grafgiften 
zijn in urnenvelden in het algemeen schaars, maar binnen de weinige 
grafgiften komen miniatuurpotjes regelmatig voor. De potjes vertonen 
dezelfde vormen als het overige aardewerk maar zijn van een veel kleiner 
formaat. De functie is niet bekend.
De dominantie van Schrägrand- en Harpstedt-urnen en het ontbreken van 
aardewerk met Kerbschnitt-versiering (karakteristiek voor de late bronstijd) 
wijst op een datering in de vroege ijzertijd, met een uitloper naar het begin 
van de midden-ijzertijd op basis van het Marne-aardewerk. De grafiet- en 
Kalenderbergversiering en Eierbecher passen goed binnen deze datering.

9.2.3 De palenrij

De bijzondere, enkelvoudige palenrij die het grafveld doorsnijdt is niet of 
nauwelijks te dateren. Dat geldt ook voor de dichtstbijzijnde parallel in het 
grafveld Oss-Zevenbergen (fig. 9.4). Voor beide is alleen een beredeneerde 
datering voorhanden. Voor Zevenbergen wordt een datering in de vroege 
ijzertijd aangehouden: ‘De palenrijen aldaar zijn bewust aangelegd in 
relatie tot de grafheuvels.’112 Hetzelfde kan gezegd worden voor de palenrij 
van de Slabroekse Heide. Ook hier doorsnijdt de palenrij geen grafheuvels 
maar gaat langs de verschillende heuvels en lijkt daar dus rekening mee te 
houden, al kan ook gesteld worden dat de heuvels de palenrij respecteren. 
Het is belangrijk daarbij te beseffen dat een grafheuvel in principe langer 
‘zichtbaar’ zal zijn dan een palenrij die na verloop van tijd zal wegrotten. 
Wel kan de palenrij zichtbaar blijven in het landschap indien daarnaast een 
weg heeft gelopen of omdat een verschil in begroeiing ter plekke van de 
palenrij een scheiding in het landschap veroorzaakt.
Uitgaande van het feit dat de palenrij bewust is aangelegd in relatie tot de 
grafheuvels geeft de geringere tijdsdiepte van het grafveld Slabroekse Heide 
een ‘fijnere’ datering dan Zevenbergen. Zoals gesteld dateert het overgrote 
deel van de grafmonumenten uit de vroege ijzertijd. Indien we de datering 
voor de palenrij in dezelfde periode plaatsen, betekent dit dat een deel van 
het grafveld is aangelegd ten tijde of na de oprichting van de palenrij. Het 
betekent dat de palenrij gedurende in ieder geval een bepaalde periode 
van het gebruik van het grafveld daar onderdeel van uit maakte. Mogelijk 
speelde het een rol in processies en/of rituelen die op de begraafplaats 
tijdens begravingen plaatsvonden.
Een laatste constatering is de relatie van de palenrij ten opzichte van het 
grafveld en het landschap. Duidelijk is dat niet alle graven door de rij 
worden gescheiden. De rij loopt niet geheel door tot de noordelijke grens 
van het grafveld. Daarentegen loopt de rij in het zuiden veel verder door 
(ongeveer 40 m) dan de meest zuidelijk graven. Dit fenomeen is ook 
zichtbaar bij Zevenbergen. Daar lopen de twee langste palenrijen vanuit 
een lager (en natter) gedeelte van het terrein naar een hoger gelegen deel 
waar het grafveld ligt (of vice versa). Men zou daarbij kunnen denken aan 
de betekenis die gegeven wordt aan nattere plekken waarin bijvoorbeeld 
bronzen worden gedeponeerd.113 Mogelijk stelde de palenrij een verbinding 
voor tussen de rituele, natte gronden naar het rijk van de doden en/of de 
voorouders.

112  Fokkens, Jansen & Van Wijk 2009.
113  Fontijn 2002/03.
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Figuur 9.4 
Palenrijen op het grafveld Oss-Zevenbergen.
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9.3 Het grafveld Slabroekse Heide

Bij de ruimtelijke analyse van het grafveld is het eerste dat opvalt het 
onderscheid tussen een aantal ruim uit elkaar gelegen, veelal grotere 
heuvels en een ‘urnenveld’, waarin kleinere heuvels dicht bij elkaar liggen. 
Daarnaast wordt het grafveld door een rij van palen in twee ‘delen’ verdeeld. 
Het oostelijke deel bestaat uit een forse grafheuvel uit waarschijnlijk de 
midden- tot late bronstijd (heuvel 39), met daarnaast een aantal ver uit 
elkaar gelegen middelgrote grafheuvels. In een aantal van deze grafheuvels 
zijn urnen bijgezet, een gebruik dat bijvoorbeeld ook in het nabijgelegen 
grafveld Oss-Zevenbergen voorkomt, waar meerdere malen vroege 
ijzertijdurnen zijn bijgezet in een oudere (bronstijd)heuvel. In het oostelijke 
deel ligt ook de jongste begraving, die dateert uit de Romeinse tijd (heuvel 
7).
Ook in het westelijke cluster ligt een relatief grote grafheuvel met ten 
(noord)westen daarvan een groot aantal kleinere, dicht bijeengelegen 
graven. Daaromheen bevinden zich enkele middelgrote grafheuvels zonder, 
zover bekend, secundaire bijzettingen. In dit deel liggen de graven uit de 
midden-ijzertijd.

In de ruimtelijke analyse van het grafveld neemt de palenrij een belangrijke 
plaats in. Op het eerste oog lijkt deze het grafveld in tweeën te delen: een 
oostelijk deel waar in een gebied van 0,75 ha ten minste negen graven 
zijn gelegen en een westelijk deel waar in een groter gebied van minimaal 
1,5 ha ten minste 57 graven liggen. De rij doorsnijdt het grafveld echter 
niet in zijn geheel, ook ten noorden ervan liggen graven. Opvallend in 
de grafmonumenten is het verschil in sterk verspreid gelegen, grotere 
grafmonumenten en de (veel) kleinere, dicht bijeengelegen monumenten. 
Deze zijn in grote lijnen ruimtelijk gescheiden, zonder dat de palenrij 
daarin een fysieke scheiding in vormt.
Wat is nu de betekenis van de palenrij? Hebben we te maken met twee 
opeenvolgende gebruiksfasen van het grafveld, óf twee gemeenschappen 
die hun doden in de directe nabijheid van elkaar begroeven óf moeten we 
uitgaan van een grafveld met een van tevoren bepaalde indeling? Mede op 
basis van parallellen met de palenrijen bij Zevenbergen veronderstellen 
we dat de palenrij op een bepaald moment in de vroege ijzertijd bewust is 
aangelegd in relatie tot een of meerdere ijzertijdgrafheuvel(s). De langste 
palenrij bij Zevenbergen lag direct naast een grote ijzertijdgrafheuvel. De 
palenrij bij Zevenbergen ligt direct langs heuvel 25, een fors monument 
dat hoogstwaarschijnlijk in de vroege ijzertijd gedateerd moet worden. 
Misschien moest de rij deze heuvel afscheiden van de andere heuvels? Of 
vormde de rij toch een onderdeel van processies of rituelen?

De beperkte mogelijkheid tot datering van individuele structuren maakt een 
fasering van het grafveld zeer moeilijk. We kunnen slechts een algemeen 
beeld geven. Een van de grotere heuvels is gedateerd als het oudste 
monument. Deze heuvel vormt de basis van het grafveld, een vooroudergraf 
waarbij generaties later opnieuw mensen begraven wilden worden. Mogelijk 
is er zelfs sprake van meerdere bronstijdgrafheuvels maar dat is niet 
met zekerheid vast te stellen. Het overgrote deel van de overige heuvels 
dateert uit de vroege ijzertijd, zowel in het oostelijke als in het westelijke 
deel. Binnen de ruimtelijke verspreiding van kleinere en grotere graven is 
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Datering en fasering in beeld.
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geen chronologisch onderscheid te maken. Grotere grafheuvels kunnen 
in dezelfde periode als kleinere monumenten worden opgericht. Het is 
ook bekend dat graven uit de vroege ijzertijd sterk kunnen verschillen in 
formaat, met als uitschieter het Vorstengraf van Oss met een kringgreppel 
van 53 m in diameter. De grote grafheuvel 25 kan dus heel goed in de 
vroege ijzertijd gedateerd worden. Duidelijk is wel dat het grafveld in het 
begin van de midden-ijzertijd wordt verlaten, waarbij twee (vroege) midden-
ijzertijdgraven het laatste gebruik illustreren. Het is geen definitief einde 
want in de Romeinse tijd wordt nog minimaal een graf opgericht in het 
grafveld. Daarna komt er wel een definitief einde aan het gebruik van het 
grafveld.

Bij recent onderzoek waarbij een archeologische inventarisatie van de 
Maashorst is uitgevoerd, is duidelijk geworden dat het grafveld Slabroekse 
Heide deel uitmaakt van een samenhangend prehistorisch landschap. 
Bourgeois probeert dit zogenoemde ´cultuurlandschap´ onder te verdelen 
in territoria, waarin grafheuvels en –velden een centrale rol spelen. In een 
van deze territoria vormt het grafveld Slabroek het centrale element.114

De bewoning zal op korte afstand hebben gelegen. De dichtstbijzijnde 
bewoningssporen uit de ijzertijd zijn aangetroffen bij het archeologisch 
onderzoek Nistelrode-Zwarte Molen, ongeveer 2 km westelijk gelegen.115

Hier wijzen waterputten, kuilen en spiekers op bewoning uit de vroege 
ijzertijd. De afstand maakt echter niet aannemelijk dat de mensen die hier 
gewoond hebben begraven zijn op de Slabroekse Heide. Onderzoek in o.m. 
Someren heeft aangetoond dat de grafvelden uit de vroege ijzertijd zich 
in de directe omgeving bevonden van de bijbehorende nederzettingen. . 
Ook de Slabroekse Heide zal dus een lokale groep van gebruikers gekend 
hebben, voor wie het grafveld in meerdere opzichten een zeer belangrijk 
element vormde.

9.4 De bewoners van de Slabroekse Heide

Een belangrijke vraag is natuurlijk waar de mensen die hier begraven liggen 
woonden?
Bewoningssporen zijn er tijdens het onderzoek niet aangetroffen, maar 
zoals hierboven genoemd,nemen we aan dat de nederzettingen op korte 
afstand zullen hebben gelegen. In een aantal kringgreppels zijn enkele 
pollenkorrels van graan aangetroffen. De Kort (hoofdstuk 7) stelt dat dit 
een aanwijzing kan zijn dat er in de vroege of midden-ijzertijd in de directe 
omgeving van het grafveld enkele akkertjes lagen. Nederzettingen zullen 
daar dicht bij gelegen hebben. Vanuit landschappelijk oogpunt zouden 
de flanken van het dal van de Kraaienloop, ten zuiden van het grafveld en 
ongeveer ter hoogte van het huidige gehucht Slabroek, een goede locatie 
vormen voor bewoning. Mogelijk liggen hier onder de middeleeuwse 
esdekken de sporen van de boerderijen van de ijzertijdboeren verborgen.

9.5 Concluderend

Het grafveld Slabroekse Heide heeft een lange gebruiksgeschiedenis 
gekend die loopt van circa 1800 voor tot ongeveer 200 na Christus. Daarbij 
is er overigens geen sprake van een continu gebruik. Het onderzoek uit 

114  Bourgeois 2004.
115  Van Hoof 2008.
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2005 heeft duidelijk gemaakt dat er rond een of enkele grafheuvels uit de 
bronstijd in de vroege ijzertijd een urnenveld wordt aangelegd. Een dergelijk 
‘hergebruik’ van oudere grafmonumenten is van meer urnenvelden bekend. 
De ruimtelijke associatie tussen urnenvelden en oudere grafmonumenten 
wordt door Gerritsen verklaard als een bewuste en ‘positieve’ associatie 
met (verre) voorouders. Voorouders die voor de ijzertijdgemeenschappen 
een belangrijke rol vormden in o.m. sociale identiteit, territoriumclaims en 
macht.116 Er is dus geen sprake van een continu ‘gebruik’ maar wel van een 
continuïteit in de betekenis van het grafveld voor de lokale, prehistorische 
gemeenschappen.
De vroege ijzertijd vormt de belangrijkste periode van gebruik van het 
grafveld, met wellicht nog een korte uitloop in het begin van de midden-
ijzertijd. Of er gedurende de vroege ijzertijd sprake is van een continu 
gebruik is niet met zekerheid vast te stellen. Wel is het zeker dat het 
grafveld vanaf het begin van de midden-ijzertijd niet meer wordt gebruikt, 
een waarneming die aansluit bij veel andere urnenvelden in Brabant die ook 
in deze periode buiten gebruik raken. Op de overgang van de vroege naar de 
midden-ijzertijd is er een duidelijk breuk in het grafritueel.117 De zeldzame 
grafvelden uit midden- en late ijzertijd zijn in het algemeen beperkt in 
omvang en liggen op andere plaatsen in het landschap.
Het buiten gebruik geraakte grafveld Slabroekse Heide blijft als een 
monument in het landschap liggen. De betekenis van de heuvels blijft 
daarbij bekend, gezien het feit dat enkele eeuwen later opnieuw minimaal 
eenmaal een persoon wordt bijgezet. Dit relatief rijke graf uit de Romeinse 
tijd sluit de gebruiksfase van het urnenveld definitief af. De grafheuvels 
blijven als relicten uit een ver verleden achter in het landschap. Voor 
de middeleeuwse bewoners die hier in de 14e eeuw een greppel hebben 
gegraven vormden de heuvels slechts ‘heidense relicten’ waar je maar beter 
verre van kon blijven.118 De heuvels bleven liggen op de heide totdat in het 
begin van de vorige eeuw het gebied ontgonnen werd, waarbij de heuvels na 
ruim 2500 jaar uit het landschap verdwenen.

116  Gerritsen 2001, p. 140-145.
117  Gerritsen 2001, par. 4.2.2.
118  Roymans 1995.



CONCLUSIES  85

10 Beantwoording vraagstellingen, waardering en aanbevelingen

Ivo van Wijk

10.1 Inleiding

Een belangrijk doel van het onderzoek was een waardering te kunnen geven 
over de archeologische waarde in het terrein, en een advies aangaande een 
verdere omgang met deze waarden. Met het IVO-proefsleuvenonderzoek 
is vastgesteld welke archeologische waarden in de ondergrond aanwezig 
waren en wat hun fysieke en inhoudelijke kwaliteit was. Ten behoeve van 
een selectiebesluit en eventuele behoudsmaatregelen die genomen moet 
worden, zal een waardering worden gegeven volgens de richtlijnen van de 
KNA 3.1.

10.2 Beantwoording van de vragen uit het Programma van Eisen

1- Wat is de ruimtelijke verspreiding, aard en datering van de archeologische

sporen en resten in het algemeen en die van het grafveld en de opgravingsput-

ten van Remouchamps in het bijzonder? Het onderzoek moet duidelijk maken

wat de omvang van het grafveld was. Het onderzoek moet ook duidelijk

maken of er in het terrein nog andere archeologische sporen dan die van

grafmonumenten aanwezig zijn.

Tijdens het onderzoek van Remouchamps in 1923 is een aanzienlijk 
deel van een urnenveld opgegraven. In totaal werden destijds 38 graven 
onderzocht. Duidelijk is dat de toenmalige opgravingssleuven zijn aangelegd 
op basis van zichtbare heuvellichamen (zie hoofdstuk 2). Tijdens het 
onderzoek in 2005 zijn de restanten van twee (veronderstelde) grafheuvels 
verkend en sleuven aangelegd in het door Remouchamps’ onderzochte 
perceel. Daarbij zijn 26 ‘nieuwe’ kringgreppels aangetroffen. Op basis 
van de aangelegde proefsleuven kan gesteld worden dat het grafveld een 
grotere verspreiding kent dan van te voren was aangenomen of aangetoond 
door Remouchamps. In ieder geval loopt het grafveld in noordelijke en in 
westelijke richting door. De uitbreiding naar het noorden toe is, met drie 
nieuwe graven, beperkt. De uitbreiding in het westen zorgde voor de meeste 
verrassingen. Met 18 nieuwe kringgreppels die in het westelijke deel van 
het plangebied zijn aangetroffen, verandert het beeld van het urnenveld 
Slabroekse Heide aanzienlijk. Naast het grafveld is nog een laatmiddel-
eeuwse greppel aangetroffen die onderdeel lijkt te zijn van een systeem 
van landweren in het grensgebied van het Land van Ravenstein en het 
Hertogdom Brabant.

2- Wat is de fysieke kwaliteit van de archeologisch sporen en resten? In welke

mate zijn er verschillen in gaafheid en conservering in relatie tot ruimtelijke

spreiding en grondgebruik? Wat is de conserveringsgraad van sporen en de

verschillende materiaalcategorieën, inclusief eventueel archeobotanisch en

–zoölogisch materiaal?

Het verschil in mate van conserveringvan de sporen die ontgraven waren 
in 1923 en in 2005 is opmerkelijk te noemen. Hoewel Remouchamps al 
last had van verstoringen door karrenpaden en plaggensteken, heeft hij 
nog daadwerkelijk grafheuvels, urnen en originele kringgreppels kunnen 
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aanschouwen. Dit bleek in 2005 een utopie. De twee resterende grafheu-
vellichamen werden gekenmerkt door een matige tot slechte conservering. 
Vooral de grootste heuvel (graf 39) bleek door recente ingravingen sterk 
verstoord. Een tweede verstorende factor was de invloed van de bomen die 
direct voorafgaand aan het onderzoek gerooid zijn. De bodem bleek door 
de ligging ´onder´ een naaldbos sterk uitgedroogd, waardoor in de profielen 
de opbouw van de heuvel van graf 39 moeilijk en die van de naast gelegen 
heuvel (graf 40) geheel niet meer zichtbaar was. Van graf 39 kon wel 
vastgesteld worden dat deze uit één ophogingsfase van plaggen bestond. Het 
heuvellichaam van graf 40, dat zeer summier bewaard was gebleven, had 
bijna geen zichtbare ophogingsfase (meer).
De proefsleuven van Remouchamps waren niet meer terug te vinden. 
Decennialange verploeging en bioturbatie hebben de ingravingen volledig 
teniet gedaan. Dat geldt ook voor vrijwel alle prehistorische sporen. Waren 
die in 1923 nog zeer goed herkenbaar, evenals de podzolbodems, in 2005 
waren bodem en sporen volledig uitgewist. De sporen waren alleen nog 
herkenbaar aan de uitspoeling van humus onder de sporen. Ten slotte bleek 
de decennialange beakkering ook funest voor het vondstmateriaal. Tijdens 
het onderzoek in 2005 is er geen enkele prehistorisch vondst aangetroffen. 
Alleen het pollenmateriaal bood nog mogelijkheid voor archeobotanisch 
onderzoek.

3- In samenhang met vraagstelling 2: Op welk niveau zijn eventuele grondsporen

leesbaar en hoe verhoudt zich dat tot het leesbare vlak in 1923. Hoe duidelijk

tekenen de grondsporen zich af? Zijn er verschillen ten opzichte van 1923?

Hierbij is bestudering van de opgravingsgegevens uit 1923 noodzakelijk.

De grondsporen, of restanten daarvan, tekenen zich direct onder de 
bouwvoor af. Het onderzoek op het grafveld van de Slabroekse Heide werd 
beperkt door de bijzondere mate van verstoring die al vóór het onderzoek 
van Remouchamps in 1923 was ingezet. Het gebied maakte tot het begin 
van de vorige eeuw deel uit van een omvangrijk heideveld waar regelmatig 
plaggen werden gestoken.119 Dit resulteerde in een verstoring van het 
urnenveld waardoor het merendeel van de oorspronkelijke grafheuvels 
niet meer zichtbaar was. Uiteindelijk is het terrein na de opgraving in 
1923 in gebruik genomen als landbouwgrond. Daarbij is het gehele terrein 
geëgaliseerd en is het lagere, zuidelijke deel van het terrein opgehoogd met 
zand van onder andere de grafheuvels. Ook het gedeelte van het urnenveld 
ter hoogte van de grafheuvels 39 en 40 is op verschillende manieren 

119  Van Eijk 2006.

Figuur 10.1 
Conservering van dezelfde graf-
monumenten in 1923 (links) en 2005 
(rechts).
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verstoord doordat het reeds lange tijd bebost is geweest (zie als illustratie 
figuur 10.1).

4- Wat zijn de diameters en gerelateerde hoogtes van de bekende

grafmonumenten?

Zie de bijgevoegde catalogus voor een overzicht per grafmonument.

5- Wat is het geslacht en leeftijd van de personen die in de grafmonumenten zijn

begraven? Alle crematieresten dienen te worden geanalyseerd door een terzake

kundig fysisch antropoloog. Deze specialist moet ook meer specifieke vragen

over de overledenen beantwoorden. Op welke wijze zijn de lichamen behandeld

en ter aarde gesteld? Zijn dierlijke bijgiften in het graf meegegeven?120

Zie bijgevoegde catalogus voor een overzicht per grafmonument in zoverre 
mogelijk.

6- Is de nu nog zichtbare heuvel inderdaad een één (of meer)periode(n)

grafmonument? Wat is de aard en opbouw van de grafheuvel? Zijn er

verschillende heuvelperioden te onderscheiden? Zijn er sporen rond of onder de

heuvels aanwezig? Bij een begraving: centrale begraving of nabijzetting? Wat

is de fysieke conditie van de heuvel, vormen wortels en dierlijke activiteiten

een bedreiging? Wat is de conditie en de mate van gaafheid van het eventuele

heuvellichaam op microniveau? Zijn er meer heuvels aanwezig?

Grafheuvel 39 is te beschouwen als een één-periodeheuvel zonder 
randstructuur. Ook nabijzettingen zijn niet aangetroffen in het ontgraven 
kwadrant. De zeer waarschijnlijke datering in de midden- of late bronstijd 
betekent dat het het oudste monument van het grafveld Slabroekse Heide is. 
De heuvel heeft een vermoedelijke omvang gehad van 30 m en een hoogte 
van 50-60 cm. Het heuvellichaam is gevormd door het opwerpen van min 
of meer rechthoekige plaggen met een gemiddelde lengte van 50 cm en een 
dikte die varieert tussen de 7 en 29 cm. De verstoring die zich voornamelijk 
in het noord- en oostkwadrant bevindt, doen vermoeden dat de heuvel na de 
opgraving van Remouchamps en voor het hier gepresenteerde onderzoek 
door ‘schatgravers’ is beroofd van een centraal graf.

7- Welke activiteiten zijn in het gebied uitgevoerd?

Het gebied maakte tot het begin van de vorige eeuw deel uit van een 
omvangrijk heideveld waar regelmatig plaggen werden gestoken. 
Uiteindelijk is het terrein na de opgraving in 1923 in gebruik genomen 
als landbouwgrond. Daarbij is het gehele terrein geëgaliseerd en is het 
lagere, zuidelijke deel van het terrein opgehoogd met zand van onder 
andere de grafheuvels. Van oudsher is het oostelijke deel van het terrein als 
(productie)bos in gebruik geweest.

8- Zijn er karrensporen herkenbaar en zo ja, in welke richting(-en) zijn deze

georiënteerd?

Er zijn tijdens het onderzoek in 2005 geen karrensporen meer herkend. 
Remouchamps heeft met name in het noordelijke deel nog wel 
karrensporen aangegeven op zijn overzichtstekening maar net als veel 
andere sporen zijn deze als gevolg van recent gebruik van het terrein 
verdwenen.

120  Tijdens een overleg d.d. 8 juni 2005 is besloten dat – op grond van de resultaten van het 
veldwerk – deze vraag niet behandeld hoeft te worden.
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9- Aan welke culturele traditie(s) kunnen de grondsporen en het archeologisch

materiaal worden toegeschreven en wat zijn de argumenten?

Het grafveld Slabroekse Heide betreft een urnenveld uit de vroege ijzertijd 
dat is aangelegd in de directe omgeving van een of meerdere oudere 
grafheuvels, waarschijnlijk uit de midden- en/of late bronstijd. Zowel de 
randstructuren (kringgreppels, veelal met opening in (zuid)oosten) als 
het vondstmateriaal (Schräghals- en Harpstedter urnen) onderstrepen 
een datering in de vroege ijzertijd. Vanaf het begin van de midden-
ijzertijd wordt het grafveld gedurende enkele eeuwen niet gebruikt voor 
begravingen. Het lijkt wel zijn betekenis te behouden getuige de aanleg van 
minimaal een graf in de Romeinse tijd. Daarna houdt het gebruik van het 
grafveld definitief op.

10- Welke bijdrage levert deze vindplaats over onze beeldvorming van de

betreffende periode(n) in de Maashorst-regio? Speciale aandacht dient

geschonken te worden aan de lange termijnontwikkelingen in het cultuur- en

natuurlandschap, aansluitend bij het (lopende) onderzoek van het Vorstengraf

van Oss en omringende grafveld, de Zevenbergen, een urnenveld bij Heesch,

nederzettingsonderzoek bij Nistelrode (Menzel en Mortel) en Uden en een

inventarisatie van de Maashorst.

De vindplaats Slabroekse Heide is een belangrijke vindplaats voor 
de beeldvorming aangaande de (pre)historische geschiedenis van de 
Maashorst. De vindplaats zelf is niet bijzonder of zeldzaam; grafheuvels 
en urnenvelden komen veelvuldig voor op de Maashorst. De bekende 
vindplaatsen, Vorstengraf, Vorssel, Zevenbergen, ontgrondingen langs de 
A50, Nistelrode en Schaijk, liggen echter alle aan de noord- en westrand 
van de Maashorst, veelal langs oude dalen. Het grafveld Slabroekse Heide, 
en de vermoede bewoning in de directe omgeving ligt meer centraal op de 
Maashorst, tussen twee (beek)dalen. Dat toont aan dat ook de hogere, en 
algemeen aangenomen minder vruchtbare, delen van de Maashorst, in ieder 
geval in de late prehistorie en Romeinse tijd werden gebruikt door lokale 
gemeenschappen, en zeer waarschijnlijk ook geëxploiteerd en bewoond.

11- Hoe zag het landschap direct voorafgaand en ten tijde van het gebruik van

het grafveld eruit? Op basis van monsters van kringgreppels, plaggen en

oude oppervlakken dient een milieureconstructie gemaakt te worden die

vergelijkbaar is met en aansluiting vinden bij de gegevens van het onderzoek

van De Kort (1999). In dit kader ook aandacht voor de geologische, geomorfo-

logische en bodemkundige opbouw ter plaatse van de vindplaats.

De oudste, palynologisch onderzochte grafheuvel laat een beeld zien van 
een kleine open plek in een eiken-beukenbos. Voor de aanleg van de heuvel 
heeft er (vermoedelijk geruime tijd) een bos gestaan. Als gevolg van het 
kappen van het bos is de bodem gedegradeerd van een moderpodzol naar 
een humuspodzol. Met het verarmen van de bodem hangt vermoedelijk ook 
de aanwezigheid van heide samen. Deze plantensoort voelt zich namelijk 
(erg) thuis op armere, zure bodems. 
In de loop van de bronstijd neemt de omvang van de heide vermoedelijk 
toe. De percentages Ericales zijn zelfs hoger dan die van de heuvels van 
het Vorstengraf en de Zevenbergen. De restanten van de bodems onder de 
jongere heuvels laten ook goed ontwikkelde B-horizonten zien, een teken 
dat de bodemdegradatie verder was gevorderd. In de jongste kringgreppel 
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zijn enkele pollenkorrels van graan aangetroffen. Met uitzondering van 
rogge verspreiden graansoorten slecht hun stuifmeel. Mogelijk is dit een 
aanwijzing dat in de vroege of midden ijzertijd in de directe omgeving van 
het grafveld enkele akkertjes lagen. 
Uit de periode tussen de midden-ijzertijd en de late middeleeuwen zijn geen 
sporen aangetroffen tijdens het onderzoek. Voor deze periode kan dus geen 
lokale vegetatieontwikkeling gereconstrueerd worden. Het algemene beeld 
voor de Maashorst is echter dat in de ijzer- en Romeinse tijd de bevolking 
toeneemt en door een grotere vraag naar akkerland het aandeel bos 
afneemt. Door ontvolking in de laat-Romeinse tijd krijgt het bos kans om 
te regenereren. Met de gestage toename van de bevolking vanaf de vroege 
middeleeuwen neemt het aandeel bos weer sterk af.
Voor de late middeleeuwen zijn weer enkele gegevens voor handen. In 
deze periode wordt een greppel gegraven die ongeveer samenvalt met de 
historisch bekende gemeentegrens. Mogelijk betreft het een bermgreppel of 
maakt ze deel uit van een laatmiddeleeuws verdedigingssysteem (landweer). 
De omgeving waarin de greppel wordt aangelegd betrof een open plek met 
vermoedelijk beperkte omvang. In de omgeving groeide een eiken-berken 
en/of een eiken-beukenbos. In de loop der tijd wordt veel van dit bos gekapt 
en ontstaat een aaneengesloten heide. Dit proces voltrekt zich waarschijnlijk 
in de Nieuwe tijd. Deze aaneengesloten heide wordt vanaf de 19e eeuw weer 
ontgonnen en omgezet in akkerland en mastbos.

10.3 Waardering vindplaats Uden-Slabroekse Heide

De waardering van een vindplaats gebeurt aan de hand van verschillende 
parameters. Ze hebben een archeologische (wetenschappelijke) waarde, 
maar ook een landschappelijke en cultuurhistorische waarde. De parameters 
zijn in onderstaande tabel weergegeven. Voor dit onderzoek zijn de meeste 
criteria van belang.

Waarden Criteria Score

hoog matig laag

Beleving Schoonheid +

Herinnering +

Fysieke kwaliteit Gaafheid +

Conservering +

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid +

Informatiewaarde +

Ensemblewaarde +

Representativiteit +

10.3.1 Beleving

Bij beleving gaat het om zichtbare monumenten waarbij de criteria 
schoonheid en herinnering gebruikt worden. Beide criteria moeten 
matig worden ingeschaald. De grafheuvels vormen in het landschap nog 
herkenbare verhogingen die echter zwaar aangetast zijn door graafwerk, 
bioturbatie en wortels van bomen. Herinnering moet ook matig worden 
ingeschaald. De restanten van de heuvels en de akker zullen bij weinigen de 
aanwezigheid van een prehistorisch grafveld doen vermoeden.

Tabel 10.1 
Waardering van de vindplaats Uden-
Slabroekse Heide.
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10.3.2 Fysieke kwaliteit

De gaafheid en conservering krijgen een lage tot matige score, zowel voor 
de grafheuvels als de grondsporen. Voor de heuvels wordt dit voornamelijk 
veroorzaakt door de wortels van bomen, bioturbatie en (recente) graafactivi-
teiten. Hoewel het bodemprofiel nog deels intact is, is het sterk uitgedroogd. 
Dit heeft de heuvels sterk aangetast. Van de twee gedocumenteerde 
profielen van heuvel 1 was slechts één profiel bruikbaar voor interpretatie. 
Van heuvel 2 resteerde nauwelijks tot geen heuvellichaam meer. In de 
heuvels werden geen begravingen (meer) aangetroffen.
Het grafveld in het overige deel van het terrein is na de opgraving in 1923
afgeplagd en geëgaliseerd en recentelijk diep geploegd. Gedurende 80 jaar 
is het gebied beakkerd. Zoals gesteld hebben deze activiteiten ook hier het 
bodemarchief in sterke mate aangetast.
Verschillende delen van het plangebied hebben een verschillende conser-
veringsgraad (zie fig. 10.2). Voor het oostelijke perceel waar recentelijk 
een bos stond, geldt een matige conservering. Er zijn nog archeologische 
resten aanwezig (grafheuvels 39 en 40) maar deze zijn niet of nauwelijks te 
interpreteren. Het resterende, oostelijke deel kent een slechte conservering: 
hier lijkt door beakkering zelfs het grootste deel van de natuurlijke 
inspoeling onder de kringgreppels verdwenen te zijn. Het westelijke 
gedeelte heeft een slechte tot matige conservering: alleen de natuurlijke 
inspoeling van de kringgreppels is nog zichtbaar. In de zuidelijke rand van 
de noordelijke maïsakker tegen de houtwal aan zijn de sporen zelf nog 
redelijk goed geconserveerd. Voor de rest van de maïsakker geldt een matige 
conservering, gezien het feit dat hier dieper is geploegd. In het algemeen 
geldt echter dat de noordelijk akker niet is geëgaliseerd en in het (recente) 
verleden minder intensief en diep geploegd is.
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10.3.3 Inhoudelijke kwaliteit

Binnen deze waarde staan vier criteria centraal: zeldzaamheid, infor-
matiewaarde, ensemblewaarde en representativiteit. In het geval van 
dit onderzoek krijgen ze een matig tot hoge waardering. Ondanks de 
slechte conservering van de sporen leverde het proefsleuvenonderzoek 
verrassende resultaten op. Het opnieuw uitwerken van de opgravingsdata 
van 1923 in combinatie met de resultaten van het proefsleuvenonder-
zoek heeft een hoge informatie- en ensemblewaarde. Er is sprake van een 
bijzondere lay-out van grafheuvels, palenrijen en een ‘klassiek’ urnenveld. 
Daarnaast is het bijzonder dat het gebruik van het grafveld doorloopt tot 
in de vroeg-Romeinse tijd. En hoewel urnenvelden in Noord-Brabant geen 
zeldzaamheid zijn is het de tijdsdiepte en combinatie en verspreiding 
van grafmonumenten en andere structuren die zorgen voor een matige 
zeldzaamheid.
De ensemblewaarde wordt versterkt door de mogelijkheid de resultaten in te 
kunnen passen in het onderzoek naar de (pre)historische bewoningsgeschie-
denis van de Maashorst, dat onderdeel uitmaakt van het Maaskantproject 
van de Universiteit Leiden.121 Het bijzondere van de vindplaats Slabroekse 
Heide is dat deze zich bevindt op het hogere deel van de Maashorst, in 
tegenstelling tot het merendeel van andere, bekende vindplaatsen die langs 
de randen van de horst liggen.

10.4 Aanbevelingen behoud in situ

De aangetroffen archeologische waarden op de vindplaats Slabroekse Heide 
zijn slecht tot matig geconserveerd. Een vergelijking met foto’s van het 
onderzoek van Remouchamps toont duidelijk aan dat de fysieke kwaliteit 
van de grondsporen sterk achteruit is gegaan (zie fig. 10.1). Op basis van het 
onderzoek is het advies aangaande behoud en beheer van de grondsporen 
en de heuvellichamen dan ook een consolidatie van de huidige situatie. 
Voor het terrein dat is opgegraven door Remouchamps houdt dit in dat het 
gebied niet meer beakkerd kan worden. De huidige bouwvoor, de vruchtbare 
eerdlaag, ‘beschermt’ nu de onderliggende (restanten van) sporen. Er zal 
wel in de loop van de tijd wederom bodemontwikkeling gaan plaatsvinden 
waarbij de vruchtbare eerdlaag uitgespoeld wordt waardoor de laatste 
sporen vermoedelijk aangetast worden en uiteindelijk niet meer zichtbaar 
zullen zijn. Bij een inrichting van het terrein moet deze eerdlaag dan ook 
behouden blijven en het liefst worden opgehoogd. Ook is het niet gewenst 
dat het terrein zich in een bos ontwikkelt. Een bos zal de conservering 
van de archeologische waarden verder verslechteren. Een begroeiing met 
gras en/of heide is een goede optie mits daarvoor niet een gedeelte van de 
huidige bouwvoor wordt afgegraven.122

Hetzelfde geldt voor de twee heuvellichamen (heuvel 39/40). Deze zijn 
(recentelijk) sterk vergraven en ook het bos heeft een negatieve invloed 
gehad op de fysieke staat van de heuvels. De huidige toestand dient ook 
hier geconsolideerd te worden door het opvullen van de heuvellichamen en 

121  Naast Uden-Slabroek zijn de afgelopen jaren onderzoeken uitgevoerd in Oss-Vorsten-
grafdonk (Fokkens & Jansen 2004) en –Zevenbergen (Fokkens, Jansen & van Wijk 2009), 
Heesch-Hoge Wijst (van Beek 2004), Nistelrode-Zwarte Molen, -Loo, -Mortel (Jansen 2008) en 
Dinther-Retsel. Daarnaast is in het kader van een scriptieonderzoek een groot deel van het 
Maashorst gebied in kaart gebracht door middel van bureauonderzoek en veldkarteringen 
(Bourgeois 2004).

122  De toekomstige ontwikkeling zal bestaan uit schraal heide-graslandschap, waarbij de bouw-
voor verwijderd wordt. Mond. meded. K. van der Laan, Staatsbosbeheer.
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deze vervolgens af te dekken met worteldoek of harmonicagaas en een laag 
(extra) grond.
Voor het noordelijke terrein geldt in principe een zelfde advies. De 
beakkering zoals uitgevoerd in de huidige vorm bleek echter geen sterke 
verstoring van het bodemarchief te hebben opgeleverd. Belangrijk is dat ook 
in de toekomst slechts tot een zeer beperkte diepte wordt geploegd.

10.4.1 Onderzoek

Het grafveld heeft, ondanks de slechte conservering van greppelvul-
lingen en graven, (nog) een dusdanig hoge wetenschappelijke waarde 
dat verder onderzoek van het grafveld nieuwe kennis zal opleveren. 
Belangrijke argumenten daarvoor zijn de specifieke lay-out van het grafveld 
met grafheuvels, palenrij(en), een klassiek urnenveld en de Romeinse 
component in de begravingen. Een onderzoek heeft bovendien een 
meerwaarde doordat de resultaten kunnen worden ingepast in onderzoeken 
elders in de regio (Vorstengrafdonk, Zevenbergen, Heesch, Nistelrode).

10.5 Deponering

Het vondstmateriaal is gedeponeerd bij het depot van de provincie Noord-
Brabant waarbij het metaal is ontzout en gestabiliseerd.

Vondstmateriaal

Het weinige vondstmateriaal is afkomstig uit de greppel die het 
grafveld doorsnijdt. Het vondstmateriaal betreft voornamelijk recente 
metaalvondsten (N=8) die met de metaaldetector zijn gedaan tijdens de 
aanleg van het vlak nabij het greppelspoor dat het gehele plangebied 
doorsnijdt (tabel 10.2). Daarnaast is een contextloze vondst van 
(natuur)steen geborgen.

vondstnr categorie put vlak vak spoor aantal gewicht doosnr.

1 Metaal onbekend 4 1 6 5030 1 40,6 1

2 Metaal onbekend 4 1 12 1 3,2 1

3 Metaal onbekend 4 1 12 2 50,9 1

4 Metaal onbekend 4 1 12 1 5 1

5 Metaal onbekend 4 1 12 1 4,2 1

6 Metaal onbekend 4 1 12 1 6,2 1

7 Metaal onbekend 4 1 5030 1 4,1 1

8 Steen onbekend 5 1 18 5030 1 288,3 1

Tabel 10.2 
Vondstenlijst (te deponeren materiaal). 
In lichtgrijs de geselecteerde vondsten 
voor reiniging en conservering uit 
greppelspoor 12.

paalspoor
palenrij

kringgreppel kringgreppel

grafheuvel

inspoelingslaag (natuurlijk)

opgravings/archeologisch vlak

oorspronkelijk oppervlak

Figuur 10.3
Conservering van de sporen 
schematisch in beeld gebracht.
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Bijlage 1 Catalogus grafstructuren

Onderzoek Remouchamps

Grafstructuur 1
Heuvel:   hoogte heuvel 15 cm
Randstructuur:  kringgreppel, opening in het oosten
Diameter randstr.: 5,20 m
Centrale begraving: ja
Kuilvorm:   -
Bijzetting:   urn
Urn:  vlakke bodem, onder de maximale diameter (buik)   
  kamversiering, op schouder glad. 
  Gladde, onversierde rand. 
  Op maximale breedte één horizontaal doorboord   
  knobbeloor
Afmetingen urn:  hoogte 11,5 cm, maximale diameter 22 cm
Datering:  vroege ijzertijd

Grafstructuur 2
Heuvel:    hoogte heuvel 17 cm
Randstructuur:   kringgreppel, opening onbekend, niet geheel   
   vrijgelegd
Diameter randstr.: 4,0 m
Centrale begraving: ja
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  urn
Urn:   randfragment van urn, onversierde rand
Afmetingen:  dikte 7-8 mm
Datering:  vroege ijzertijd
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Grafstructuur 3
Heuvel:   -
Randstructuur:  kringgreppel, opening in het zuidoosten
Diameter randstr.: 7,20 m
Centrale begraving: ja?
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  urn
Urn: onregelmatige vorm, emmervorm met verdichting 

bij hals, gemagerd met o.a. fijn steengruis. Op rand 
vingerindrukken, onder maximale breedte licht 
besmeten. Vlakke bodem

Afmetingen:  hoogte 17-18 cm, maximale diameter 16 cm
Urn: sterk lijkend op urn uit grafstructuur 1. Vlakke 

bodem. Gladde, onversierde rand. Op maximale 
breedte één horizontaal doorboord knobbeloor

Afmetingen:  hoogte 8,5 cm, maximale diameter 17 cm
Bijpotje: klein potje met onregelmatige vorm, gladde bodem. 

Glad afgewerkt aan buitenzijde.
Afmetingen:  hoogte 4,5 cm, maximale diameter 6 cm
Datering:  vroege ijzertijd
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Grafstructuur 4
Heuvel:   hoogte heuvel 21 cm
Randstructuur:  kringgreppel, opening onbekend, niet geheel   
   vrijgelegd
Diameter randstr.: 5,50 m
Centrale begraving: ja?
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  urn
Urn:   groot fragment van een komvormig (bij)potje?
Afmetingen:  hoogte 6,5 cm
Datering:  Vroege IJzertijd

Grafstructuur 5
Heuvel:   hoogte heuvel 50 cm
Randstructuur:  kringgreppel, opening onbekend, niet geheel   
   vrijgelegd
Diameter randstr.: 5,80 m
Centrale begraving: ja
Kuilvorm:  urn 35 cm boven maaiveld onder heuvel
Bijzetting:  urn
Urn: regelmatige vorm. Aan binnenzijde van de rand 

vingerindrukken, totale oppervlakte licht besmeten. 
Vlakke bodem

Afmetingen:  hoogte 20 cm, maximale diameter 21,5 cm
Bijpotje?: fragment van klein potje met onregelmatige vorm 

en horizontaal doorboord (knobbel)oor
Afmetingen:  -
Datering:  vroege ijzertijd
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Grafstructuur 6
Heuvel:   -
Randstructuur:  kringgreppel, opening onbekend, niet geheel   
   vrijgelegd
Diameter randstr.: 6,00 m
Centrale begraving: ja
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  urn
Urn: regelmatige vorm. Aan binnenzijde van schuin 

afgewerkte rand vingerindrukken, totale 
oppervlakte onder maximale diameter licht 
besmeten. Vlakke bodem

Afmetingen:  hoogte 21 cm, maximale diameter 25,5 cm
Bijpotje?: klein potje met onregelmatige vorm, gladde bodem. 

Glad afgewerkt aan buitenzijde. Overgangen hals-
schouder en schouder-buik met knik

Afmetingen:  hoogte 6,5 cm, maximale diameter 10,5 cm
Datering:  vroege ijzertijd
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Grafstructuur 7
Heuvel:   hoogte heuvel 20 cm
Randstructuur:  kringgreppel, opening onbekend, niet geheel   
   vrijgelegd
Diameter randstr.: 8,00 m
Centrale begraving: ja
Kuilvorm:  urn op vaste grond
Bijzetting:  urn
Urn: bodem en wandfragment, versierd met verticale 

kamversiering. Vlakke bodem
Afmetingen:  diameter bodem 15 cm

Bijpotje 1:  klein, bol potje. Rand grotendeels afwezig, vlakke 
bodem.
Afmetingen:  hoogte 6,5 cm, maximale diameter  8 cm
Bijpotje 2: groot deel van een beker, rand ontbreekt volledig. 

Significante knik op buik met twee horizontale 
groeven. Onder knik gepolijst, boven knik versierd 
met ‘horizontale banden van kleine, verticale 
groefjes’. Bodem met voetje

Afmetingen:  hoogte minimaal 9 cm, maximale diameter 8,5 cm

Bijpotje 3: sterk gelijkend op bijpotje 3, echter met groef onder 
rand en onversierd. 

Afmetingen:  hoogte 11 cm, maximale diameter niet vast te   
   stellen

Bijpotje 4: grotendeels secundair verbrande en vervormde 
scherven van vermoedelijke tweeledige schaal. Geen 
voet

Afmetingen:  -

Bijpotje 5?:  Randfragment, drieledig en glad afgewerkt
Afmetingen:  -
Overig: 1. diverse ijzeren voorwerpen: een à twee spijkers 

en een pin met ‘lus’ aan bovenzijde. Objecten zijn 
sterk geoxideerd en bevatte nog houtresten aan het 
oppervlak
2. fragmenten van drie fibulae, sterk geoxideerd   

  brons:
1) Kapfibula?
2) Alleen bovendeel nog aanwezig
3) Sterk omgebogen, met acht, dicht op elkaar 

geplaatste windingen. Alleen bovenste 
helft.

Datering:  Vroeg-Romeinse tijd
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Grafstructuur 8
Heuvel:   hoogte heuvel 106 cm
Randstructuur:  kringgreppel, opening onbekend, niet geheel   
   vrijgelegd
Diameter randstr.: 13,40 m
Centrale begraving: ja
Kuilvorm: urn 4 cm ingegraven (22 cm boven maaiveld onder 

heuvel), ´houtskool´ rond urn, dicht onder de 
plaggen?

Bijzetting:  urn
Urn: drieledige pot, onder maximale breedte besmeten, 

daarboven geglad. Vlakke bodem 
Afmetingen:  hoogte 26 cm, maximale diameter 29,5 cm
Datering:  vroege ijzertijd
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Grafstructuur 9
Heuvel:   hoogte heuvel 105 cm
Randstructuur:  kringgreppel, opening onbekend, niet geheel   
   vrijgelegd
Diameter randstr.: 12,80 m
Centrale begraving: ja
Kuilvorm:  urn 70 cm boven maaiveld onder heuvel
Bijzetting:  urn
Urn: grove, dikwandige urn, vooral onder maximale 

breedte grof besmeten. Vrijwel vlakke bodem. 
Gevuld met crematie

Afmetingen:  hoogte minimaal 20 cm (rand ontbreekt),    
   maximale diameter 21 cm
Bijpotje:   schaaltje op voet (of deksel met knop?). Geglad.   
   Voet iets hol 
Afmetingen:  hoogte 5 cm, diameter bovenrand 10 cm, diameter   
   voet 4 cm
Datering:  vroege ijzertijd
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Grafstructuur 10
Heuvel:   hoogte heuvel 50 cm
Randstructuur: kringgreppel, opening tussen noordoosten en 

oosten, niet geheel vrijgelegd. In opening van 
kringgreppel vier paalsporen in vierkant, diepte van 
de paalsporen circa 50 cm.. Centrale ‘begraving’ 
bestaande uit vergraven losse scherven. Rond 
centrale begraving houtskoolresten op oppervlak. 
Ten noordwesten van centrale begraving een 
tweede begraving

Diameter randstr.: 9,40 m
Centrale begraving: ja, een tweede begraving iets noordwestelijk
Kuilvorm:  tweede begraving op vaste grond
Bijzetting:  urn(en)?
Urn: drieledige pot, met vlakke bodem. Onder maximale 

breedte versierd met vingerindrukken in schuine 
lijnen, over gehele pot. Rand versierd  met kleine 
vingerindrukken

Afmetingen:  hoogte 18,5 cm, maximale diameter 20 cm
Datering:  vroege ijzertijd

0 5
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Grafstructuur 11
Heuvel:   hoogte heuvel 38 cm
Randstructuur:  kringgreppel, opening onbekend, niet geheel   
   vrijgelegd
Diameter randstr.: 7,50 m
Centrale begraving: ja
Kuilvorm:  op de vaste grond.
Bijzetting:  urn
Urn: regelmatige vorm, met vlakke bodem. Onder 

maximale breedte besmeten, daarboven glad 
afgewerkt.

Afmetingen:  hoogte 23 cm, maximale diameter 28 cm
Datering:  vroege ijzertijd
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Grafstructuur 12
Heuvel:   hoogte heuvel 20 cm
Randstructuur:  kringgreppel, opening onbekend, niet geheel   
   vrijgelegd
Diameter randstr.: 7,00 m
Centrale begraving: ja
Kuilvorm:  -
Bijzetting: urn? Bodem- en enkele wandfragmenten. 
Urn:   platte bodem met klein voetje
Afmetingen:  diameter bodem 11 à 12 cm

Grafstructuur 13
Heuvel:   hoogte heuvel 15 cm
Randstructuur:  kringgreppel, opening in het noordoosten
Diameter randstr.: 5,80 m
Centrale begraving: ja
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  urn? Enkele fragmenten
Urn:   zeer weinig bewaard gebleven
Afmetingen:  -
Datering:  vroege ijzertijd

Grafstructuur 14
Heuvel:   -
Randstructuur: kringgreppel, opening in het noordoosten. Greppel 

oversnijdt structuur 34
Diameter randstr.: 4,20 m
Centrale begraving: ja
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  urn
Urn: onregelmatige vorm, met vlakke bodem. Gehele 

oppervlak ruw, niet besmeten. Rand ontbreekt
Afmetingen:  maximale diameter 20 cm
Datering:  vroege ijzertijd
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Grafstructuur 15
Heuvel:   -
Randstructuur:  gesloten kringgreppel
Diameter randstr.: 4,60 m
Centrale begraving: ja
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  urn? Alleen bodemfragment en randscherf
Urn:    vlakke bodem zonder voet, oppervlakte ruw. Rand   
   met vingerindrukken
Afmetingen:  -
Datering:  vroege ijzertijd  

Grafstructuur 16
Heuvel:   -
Randstructuur:  kringgreppel, opening in het zuidoosten oosten
Diameter randstr.: 5,40 m
Centrale begraving: ja
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  urn?
Urn:   fragmenten van een urn en klein bijpotje (hoogte 7 
cm)
Afmetingen:  hoogte circa 15 cm
Datering:  vroege ijzertijd
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Grafstructuur 17
Heuvel:   hoogte heuvel 15 cm
Randstructuur:  kringgreppel, opening in het oosten
Diameter randstr.: 5,60 m
Centrale begraving: ja
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  urn
Urn: holle bodem, geen voet. Boven maximale breedte 

bijna glad, daaronder besmeten. Redelijk scherpe 
knik van schouder naar buik. Rand ontbreekt

Afmetingen:  hoogte minimaal 13,5 cm, maximale diameter 20,5-
   22 cm (iets ovaal).
Datering:  vroege ijzertijd

Grafstructuur 18
Heuvel:   hoogte heuvel 45 cm
Randstructuur:  kringgreppel, opening in het oosten noordoosten
Diameter randstr.: 9,60 m
Centrale begraving: ja
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  urn
Urn: gedrongen urn met rechtopstaande rand. Redelijk 

scherpe knik van schouder naar buik
Afmetingen:  -
Overig: enkele sterk geoxideerde ijzerresten (paardentuig?) 

en enkele fragmenten van een bronzen plaatje
Datering:  midden ijzertijd
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Grafstructuur 19
Heuvel:   sterk verstoord door karrensporen
Randstructuur:  kringgreppel, opening onbekend, niet geheel   
   vrijgelegd
Diameter randstr.: 5,60? m
Centrale begraving: ja
Kuilvorm:  -
Bijzetting:   urn
Urn: vrijwel compleet, onregelmatige vorm. Scheefgezakt 

bij productie? Iets holle bodem, geen voet. Ruw 
oppervlak

Afmetingen:  hoogte 8-11 cm, maximale diameter 16 cm
Datering:  midden ijzertijd

Grafstructuur 20
Heuvel:   hoogte heuvel 95 cm. Heideplaggen. Voet van   
   heuvel iets buiten de greppel?
Randstructuur:  kringgreppel, opening onbekend, niet geheel   
   vrijgelegd
Diameter randstr.: 19,00 m
Centrale begraving: ja
Kuilvorm:  urn 80 cm boven maaiveld onder heuvel
Bijzetting:  urn
Urn: regelmatige (schaal)vorm, rand ontbreekt geheel. 

Holle bodem, geen voet. Aan binnenzijde glad, 
buitenzijde gepolijst. Op schouder versiering met 
ondiepe groeven (grafiet?) in visgraatmotief. Enkele 
malen herhaald. Daartussen groepen kleine, ronde 
indrukken van twee horizontale rijen

Afmetingen:  hoogte minimaal 14 cm, maximale diameter 33 cm
Datering:  vroege ijzertijd
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Grafstructuur 21
Heuvel:   sterk verstoord door karrensporen
Randstructuur:  kringgreppel, opening onbekend, niet geheel   
   vrijgelegd
Diameter randstr.: 8,50 m
Centrale begraving: ja
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  urn
Urn: bodem- en wandfragmenten van ruwe urn, niet 

besmeten. Vlakke bodem, geen voet
Afmetingen:  diameter bodem circa 7,5 cm.
Datering:  vroege ijzertijd
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Grafstructuur 22 Heuvel Wiegersma
Heuvel:   hoogte heuvel 82 cm
Randstructuur: kringgreppel, opening in noordoosten. Ter hoogte 

van opening ondiep rond spoor in greppel met 
houtskool, op ongeveer 35 cm beneden maaiveld.

Diameter randstr.: 12,20 m
Centrale begraving: ja
Kuilvorm:  -
Bijzetting: urn, Volgens Daniëls zat de urn vol 

crematieresten en was deze geplaatst tussen as- en 
houtskoolfragmenten.

Urn: compleet, drieledige vorm met uitstaande maar 
vloeiende overgang van schouder naar buik en korte 
hals. Uitwendig oppervlak gepolijst, binnenzijde 
geglad.

Afmetingen:  hoogte 22-23 cm, maximale diameter 37 cm.
Bijpotje: ‘kelk’, op holle voet. Voet vervormd door secundaire 

verbranding.
Afmetingen: hoogte 7,5 cm, diameter rand 10-11 cm, voet 7,5 cm.
Urn?: meerdere fragmenten: rand, wand en bodem. 

Onder maximale breedte besmeten, daarboven niet. 
Vingerindrukken op de rand. Gedeeltelijk secundair 
verbrand?

Overig: zeer klein stukje gesmolten brons, volgens Daniëls 
verloren geraakt.

Datering:  vroege ijzertijd
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Grafstructuur 23
Heuvel:   hoogte heuvel 30 cm
Randstructuur:  kringgreppel, opening onbekend, niet geheel   
   vrijgelegd
Diameter randstr.: 8,60 m
Centrale begraving: -
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  -
Urn:   -
Datering:  vermoedelijk vroege ijzertijd

Grafstructuur 24
Heuvel:   hoogte heuvel 5 cm. Noordwestzijde vernield door   
   veldweg
Randstructuur:  kringgreppel, opening onbekend, niet geheel   
   vrijgelegd
Diameter randstr.: 6,50? m
Centrale begraving: ja
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  beenderplek
Urn:   -
Datering: vermoedelijk vroege ijzertijd

Grafstructuur 25
Heuvel: hoogte heuvel 120 cm. Centrale deel uitgegraven tot 

50 cm onder het heide oppervlak
Randstructuur:  kringgreppel, opening onbekend, niet geheel   
   vrijgelegd
Diameter randstr.: 34,00 m
Centrale begraving: ja
Kuilvorm:  beenderplek op 73 cm onder maaiveld van het 
heuvellichaam
Bijzetting:  beenderplek
Urn:   -
Datering:  vermoedelijk vroege ijzertijd

Grafstructuur 26
Heuvel:   hoogte heuvel 25 cm.
Randstructuur:  kringgreppel, opening onbekend, niet geheel   
   vrijgelegd
Diameter randstr.: 4,40 m
Centrale begraving: -
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  -
Urn:   -
Datering:  vermoedelijk vroege ijzertijd
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Grafstructuur 27
Heuvel:   -
Randstructuur:  kringgreppel, opening in het oosten
Diameter randstr.: 4,50 m
Centrale begraving: -
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  -
Urn:   -
Datering:  vermoedelijk vroege ijzertijd

Grafstructuur 28
Heuvel:   hoogte heuvel 27 cm. Oversnijdt structuur 29
Randstructuur:  gesloten kringgreppel
Diameter randstr.: 4,50 m
Centrale begraving: -
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  -
Urn:   -
Datering:  vermoedelijk vroege ijzertijd

Grafstructuur 29
Heuvel:   hoogte heuvel 27 cm. Oversneden door structuur   
   28
Randstructuur:  gesloten kringgreppel
Diameter randstr.: 4,30 m
Centrale begraving: -
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  -
Urn:   -
Datering:  vermoedelijk vroege ijzertijd

Grafstructuur 30
Heuvel:   hoogte heuvel 25 cm.
Randstructuur:  gesloten kringgreppel
Diameter randstr.: 4,80 m
Centrale begraving: -
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  -
Urn:   -
Datering:  vermoedelijk vroege ijzertijd
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Grafstructuur 31
Heuvel:   -
Randstructuur:  kringgreppel, opening onbekend, niet geheel   
   vrijgelegd
Diameter randstr.: 6,40 m
Centrale begraving: -
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  -
Urn:   -
Datering:  vermoedelijk vroege ijzertijd

Grafstructuur 32
Heuvel:  
Randstructuur:  kringgreppel, opening onbekend, niet geheel   
   vrijgelegd
Diameter randstr.: 5,80 m
Centrale begraving: -
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  -
Urn:   -
Datering:  vermoedelijk vroege ijzertijd

Grafstructuur 33
Heuvel:   hoogte heuvel 25 cm
Randstructuur:  kringgreppel, opening in oosten zuidoosten
Diameter randstr.: 6,30 m
Centrale begraving: -
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  -
Urn:   -
Datering:  vermoedelijk vroege ijzertijd

Grafstructuur 34
Heuvel:   hoogte heuvel 20-28 cm. Oversneden door   
   structuur 14
Randstructuur:  kringgreppel, opening in oosten noordoosten
Diameter randstr.: 6,00 m
Centrale begraving: ja
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  beenderplek
Urn:   -
Datering:  vermoedelijk vroege ijzertijd
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Grafstructuur 35
Heuvel:   -
Randstructuur:  kringgreppel, opening in noordoosten
Diameter randstr.: 6,00 m
Centrale begraving: -
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  -
Urn:   -
Datering:  vermoedelijk vroege ijzertijd

Grafstructuur 36
Heuvel:   hoogte heuvel 45 cm
Randstructuur:  ringgreppel, opening onbekend, niet geheel   
   vrijgelegd
Diameter randstr.: 5,50 m
Centrale begraving: -
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  -
Urn:   -
Datering:  vermoedelijk vroege ijzertijd

Grafstructuur 37
Heuvel:   -
Randstructuur:  kringgreppel, opening onbekend, niet geheel   
   vrijgelegd
Diameter randstr.: 10,50 m
Centrale begraving: -
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  -
Urn:   -
Datering:  vermoedelijk vroege ijzertijd

Grafstructuur 38
Heuvel:   verstoord door karrensporen
Randstructuur:  kringgreppel, opening onbekend, niet geheel   
   vrijgelegd
Diameter randstr.: 4,60 m
Centrale begraving: -
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  -
Urn:   -
Datering:  vermoedelijk vroege ijzertijd
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Onderzoek Archol 2005

Grafstructuur 39
Heuvel:   hoogte heuvel 50 cm, verstoord door recente   
   vergravingen
Randstructuur:  geen, slechts 1 kwadrant onderzocht
Diameter heuvel: 3,0 m
Centrale begraving: -
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  -
Urn:   -
Datering: midden- of late bronstijd (datering adhv 

pollenonderzoek) of vroege bronstijd (adhv OSL 
datering)

Grafstructuur 40
Heuvel:   hoogte heuvel 10 cm, verstoord door boomwortels
Randstructuur: kringgreppel, 1 volledig kwadrant onderzocht 

maar kringgreppel is in een verkennende sleuf 
ook aangetroffen, opening onbekend, niet geheel 
vrijgelegd

Diameter randstr.: 12 m
Centrale begraving: onbekend
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  -
Urn:   -
Datering:  midden- of late bronstijd (datering adhv 
pollenonderzoek)

Grafstructuur 41
Heuvel:   -
Randstructuur:  kringgreppel, opening onbekend, niet geheel   
   vrijgelegd
Diameter randstr.: 7,8 m
Centrale begraving: -
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  -
Urn:   -
Datering:  vermoedelijk vroege ijzertijd

Grafstructuur 42
Heuvel:   -
Randstructuur:  kringgreppel, geen opening, niet geheel vrijgelegd
Diameter randstr.: 3,1 m
Centrale begraving: -
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  -
Urn:   -
Datering:  vermoedelijk vroege ijzertijd
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Grafstructuur 43
Heuvel:   -
Randstructuur: redelijk goed geconserveerde kringgreppel, 

opening onbekend, niet geheel vrijgelegd
Diameter randstr.: 13,8 m
Centrale begraving: -
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  -
Urn:   -
Datering:  vroege ijzertijd (datering adhv pollenonderzoek)

Grafstructuur 44
Heuvel:  -
Randstructuur:  kringgreppel(?), opening onbekend, niet geheel 
   vrijgelegd
Diameter randstr.: 6,3 m
Centrale begraving: -
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  -
Urn:   -
Datering:  vermoedelijk vroege ijzertijd

Grafstructuur 45
Heuvel:   -
Randstructuur: kringgreppel, opening onbekend, niet geheel 

vrijgelegd, valt binnen sleuf Remouchamps maar 
toen niet herkend(?)

Diameter randstr.: 3,4 m
Centrale begraving: -
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  -
Urn:   -
Datering:  vermoedelijk vroege ijzertijd

Grafstructuur 46
Heuvel:   -
Randstructuur:  kringgreppel, opening onbekend, niet geheel 
   vrijgelegd
Diameter randstr.: 3,6 m
Centrale begraving: -
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  -
Urn:   -
Datering:  vermoedelijk vroege ijzertijd
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Grafstructuur 47
Heuvel:   -
Randstructuur:  kringgreppel, opening onbekend, niet geheel 
   vrijgelegd
Diameter randstr.: 6,3 m
Centrale begraving: -
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  -
Urn:   -
Datering:  vermoedelijk vroege ijzertijd

Grafstructuur 48
Heuvel:  -
Randstructuur:  kringgreppel, geen opening, niet geheel vrijgelegd
Diameter randstr.: 2,7 m
Centrale begraving: -
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  -
Urn:   -
Datering:  vermoedelijk vroege ijzertijd

Grafstructuur 49
Heuvel:   -
Randstructuur:  kringgreppel (?), opening onbekend, niet geheel 
   vrijgelegd
Diameter randstr.: -
Centrale begraving: -
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  -
Urn:   -
Datering:  vermoedelijk vroege ijzertijd

Grafstructuur 50
Heuvel:   -
Randstructuur:  kringgreppel, opening onbekend, niet geheel 
   vrijgelegd
Diameter randstr.: 3,95 m
Centrale begraving: -
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  -
Urn:   -
Datering:  vermoedelijk vroege ijzertijd
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Grafstructuur 51
Heuvel:   -
Randstructuur:  kringgreppel (?), opening onbekend, niet geheel 
   vrijgelegd
Diameter randstr.: -
Centrale begraving: -
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  -
Urn:   -
Datering:  vermoedelijk vroege ijzertijd

Grafstructuur 52
Heuvel:   -
Randstructuur:  kringgreppel, opening onbekend, niet geheel 
   vrijgelegd
Diameter randstr.: 3 m
Centrale begraving: -
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  -
Urn:   -
Datering:  vermoedelijk vroege ijzertijd

Grafstructuur 53
Heuvel:   -
Randstructuur:  kringgreppel, opening in het zuidoosten
Diameter randstr.: 4,2 m
Centrale begraving: -
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  -
Urn:   -
Datering:  vermoedelijk vroege ijzertijd

Grafstructuur 54
Heuvel:   -
Randstructuur:  kringgreppel, opening onbekend, niet geheel 
   vrijgelegd
Diameter randstr.: 3,5 m
Centrale begraving: -
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  -
Urn:   -
Datering:  vermoedelijk vroege ijzertijd
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Grafstructuur 55
Heuvel:   -
Randstructuur:  kringgreppel, opening in het zuidoosten, niet 
   geheel vrijgelegd
Diameter randstr.: 3,5 m
Centrale begraving: -
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  -
Urn:   -
Datering:  vermoedelijk vroege ijzertijd

Grafstructuur 56
Heuvel:   -
Randstructuur:  kringgreppel, opening onbekend, niet geheel 
   vrijgelegd
Diameter randstr.: 5,4 (?) m
Centrale begraving: -
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  -
Urn:   -
Datering:  vermoedelijk vroege ijzertijd

Grafstructuur 57
Heuvel:   -
Randstructuur:  kringgreppel, opening in het zuidoosten
Diameter randstr.: 5,42 m
Centrale begraving: -
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  -
Urn:   -
Datering:  vermoedelijk vroege ijzertijd

Grafstructuur 58
Heuvel:   -
Randstructuur:  kringgreppel (?), opening onbekend, niet geheel 
   vrijgelegd
Diameter randstr.: -
Centrale begraving: -
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  -
Urn:   -
Datering:  vermoedelijk vroege ijzertijd
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Grafstructuur 59
Heuvel:   -
Randstructuur:  kringgreppel (?), opening onbekend, niet geheel 
   vrijgelegd
Diameter randstr.: -
Centrale begraving: -
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  -
Urn:   -
Datering:  vermoedelijk vroege ijzertijd

Grafstructuur 60
Heuvel:   -
Randstructuur:  kringgreppel, opening onbekend, niet geheel 
   vrijgelegd
Diameter randstr.: 4,57 m
Centrale begraving: -
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  -
Urn:   -
Datering:  vermoedelijk vroege ijzertijd

Grafstructuur 61
Heuvel:   -
Randstructuur:  kringgreppel (?), opening onbekend, niet geheel 
   vrijgelegd
Diameter randstr.: -
Centrale begraving: -
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  -
Urn:   -
Datering:  vermoedelijk vroege ijzertijd

Grafstructuur 62
Heuvel:   -
Randstructuur:  kringgreppel, opening onbekend, niet geheel 
   vrijgelegd
Diameter randstr.: 7,5 m
Centrale begraving: -
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  -
Urn:   -
Datering:  vermoedelijk vroege ijzertijd
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Grafstructuur 63
Heuvel:   -
Randstructuur:  kringgreppel (?), opening onbekend, niet geheel 
   vrijgelegd
Diameter randstr.: 2,53 m
Centrale begraving: -
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  -
Urn:   -
Datering:  vermoedelijk vroege ijzertijd

Grafstructuur 64
Heuvel:   -
Randstructuur:  kringgreppel, opening in het zuidzuidoosten, niet 
   geheel vrijgelegd
Diameter randstr.: 3,46 m
Centrale begraving: -
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  -
Urn:   -
Datering:  vermoedelijk vroege ijzertijd

Grafstructuur 65
Heuvel:   -
Randstructuur:  kringgreppel, opening in het zuidzuidoosten, niet 
   geheel vrijgelegd
Diameter randstr.: 4,93 m
Centrale begraving: -
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  -
Urn:   -
Datering:  vermoedelijk vroege ijzertijd

Grafstructuur 66
Heuvel:   -
Randstructuur:  kringgreppel, opening onbekend, niet geheel 
   vrijgelegd
Diameter randstr.: 7,14 m
Centrale begraving: -
Kuilvorm:  -
Bijzetting:  -
Urn:   -
Datering:  vermoedelijk vroege ijzertijd
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Losse vondsten 1923:
• Bronzen ring. Zeer dun. Een zijde versierd, andere onversierd. 

Enkele kleine beschadigingen aan onversierde zijde, hier 
vastgezeten?

• Fibula
• Scherven gevonden op het terrein van het urnenveld. Complete 

bodem en wand- en randfragmenten. Compleet profiel samen 
te stellen. Vlakke bodem, geen voet. Buitenzijde glad, gepolijst. 
Scherpe knik schouder naar buik, lange hals.

• Scherven gevonden op het terrein van het urnenveld. Alleen 
wandfragmenten, duidelijke knik bij schouder.

• Scherven gevonden op het terrein van het urnenveld. Wand- en 
bodemfragmenten van dikwandige pot (8-12 mm). Vlakke bodem, 
geen voet.

• Hallstatt-urn, hoogte 22 cm, maximale diameter 30,5 cm. 
Regelmatige vorm. Vlakke bodem, gepolijste buitenzijde. Rand half 
aanwezig. Locatie onbekend.

• Fragmenten van drie bronzen fibulae. Zonder exacte lokalisering.
• Drie bronzen ringetjes, diameter 2 cm. Zonder exacte lokalisering.
• Randfragment van pot. Ruw oppervlak, rand glad. Secundair 

verbrand. Diameter rand 12,5 cm.
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Abstract
The of geophysical methods for studyingburialmounds and urnfields in the area in
the Netherlands is in this paper. geophysicai techniquesareused investigateburial
moundsand umfieldsin the Iron Age at Slabroek-Uden. The techniquesareGround
Penetrating Radar (GPR), gradiometer, and electromagneticdetector
2). The surveyshad goals. detectingthe of knownburial mounds.This
allows evaluate the quality and the contentof the mound. discoveringand identifying
new feature in the area. GPR proved in imaging the structure and the interfaces the
tumulus. pitsandurns are likely be detected of GPR under survey conditions.
Although many magnetic anomaiies aredetectedby the gradiometer in the non-studiesareaof
the site, the magnetismof the archeological features is not yet. The low quality of the
datanecessitates someimprovement in the techniquewhich make suitable for archaeological
surveys. the GEM-2and the gradiometer detected some anomaiieson the knownmound and the
unexplored area to by archaeological investigations.

Bijlage 2 The application of Geophysics in investigating Burial mounds and Urnfields in the Netherlands
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1.

Burial moundsandurnfields are common burying traditions in manyplaces in Europe.
mounds (aisoknownas tumuli or barrows) are mounds of earth or stone over one or more
graves. In the early Age, burying the in burialmounds was a common Single and
multiple inhumations buried, as mortuaryenclosures, under barrowsduring what is known as
the tumulusculture (1600-1200 BC). In the culture (urn fieldperiod,1300-750BC), cremated
remains placed in urns andburied in fields. Sometimescremationurns buried in old or
new mounds.
In the Netherlands,buryingpractices in the late Age and early Iron Age those in
other locations.Cremated placed in urns andburied in littlepits dug in the ground.
mounds of plaggenand earth built on the buriedurns. The mounds coveredby a
layer of sand taken from a ditch dugaround the mound.
Figure 1 illustrates the structureof a burialmound. The structure of the burial moundsconsists
in of the mound that contains theburials. The moundis constructedof plaggenor earth and
surroundedwith a circular ditch. The burials within the moundcan be cremation, inhumationsor both
dependingon the periodand the buryingpractices thatprevailed. shouldbe noted that theabove
describedstructure is not always found. Sometimes the mound is absent and the structureconsists of a
ditch enclosing theburials.
The remainsof these mounds, in thepresent landscape, are from the elevationof the
mound. In cases where the moundhas been with the ground(asa of plowingor erosion),
or where the mound is low or absent (urn fields), trial trenches are dug in order to and
these features. Even when the moundor the field is are usually studiedby traditional
excavation way of discoveringand studyingburialmoundsis known to be
time consumingand above destructive.An alternativeapproach, therefore,wouldbe highly
appreciated.
In this study, we use geophysicsto investigateburialmounds andurnfields.Geophysics, as a for
archaeology, has many advantagesover conventionalarchaeologicalprospectionand excavation

First, it offers a and fast and locate features that are no
visible from the ground Second, it is a nondestructiveway to get additional insights into the
known mounds, in termsof the layers and structureas as the buried objects.
The of geophysics thiskind of studies, is not In geophysical
techniquescan when a contrast the target and ambientsoil
exists. This contrastdetermineswhat technique be usedand how effective it is.
The of geophysics in studyingburial moundsand urn fields implies questions:

1. What is the target we are to isolate and identify?
2. Is there a considerablecontrast in a remotely measurable
3. How strong andclear is the measuredsignal?
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Inhumation

1: The of a burial mound.

In this study we asses the potentialof geophysicsin investigatingburialmounds and urn fields. We use
threegeophysical techniquesover an area wherearchaeologicalinvestigationshavepreviouslybeen
done. Theses techniquesare:

Ground radar (450 MHz
Magnetic survey (Fluxgategradiometer )
Frequency electromagneticsurvey (GEM2)

targetsof thesesmethodscovered the componentsof the mound's structuresuchas:
The interface the mound and thePaleo soil)
The surroundingditch present)
Possibleburied features (urns, inhumations,objects)

The of this study is to demonstrate to what geophysicscan a in
investigatingburialmounds and urnfields. Inthe end of this paper it be clear whether the
targets any measurablegeophysical and how our techniquesare for such
investigations.
My approachin this study is to the geophysicalmethodson a known archaeologicalsite where
someof the mounds and featureshavebeen studied. me to verify and evaluate the
geophysicalresultsby them with the information from the excavationsor trial
trenches.
The of this study stems from facts. there is an increasingneed for geophysical
studiesin the field of burialmoundarchaeologyas geophysics a fast and nondestructiveway
of such features. is therefore important the effectivenessof this approach.
Secondly, this is the first of its kind that combines threemethods in investigatingburialmounds
and urnfieldsin the Netherlands.
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2. site

The of theprehistoricburialmounds in the Netherlands are locatedon high- Iying
(Pleistocene) grounds. Recent excavations, have that thesemounds
alsopresent in (Holocene) of the Netherlands.
The site chosen to the surveys is locatedon the edge of thehigh
Pleistocene to the of the river Meuse 2).
Since thebeginning of the 20th century, was that a prehistoriccemetery is located in this area.
The cemetery many late Iron age burialmounds.

investigationsin this area in 1923by the Rijks museum vanOudheidkundigat
Leiden. Trial trenches andmany discovered(fig.1).

searchwas resumedby Archol Leidenin 2005. The goalof was to and
more urnfields andmounds in the area. researchby Archol is aiming at delineating
of thecemeteryand thequality andpreservationof the remains. Anothergoal of

the investigationswas to evaluate the of features that look like burialmounds in
the neighboringforest.

surveyson this sitecan thereforehelp questions as:
Discoveringnew urnfields andmounds in the non-surveyedarea
Providing on quality of the mounds andtheir contents

aim of thesurveys thereforewas the are appropriate for
investigatingburialmoundandurnfields in that area, to identify new features.

2: The of the study site the of burial
mounds in
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3: features trial trenches in the area.

3. Methods

design
Threesurvey grids designedover three locationsat the site; these grids are shownin figure 4.

Grid 1 was laidover a burial mound that hadpartly been excavated. The of this grid was 14 x14
m part of the tumulus. A test trenches westernedge of the tumulus is dug a track
passes at the northem edge. The of the fieldat this grid is and uneven andmany tree 

andpitsexisted along the survey
Grid2coveredan area of 20 x 20m. was laidon a area where a burial mound was from

aerialphotography. A elevatedarea was in aerial whichwas thought to a
tumulus (I.V. Wijk, Personal Communication, 2006).A trial trench was dug along the northern edge of
this tumulus in order to evaluate the situation.

3 was on an area where no excavations or trial trench have been conducted, and no
features have been yet. The of this grid was 80 x 40m.
Positioning the surveygrids in case of grid2and was performedby means of a GPS from

Trex Camo with an of6m on the survey On gnd 1, the of the
archaeological excavations on mound was used to the survey

GPR surveys an imageof the subsurface it is usually used to archaeological
targets with high resolution. GPR has been used investigate graves andburialsas
as different archaeological strata within burial mounds (Conyer and 1997).
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IN

GPR data collectedon grids (grid1 and grid 2) usingthe 1000 system under the
mode and frequency of 450 MHz. The data processedand in

by means of the software from Sensors & Software
GPR data sampledon grid1 along14 traverseswith 0.5 m line separationand 0.05 m sampling

On Grid traverses surveyedwith 1 m line separation 0.1 m sampling applied.
No radar survey was conductedon grid 3.

Magnetic survey was carriedout on the three grids using the gradiometerconfiguration.The data
collectedusing FM256 Gradiometer from The resolution of the survey was
0.25 m successive readings and 1m survey The instrumentresolutionwas 0.1

GEM-2 is a hand-held electromagneticsensor that in the frequency
mode. This instrument is of measuring the electrical conductivityand the magnetic susceptibility
of the subsuríace. In EM methods, of foragiven earthmedium is determinedby
the operating frequency. Since the measuresthe earth response at multiple frequencies, it

the earth response from multiple Hence, the is able cover an areaat multiple
depthsproducing thereby a 3D picture of the subsuríace. For more detailson the GEM-2, the reader is
referred to Won et al., 1996 and the operating (Geophex,
The electromagnetic employedat in this study is the by Geophex, Ltd.
The data acquiredat time intervalsover each of the parallel spaced 1 m apart on grid1
and system in a frequency range of about 325 Hz to 40 kHz. The frequency range
canbe modified so that the frequency bands canbe avoided. In this study, six frequencies

appliedby the system ranging from 325 Hz to 20025 Hz. The surveys performed
continuouslyalong the data transferred from the logger thecomputer for
processingusing program. Dataprocessingincludedpositioning the readingson the grid,
changingthe formats, and finally the data. The plots of the apparent
conductivityand the magnetic susceptibilityof the subsuríace for each of the applied frequencies.
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Gridl
Grid 1 covered a quarter of the moundas as part of passing track and the western
trial trench (fig. 5).
GPR data from 28 parallel wiîh 0.5 m line intervaland 0.05 m step Two more

done along theedge of the excavated radar that can compared
results from the excavations.

Radar in show signalsup 2 m In many of the parallelsections,
horizontaland semi-horizontal reflections are (fig. The most reflector in the

appears at around0.6 m The depth of reflector inmany increases
towards the of the mound it sometimes0.8 m This reflector

following the topographyof the moundas it is shallowat the edges of the moundanddeepening
towards the summit of mound. A reflector also in one of the additional GPR
along the excavatededge.
In some some and vague can seen at different Theses
hyperbolas in as discontinuous, and features that can not be

in other sections. Moreover,many strongandrelativelycoherent reflectorscan seen in
many at around1.5 m
The data, in is not onlyby fragmentedreflectorsbut also by the of and

reflectionsthat sometimesovershadowthe continuous reflectionswhich connecting
and the reflectionsin sections.

5: Grid 1 and the tumulus,GPR

centre
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Themagnetic survey was carriedout along14 on grid1. Figure 8 shows the of the
gradiometer survey. Some and low amplitudeanomaliesare seen themound
where the test trench and the track are situated. A dipole anomaly is observedwithin of
the tumulus. For the rest of the grid, the areaseems homogenous.
Theelectromagneticsurvey on grid 1 using was to the gradiometer survey in of
the of (14 and line (1m). Each of the six applied frequency plots
of the apparentconductivity the magneticsusceptibility.

anomalies with short wavelength in most of the susceptibilityplots (fig. 9). These
high anomaliesseem spread over the gridin most of the frequenciesbut without showing
any continuouspatternneitherwithin grid nor frequencies. A relativelylarge anomaly,

is still observedalong the last in grid (fig.9 (A)). This anomaly seems
continuous and consistentin many of applied frequencies.

conductivity plots seem and than the susceptibilityplots.
Many anomaliesare observedin the plotsand few of them in different frequencies (fig.
10 (A, B)). The large anomaly seen in the susceptibility results is less pronounced in the
conductivity, but it still can traced.

8: Gradiometer results at grid 1. The anomalies are the tumulus
high-pea anomaliesare near ferrous
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IN IN

10: Apparent fromthree at grid I with tree
stumpsand mound Anomalies(A) and (B) graduate in amplitude the
frequencies indicating possible at No match exists
tree stumps and conductivity anomalies.

2
A littleelevationin the terrain indicated the possible of the tumulusat this location. A gridof

was designedover the area the tumuluswas from the aerialphotography
and the field of The coordinatesof the grid takenby a GPS and

grid was later in to the archaeologicalfeature(fig.11).
The direct target of the survey was and indicationsof the ditch

surrounds mounds and urnfields.GPR datawas along20 with 1 m line
separationand 0.1 m step along the survey line.
The data looks disturbed in grid 1 and the recorded is strongwith not attenuation
up to 2 m Many of the radar show some patterns at different In
addition, some changesand disturbanceoccur in manyplaces in some (fig. 12).
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figure 11: urve over grid2 with of the and the test trench.

In order to get an idea a relationship the disturbances in the sections, the
hyperbolas are over the survey Figure 13 represents the depths of the
hyperbolasin GPR
Magnetic electromagnetic data collectedon grid 2 along 20 parallel The resultsof the
gradiorneter surveyare presentedin figure14. In this figure, we see that except for a few limited
anornalies, the area is magnetically hornogenous.
Conductivity and susceptibilityplot survey show littleanomalous features on the gridin
most of the (fig. 15).The anomalies can seen in susceptibilityplots.
These anomalies of high features scattered over the gridas as a linear anomaly

on line 1. Althoughconductivitydata look quieter, the linear anomaly also in
theseplots in to some few and lirnitedanomalies 15).
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14: fromgradiometersurvey over grid2, data look

3
A of 80x40 m was covered with the gradiometer line interval of 1 m and sampling of
0.25 meters. The survey on grid 3 was conductedby the magnetometer only, and at discovering 
new archaeologicalfeatures.
Magnetometer results from grid3 are shown in figure 2.16. Some low amplitude anomaiies are seen 
over large on the surveyed In addition,many anomalies are over the area,
someof which are positive and others are peaks. Theses look and

and no continuous pattern can from them over the surveyed area.
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16: of the gradiometersurvey on 3. No archaeological
features are in the Some isolated anomalies might be of
archaeological interest (circles).
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5.

Planning the targets was on a hypothesizedcontrast in some geophysicalproperties the
targetand the surroundings.

mounds in this area constructedby earth layers (plaggenand on the
sandy ground. A contrast in somephysical the anthropogenic layers and
the paleo the interfacesby means of geophysics.The horizontal interfaces
within the mounds can be imagedby GPR assuminga contrast in dielectric properties among the
different layers. In addition, the is capable to variations in electricalconductivity
throughapplyingseveral the
Acircular ditch was dug in the ground surroundingthe mound. These ditches exposedand a

development took place in theditch the soil formationprocesseson the
The contrast of the ditch and the host sedimentscan leavemeasurable effect on

the geophysical the three techniquesare able the horizontalboundary
the ditch and the ambient sediments.

The third of targets includedindividualburialssuch as inhumationpits and urnsas as
objects. A strongcontrast in some electromagneticproperties was expected the

targetsand thehost environment that wouldpermit them with the applied

The archaeologicalexcavationson the big mound (wheregrid1 is laid), revealedthe of the
mound. Figure 2.17 illustrates thegeneral section of the mound thatobserved from the
sections. Three layer units are observedin the burial mound. These layersare:

The old (paleo soil) whichconsistsof a thin layer of thepaleo soil overlaying riverinegravel
sediments
The body of the mound, whichis made of plaggenandearth
The new top soil

While the interface the mound and thepale soil is easy to distinguish, the interface
the new soil and the moundbody is highly This disturbanceis as zones and tongues
thatpenetrateand stick throughthe plaggenlayer and sometimes thepaleo soil layer. This
disturbanceis mainlydue to the developingtop soil and the tree roots.
The original structureof theplaggen layer is sometimesstilldistinguishable.This structure
represents the blocks and units of the original that in the mound as it was
built (I.V. Wijk, Communication, 2006).
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17: in
the of the mound by

top

surveys
GPR survey specifications chosen to suit the target of the survey over this The high
frequency(450 MHz), the small line separation (0.5 m) and the smallsampling (step 0.05 m)

together would a high resolutionimage of the surveyedarea. Such a coverage would 
be for detecting fine interfaces thin layers as as small in the of urns.
Although the data didnot undergo a severe attenuation, it looks in the sections. The bad
quality of the data is seen in the fragmented and disrupted reflectors and in the radar 
sections. Another indicatorof the badquality is the ground wave 6). The ground wave usually
appears in as a horizontal andsometimesduplicatedreflector in times. In 
these radar sections, the groundwave is anddisrupted in many
of the badcoupling the and the ground This disturbance of the GPR data is
causedby the ruggedandbumpy of the survey grid, which is causedin by many tree
stumps andpits that obstructing the while carryingout the survey. 
Many of the are to becausedby the tree stumps or roots since most of them are
observedclose to the tree stumps. Even when seen far from tree stumps, the hyperbolas might be
caused by the and widely spread tree roots. 
Among the disturbed data, a horizontal reflector is observed in several radar This reflector seems
to slightly in some the center of the tumulus (fig. 6, 7). As the moundis
slightly elevated 0.9 m) the adjacent ground level, this reflector wouldbe horizontal and 
the variationin depths is due to the variationof the heightalong the This reflector is also
seenin the additional that conducted dong the of the excavated part of the mound. 

variationsin depth of the reflector are also noticedalong the The additional radar are
used to interpret the radar by comparingthem to the descriptionof the excavated
part of the mound. 
Figure 18 illustrate layoutof one of the (line 28) which was along section
(NW-SE) and covered the non excavated extension of this Figure 2 (top)shows a panoramic
view
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18: Line28 along the N-W

of the archaeologicalsection with the interpretationshowing the layers. In the figure,part of
line 28 is compared the archaeological This comparisonshows that the interfacesare
representedin the GPR The reflectorobserved in other radar (2 in fig. 19) is
interpretedas the interface the moundand the paleo soil.
Incorporatingthe topography of themoundin the radar sectionshows that this reflector is horizontal
along the line andoccursat depthof 0.8 m (fig. 19). The interface the top soil and the mound
body (plaggenlayer) appears in the archaeologicalsectiondisturbed and in some placesdifficult
delineate.This is also observedin the radar sectionas a less pronounced reflector that in
many places from the

thedisturbanceof this interface and the small geophysicalcontrast top soil and the
bodymound, this interface is in the GPR (fig.19). Some small and reflections
(3 in fig. 19) appear in the radar These reflections be related the structureswithin
theplaggen. The similarities are not big enough to this interpretation.
Part of line 28 (fig is interpretedin order give an idea the continuationof these reflectors
under the non-excavatedpart of the mound. This part shows that the interface the moundand
thepaleo soil is continuingat the depth (0.8 m). The interface themoundand the recent
top soil seems to be more horizontaland less disturbed. Some of the suspected structuresare
also seen in this sectionwithinplaggen (fig. 20).
In radar sections, deep reflectorsare seen at depthsmore than 1 m. Although it is difficult to interpret
theses reflectors, this is seen as an indication to the of the appliedGPR frequency for
such studiesin this area.
One of the importantindicationsof the providedby the excavationsis that the disturbanceseen
in the GPR over the moundis partly caused by the rigid andpartly causedby the
structureof themound it self. The impact of the rough causedby tree and roots as
as pitsand has clearly affected the of the GPR data. thedisturbed structureof
the moundas a of the developingsoil, tree rootsand the constructionof the mound, caused the
occurrenceof too many reflections that might have obscuredthe interpretationof reflectors from the
interestingstructureswithin the mound. Possible explanation of this anomalyis being a linear noise
which is sometimesobserved in data (seefor example fig. 
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19: The interpretationof line28 over the excavated part of the mound. Top:
sectionof the excavationwith the interpretation.Middle:
GPR sectionalong the edge of the excavated Bottom: the interpretationof
theGPR section; (l),top interface. the
mound. interface deep interfaces.
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21: Interpretationof of line28 over the non excavatedpart of the and the
soil- interface. paleo interface.

within plaggen.

(m)
O 1 2 3 4

The scattered anomalies over the and in many frequencies do not show any
A interpretationis that they night havebeencausedby the tree stumps in

the the of the tree stumps over the GEM-2data shows no correlation
the anomalies and the trees (fig. 9).We therefore interpret these features as random noise that

might be related to the designof the instrument
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conductivityplots show scatteredanomalies than magnetic The most
thing in thesesplots is that some anomaiiesare limited a certain range of frequenciesand

the anomalousamplitude the frequencies. A strong anomaly (indicatedin figure 10)
appears in some frequenciesand graduates in amplitude these frequencies.This anomaly
be producedby an object or a feature with high conductivity at a certain As the
frequenciesin electromagnetic surveys are related to a certain investigation an idea the
depth of the feature be In order obtainthe investigationdepth from GEM-2 surveys, the
datamust be using modelingprograms. now thereis not a
inversionandmodeling algorithm designed for the GEMdata,and therefore the
investigationdepth is difficult (Geophex,2004).
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A rough ideaabout the depth of a frequency be obtained from somecalculated
based on the skindepth fora given frequency (Geophex,2004). Using thisdiagram

(skindepthnomogram) the investigationdepth yields a depthvalue of more than 5 m. This
depthvalue suggests that this anomaly mightbe causedby a source than an

one. shouldbe mentioned, that any calculatedor depth
from the frequencies is not accurate can not be on as an to the depth of
anomaly, for details see 1996.

250 AGC Filter: 3 trace to trace, 1 down the trace

Comparing the GEMsusceptibilityplots with the magnetic results, showslittlematch. Except for the
observedhigh, on the of trial trench andhe passingtrack, data sets
are In is a electromagnetic (suchas the
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GEM-2) and magnetic in terms of their responseto different types of magnetization.While
magnetometerusually records types of magnetization,the inducedand the remnant,
electomagnetometers,on the otherhand, respondonly to the induced magnetizationas the instrument
transmits the inducing field. is thereforereasonable suggest that the lack of match
both surveysis due the remnantmagnetism in the earth which is detectedby the gradiometerand not
by the it is noticeable that most of the anomaliesrecordedby thegradiometer
are of dipolenature where the is orientedmore or north-south.This indicates that the
anomaliesare inducedby the field and not of permanentnature and therefore they shouldbe
detectedby GEM-2 as
This match the GEM-2 susceptibilitydataand the magnetometerdata is not enough to

a clear straightforward the GEM-2 and the magnetometersurveys. Many factors
can responsiblefor this mismatch,such as differencesin the investigationdepth,
sensitivity noise and the nature of magnetism (inducedor permanent).
A more thorough researchshould done shed light on the responseof both instruments to different
types of magnetizationand thepossibilities utilizethem as a to differentiate both types of
magnetization.

A small indication the of a burialmoundcouldbe noticed in the field a slight elevation
of the ground This elevationwas observed in aerial photograph, whichmade the archaeologist

a burialmound at that location. the test trenchalong the northernedge of the mound
could not confirm the existenceof a burial mound at that (I.V.Wijk, PersonalCommunication,
2006).
Positioning the survey grid was not done due to the low accuracyof the GPS we used
and therefore the grid was designed to cover a large area over the spot on the topography.
The geophysicalsurvey was carried out see whether any of the archaeological features related a
burial mound or urnfieldscouldbe detected.Both the surroundingditch and the trial trench

to leave some in GPR sections.Theses wouldbe a of the contrast
the infill of thesestructuresand the surroundingundisturbedsoils andsediments

Although some disturbanceis seen in many GPR sections,such as changes in amplitude
it is difficult to it to theknown features(fig.12). Neither the nor the of

these signals is consistent with either of the targetedfeatures. The distribution of the hyperbolas
on the gridsupports the assumptionthat these reflectionsare random and do not representany of the
buried targetedstructures (fig. 13).
The data from the magnetometer and the do not any anomalous of the
magnetic susceptibility that can be attributed the targetedditch. The small andhigh anomaliesin
the gradiometerand GEM-2plots have no archaeologicalindication in this survey. Comparing the
gradiometermap with theGEM-2 shows no match both surveyswhich supports the
conclusion a comparisonin grid1.
Although the GEM-2 data look less noisy in this grid than in grid linear noise is morepronouncedin
this grid (fig. 15). Thiskindof systematic noise is more related to the instrument than
interferences
Geophysicalsurveys on this gridcouldnot any that may be related a burial mound or an
urnfield. This is consistent with the of the trial trench whichdidnot confirm the existence
of theburial mound.

from
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3

Magnetic variations over grid 3 do not show a or that might be related to the known
features in the area. Whilst the long-wave vanations are related to the background 

of the ground, the dipole and high amplitude anomalies can be as random noise that 
might be caused by near objects. Nonetheless, some scattered anomalies, with positive and low
amplitudes, are detected in the grid (fig. 16). An archaeological feature such as a pit with a positive 
magnetization can these pronouncedanomaiies in the gird. This is is not confirrned yet
since no excavations have been conducted at area yet to the magnetic anomalies. 
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6. Conclusion

canhave important applications for burialmound and archaeology. This status 
stems from the for an unintrusive approach that offers wide area coverage in a short time and at
minimum the of geophysical techniques in this kindof archaeological
investigationsin the Netherlandsis
In this study, I have testedthe applicability of several geophysical methods investigatingburial
mounds in the riverine geo-environmentin the Netherlands. 
Three geophysical methods used different targets withinburialmounds and urnfields at
the site of Slabroek.
Thesemethods

Ground penetrating radar ( 450 MHz)
Frequency electromagnetic (GEM -2)
Magnetic survey (Fluxgategradiometer)

Three direct targets specified in the surveys, the structureof the mounds, the surrounding 
ditch the buried features such as urns, burials objects.
The surveys performedover three part of an excavated mound (grid1) anda

mound(grid 2) as as an unstudied area (grid3).

In this study, I found that geophysical techniques have important applications for this kindof
archaeological studies. Although not the resultsobtainedfrom the used methods confirmed and 

by directobservations, the applicabilityof the methods couldstill andevaluated.
In grid1, where the big mound was surveyed, neither the magnetometer nor the detectedany
feature that can to the burialmound such as circular ditch or a burial pit. Both 
techniques, detectedsome magnetic anomalies the mound where the track and the 
trial trench are Due the disturbance caused by the track and the trench, it is difficult confirm
the of a circular ditch around the mound. Therefore, it is difficult concludewhether it is
detectable by any of the applied techniques.

conductivity plots from the GEM-2 over grid show two features within the mound with high 
conductivity values. Arough estimation of the depth of theanomalies, calculated from the applied

indicates that the are deeper than the depth range of archaeological
interest. Since the depth obtainedfrom the applied formula are not reliable, it is 
recommended probe the of the detected anomalies in order to verify the results. 
Groundpenetrating radar proved useful in showingthe stratigraphyof the interfaces of the
standing tumulus. The interface the mound and the old was detected with
a considerable resolution. details in the structure of themound, such as the interface the
moundbody and the top soil andsmallstructures within the mound body could be imaged with 

resolution. Although no obvious or burials detected, it is that GPR surveys, with
the applied survey settings, would be able small features like pits and urns.
Although the recorded GPR signals strong and did not undego a severe attenuation, the data in

was a large The disturbancewas mainly causeby:
The obstacles on the survey terrain, such as tree stumps, tree roots and ground bumps and pits
Thecomplicated structure of the tumulus as a of the construction of the mound and the 
disturbance caused by the top soil
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Because of these factors, the reflectors interrupted and fragmented along the and
followingthe interfaceswas sometimes and ambiguous. Another hindering of the
disturbed structure of the mound was the excessive reflection and diffraction events from the
mound that the interpretationof the sections. is therefore that results and
information can be obtainedfrom GPR surveysover less disturbed sites.
In grid 2, none of the techniques recorded any signal that can be related a burialmoundor an
in the surveyed. The conclusion from the geophysicalsurveys is supportedby the archaeological 
results, obtained from the test trench, which theabsenceof theburialmound.
In grid 3, magnetic survey showed no of a burial mound or an in the area. 
Nevertheless, the survey showed severalanomalies scatteredover the surveyed Theseanomalies
are in dimensionsand have low positive amplitudes. This kind of features be caused
by archaeologicalfeatures like kilns, pits or infill which some measurable 
magnetization.. Archaeological investigationsin this area the natureof the
anomalies.

The conclusionsfrom this study can be summarized as following: 
is not clear yet whether any of the targeted in burial mounds possesses a magnetic effect

that can be detectedby the magnetometer or the GEM-2. Anomalies detectedby the gradiometer are 
to be confirmedby archaeological investigations. At grid1, where the archaeological target was 

known, the site was disturbedand it was not precisely evaluate the survey results. 
For research, studiesshouldbe done on the magnetic properties of the features related burial
mound and urnfields and their delectabilityby meansof magnetometers.
The GEM-2is a technique that many advantages for archaeological applications as is
remarkably fast and easy and thedata. Besides, it measures important
geophysical parameters, magnetic and conductivity, with different frequencies

thus has the potential to an idea about the depth of the target. the GEM-2needs
some improvements in order tackle problems suchas:

High sensitivity and noise. In the surveyed grids, the demonstrated a 
high level of noise which was causedby factorssuch as the ambient noise and
factorswhich might related instrumentdesign.
The of andeffiiientprocessingand inversion modeling algorithms. This results in 
difficulties in improving the quality of the data and dterrnining the effective investigation depth of the
techniques as as calculating the depth of the detected targets. 

The applications of the for the Dutch archaeology have to be researched more thoroughly not 
only for burial mounds and urnfields but also for other archaeologicaltargets. Modeling, 
predefined target surveys of significant for understanding the responseand signature 
of the appliedGEM frequencies. A comparative study the magnetometerand the GEM-2 in 
terms of their response different magnetization phenomena is of a great interest for geophysics as

as
Ground penetratingradar surveys proved effective in investigating burial mounds for their 
structureas the interfaces within the mound detected a remarkable resolution.
Judging from the of details that GPR survey provided, it is anticipated that high-resolutionGPR
surveys effectively investigate inhumation and cremation burials as as pits and even urns

burialmounds and urnfields. The disturbance caused by the burials in the mound, a
considerable contrast and thus features like burial pits and urn can be featuredby means of GPR.
Moreover, the infill of the surroundingditch, producedby the developing soil, possess a contrast in
geophysical properties that the paleo and the mound body, and therefore 
be detectableby GPR. This makes GPR a to unknown mounds and urnfields in a
suspectedarea.
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The GPR in this survey was strong and the penetratingdepth couldbeobtained
without attenuation and a resolution. This means that the frequency
in this survey (450MHz) is convenient for this kind of studies at that location. is even likely that higher 

be effective when higher resolutionis required.
The surveyed tumulus offered a test the of GPR in studying burialmounds.
Nonetheless, this mound didnot the optimum conditions conduct the geophysical surveys as 
the survey procedures and the acquired data highly by the rigidand disturbed is
likely that geophysical surveys, GPR, would yield andclearer results from more intact
mounds. Mounds and with smoother and from would facilitate
consistent data acquisition and cleaner data quaiity. This would make the interpretationof the
data andmore and a image of the subsurfacewould
obtained.

the and quality of the geophysicaldatamake geophysics a successful
alternativefor the traditional excavation methods not only for evaluating the contentof the moundsbut
also for enhancingour knowledge the unidentified targets. 
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put vlak spoor type contour gecoupeerd diepte structuur

1 1 1 kringgreppel SCH nee kringgreppel

1 1 2 paalkuil SCH ja 25

1 1 3 paalkuil SCH ja 23

1 1 4 paalkuil SCH ja 17

1 1 5 paalkuil SCH ja 8

1 1 6 paalkuil SCH nee 0

2 1 1 kringgreppel SCH nee 0 kringgreppel

2 1 2 kringgreppel SCH nee 0 kringgreppel

2 1 3 kringgreppel SCH nee 0 kringgreppel

2 1 4 kringgreppel SCH nee 0 kringgreppel

2 1 5 kringgreppel SCH nee 0 kringgreppel

2 1 6 paalkuil SCH nee 0

2 1 7 kringgreppel SCH nee 0 kringgreppel

2 1 8 paalkuil SCH nee 0

2 1 9 paalkuil SCH nee 0

2 1 10 paalkuil SCH nee 0

2 1 11 paalkuil SCH nee 0

2 1 12 paalkuil SCH nee 0

2 1 13 paalkuil SCH nee 0

3 1 1 paalkuil SCH nee 0

3 1 2 paalkuil SCH nee 0

3 1 3 paalkuil SCH nee 0

3 1 4 paalkuil SCH nee 0

3 1 5 paalkuil SCH nee 0

3 1 6 paalkuil SCH nee 0

3 1 7 paalkuil SCH nee 0

3 1 8 paalkuil SCH nee 0

3 1 9 paalkuil SCH nee 0

4 1 1 paalkuil SCH nee 0

4 1 2 paalkuil SCH nee 0

4 1 3 paalkuil SCH nee 0

4 1 4 kringgreppel SCH nee 0 kringgreppel

4 1 5 greppel SCH nee 0

4 1 6 kringgreppel SCH nee 0 kringgreppel

4 1 7 kringgreppel SCH nee 0 kringgreppel

4 1 8 kringgreppel SCH nee 0 kringgreppel

4 1 9 kringgreppel SCH nee 0 kringgreppel

4 1 10 kringgreppel SCH nee 0 kringgreppel

4 1 11 paalkuil SCH nee 0

4 1 12 greppel SCH ja 27 oude greppel

4 1 13 kuil SCH ja 20

5 1 1 kringgreppel SCH nee 0 kringgreppel

5 1 2 paalkuil SCH nee 0

5 1 3 paalkuil SCH nee 0

5 1 4 paalkuil SCH nee 0

7 1 1 paalkuil SCH nee 0

7 1 2 paalkuil SCH nee 0

8 1 1 greppel SCH nee

8 1 2 kringgreppel SCH nee 0 kringgreppel

8 1 3 kringgreppel SCH nee 0 kringgreppel

8 1 4 paalkuil SCH nee 0

8 1 5 paalkuil SCH nee 0

8 1 6 kringgreppel SCH nee 0 kringgreppel

8 1 7 kringgreppel SCH nee 0

8 1 8 kringgreppel SCH nee 0

8 1 9 greppel SCH nee 0

9 1 1 kuil SCH ja 22

Bijlage 3 Sporenlijst
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put vlak spoor type contour gecoupeerd diepte structuur

9 1 2 kringgreppel SCH ja 22 kringgreppel

9 1 3 greppel SCH nee oude greppel

9 1 4 paalkuil SCH nee

10 2 1 SCH nee 0

10 2 2 SCH nee 0

10 4 1 SCH nee 0

10 4 2 SCH nee 0

10 4 3 SCH nee 0

10 4 4 SCH nee 0

10 4 5 SCH nee 0

10 4 6 SCH nee 0

10 4 7 SCH nee 0

10 4 8 SCH nee 0

10 4 9 SCH nee 0

10 4 10 SCH nee 0

10 4 11 SCH nee 0

10 4 12 SCH nee 0

10 4 13 SCH nee 0

11 1 1 kuil SCH nee 0

11 1 2 kringgreppel SCH nee 0 kringgreppel

11 1 3 greppel SCH nee 0

11 1 4 kringgreppel SCH nee 0 kringgreppel

11 1 5 kringgreppel SCH nee 0 kringgreppel

11 1 6 kringgreppel SCH ja 20 kringgreppel

11 1 7 kringgreppel SCH nee 0 kringgreppel

11 1 8 kringgreppel SCH nee 0 kringgreppel

11 1 9 kringgreppel SCH nee 0 kringgreppel

12 1 1 greppel SCH nee 0

12 1 2 KS SCH nee 0

13 1 1 paalkuil SCH nee 0 palenrij

13 1 2 paalkuil SCH nee 0 palenrij

13 1 3 paalkuil SCH nee 0 palenrij

13 1 4 paalkuil SCH nee 0 palenrij

13 1 5 paalkuil SCH nee 0 palenrij

13 1 6 paalkuil SCH nee 0 palenrij

13 1 7 paalkuil SCH nee 0 palenrij

13 1 8 paalkuil SCH nee 0 palenrij

13 1 9 paalkuil SCH nee 0 palenrij

14 1 1 kringgreppel SCH nee 0 kringgreppel

14 1 2 kringgreppel SCH nee 0 kringgreppel

14 1 3 greppel SCH nee 0

15 1 1 paalkuil SCH nee 0 palenrij

15 1 2 paalkuil SCH nee 0 palenrij

15 1 3 paalkuil SCH nee 0 palenrij

15 1 4 paalkuil SCH nee 0 palenrij

15 1 5 paalkuil SCH nee 0 palenrij

15 1 6 paalkuil SCH nee 0 palenrij

15 1 7 paalkuil SCH nee 0 palenrij

16 1 1 paalkuil SCH nee 0 palenrij

16 1 2 paalkuil SCH nee 0 palenrij

16 1 3 paalkuil SCH ja 22 palenrij

16 1 4 paalkuil SCH nee 0 palenrij

16 1 5 paalkuil SCH nee 0 palenrij

16 1 6 paalkuil SCH nee 0 palenrij

16 1 7 paalkuil SCH nee 0 palenrij

17 1 1 ovale kringgreppel SCH nee 0 kringgreppel

17 1 2 ovale kringgreppel SCH nee 0 kringgreppel
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put vlak spoor type contour gecoupeerd diepte structuur

17 1 3 ovale kringgreppel SCH nee 0 kringgreppel

17 1 4 ovale kringgreppel SCH nee 0 kringgreppel

19 1 1 kringgreppel SCH nee 0 kringgreppel

19 1 2 kringgreppel SCH nee 0 kringgreppel

20 1 1 SCH nee 0

20 1 2 SCH nee 0

21 1 1 greppel SCH nee

22 1 1 greppel SCH nee 0

22 1 2 kringgreppel SCH nee 0 kringgreppel

22 1 3 kringgreppel SCH nee 0 kringgreppel

22 1 4 kringgreppel SCH nee 0 kringgreppel

22 1 5 paalkuil SCH nee 0

22 1 6 kuil SCH ja 22

4 1 5030 SCH nee C-horizont

5 1 5030 SCH nee C-horizont
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vondstnr categorie put vlak vak spoor aantal gewicht (gr) verzamel

1 MXX 4 1 6 5030 1 40,6 SCHA

2 MXX 4 1 12 1 3,2 SCHA

3 MXX 4 1 12 2 50,9 SCHA

4 MXX 4 1 12 1 5,0 SCHA

5 MXX 4 1 12 1 4,2 SCHA

6 MXX 4 1 12 1 6,2 SCHA

7 MXX 4 1 5030 1 4,1 SCHA

8 SXX 5 1 18 5030 1 288,3 SCHA

Bijlage 4 Vondstenlijst


