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1 Inleiding

Op verzoek van de gemeente Ede en Stichting Opella heeft Archol BV uit 
Leiden een definitief archeologisch onderzoek uitgevoerd op de locatie 
Streekziekenhuis in Bennekom, gemeente Ede. Het plangebied wordt 
begrensd door de Boerhaavelaan en de Robert Kochlaan aan de zuidzijde, 
de A12 aan de noordzijde, de Edeseweg aan de westkant en de Fred 
Bantinglaan aan de oostkant, met een totale oppervlakte van circa 12 ha. 
Het terrein zal worden ontwikkeld ten behoeve van het Streekziekenhuis 
Bennekom.

Bij de bouw van het oude ziekenhuis in de jaren ’50 zijn in de bouwputten 
vondsten gedaan uit het (laat) neolithicum en de ijzertijd. Deze vondsten en 
verschillende vooronderzoeken gaven aan dat de kans op het aantreffen van 
archeologische waarden binnen het plangebied hoog was. Op basis hiervan 
heeft het bevoegd gezag (gemeente Ede) een selectiebesluit genomen.1 Dit 
resulteerde in de opgraving binnen het plangebied van 1,5 ha in de zomer 
van 2006. In april/mei 2007 is nog 0,1 ha opgegraven die in 2006 niet 
toegankelijk waren: twee groenstroken en een parkeerplaats. Ten behoeve 
van de opgraving is een Programma van Eisen (PvE) opgesteld door het 
bevoegd gezag.2

1  Selectieadvies archeologie streekziekenhuis ONT 2004 4534 en selectiebesluit archeologie 
streekziekenhuis ONT 2004 4868.

2  A, van der 2006.
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied.
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Administratieve gegevens

Onderzoeksmelding 18137

Uitvoering veldwerk Week 29 t/m 40 2006, week 18 en 19 2007

Opdrachtgever Stichting Opella

Uitvoerder Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol BV)

Bevoegd gezag Gemeente Ede (Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer)

Drs. S. van der A 

Locatie Gemeente Ede

Plaats Bennekom

Toponiem Boerhaavelaan, Streekziekenhuis

Coördinaten vind-
plaats

174634 / 447141, 174987 / 447092

174938 / 446900, 174652 / 446902

Geomorfologie gordeldekzand-glooiing

Bodem hoge enkeerdgronden (zEZ21) en holtpodzolgronden (Y21), 

beide met leemarm en zwak lemig fijn zand

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens 
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2 Archeologisch en historisch kader

2.1 Inleiding

Bennekom is in de 20e eeuw, net als de meeste Nederlandse steden en 
dorpen, enorm in omvang gegroeid. In de 19e eeuw was het terrein van het 
huidige Streekziekenhuis nog onderverdeeld in kleine percelen, waarvan 
de meeste volgens de kadasterkaart in gebruik waren als ‘akkergrond’ of 
‘bouwland’.3 In die tijd lag het dorp Bennekom ongeveer twee kilometer 
in zuidelijke richting. De huidige omvang grenst tot aan de A12. Deze 
ingrijpende uitbreiding betekent dat veel bouwwerkzaamheden hebben 
plaatsgevonden in een relatief korte periode. Tegenwoordig vindt bij 
dergelijke werkzaamheden vooraf archeologisch onderzoek plaats, zoals 
het onderhavige onderzoek, maar voorheen werden slechts sporadisch 
meldingen gedaan van toevallige vondsten tijdens bouwwerkzaamheden. 
Het grootste deel van de archeologische meldingen bestaat daarom uit 
dergelijke losse waarnemingen, waarvan de context vaak onduidelijk is. 

Dat de omgeving van Bennekom archeologisch gezien een bijzonder 
rijk gebied is, was al bekend. Uit eerder onderzoek van Arcadis en het 
Archeologisch Diensten Centrum (ADC) binnen het plangebied, maar 
ook uit de grote hoeveelheid vondstmeldingen, bleek dat het gebied 
vooral gedurende de late prehistorie intensief gebruikt is. Daarnaast 
maakt de locatie onderdeel uit van een groter cultuurlandschap, waarin 
naast nederzettingen, akkercomplexen uit de ijzertijd en Romeinse 
tijd (zogenaamde Celtic fields) en grafheuvels aan de voet van en op de 
stuwwallen een plaats hebben. 

3  Minuutplan 1810-1832.
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Archis-waarnemingen op de IKAW.
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De Archis-meldingen4 binnen het plangebied en in de directe omgeving van 
het Streekziekenhuis zijn in onderstaande kaart geplot op de IKAW(figuur 
2.1).5

Bennekom en het ziekenhuisterrein zijn grijs gekleurd, omdat dit gedeelte 
niet gekarteerd is. De omgeving aansluitend aan deze gebieden geeft echter 
aan dat de trefkans voor archeologische waarden middelhoog tot hoog is. Uit 
de Archismeldingen blijkt uit welke perioden vondsten zijn aangetroffen.

2.2 Vooronderzoeken Streekziekenhuis

Inventariserend Veldonderzoek - boringen

RAAP6 heeft in 2002 inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd 
ten behoeve van de capaciteitsuitbreiding van de A12 tussen Veenendaal en 
de Duitse grens. In het kader hiervan zijn deeltrajecten onderzocht in zones 
met een hoge archeologische verwachting. In het westelijke deel van traject 
3 zijn in drie boringen archeologische indicatoren aangetroffen. Het gaat 
hierbij om fragmenten handgevormd aardewerk. Hiervan is het grootste 
deel gemagerd met grof zand en enkele fragmenten met potgruis. Het 
aardewerk is aangetroffen tussen circa 0,8 en 1,5 m beneden maaiveld in de 
BC-horizont onder een esdek. Naast aardewerk zijn andere archeologische 
indicatoren aangetroffen. In twee boringen is houtskool aangetroffen 
in de basis van het esdek. Ook zijn sintels aangetroffen. Evenals het 
houtskool zijn de sintels niet dateerbaar. Het zou kunnen gaan om afval 
van (middeleeuwse?) ijzersmelterijen in de nabije omgeving. Het aardewerk 
wijst op de aanwezigheid van een nederzettingsterrein (waarnemingsnum-
mer (WNG) 407158)(figuur 2.1).

Arcadis heeft in 2003 in opdracht van Stichting Opella een waarderend 
booronderzoek uitgevoerd op het terrein van het Streekziekenhuis.7 Het 
grootste deel van de boringen vertoonde een onverstoord bodemprofiel, 
met name in het westelijke deel. Een uitzondering zijn de boringen in de 
nabijheid van gebouwen, deze vertoonden veel verstoringen. De conclusie 
van het onderzoek was dat het een groot prehistorisch vondstcomplex betrof 
met mogelijk resten van latere bewoning (Romeinse tijd / middeleeuwen) 
verspreid over een gebied van circa 5,2 ha dat beschikbaar was voor vervolg-
onderzoek.

Inventariserend Veldonderzoek - proefsleuven

Vervolgens zijn in 2004 door het ADC 21 proefsleuven aangelegd,8 waarmee 
ongeveer 3% van het voorgenoemde oppervlak is onderzocht (zie figuur 
4.1 en Archis-meldingen 55872 en 404229). Het proefsleuvenonderzoek 
resulteerde in een advies voor opgraving van vier deelgebieden binnen het 
terrein van het streekziekenhuis, een totaal van 3,6 ha. Van dat oppervlak 
zou later meer dan de helft afvallen, door de aanwezigheid van verstoringen, 
wegen, groenstroken etc. 

4  Archeologisch informatie systeem.
5  Indicatieve Kaart Archeologische Waarden.
6  Regionaal Archeologisch Archiverings Project.
7  Akkerman & Brongers 2004.
8  Kenemans 2005.
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2.3 Prehistorisch gebruik 

De oudste vondsten zijn een aantal aardewerken bekers, of delen daarvan, 
uit het neolithicum en een aantal (vuur)stenen objecten uit dezelfde periode. 
In Archis worden de volgende waarnemingen gemeld:

Een polsbeschermer en een Veluwse klokbeker uit het laat neolithicum 
B: 2450 - 2000 v.Chr. (WNG 25319).
Een maalsteen (ligger of loper), 3 fragmenten potbekeraardewerk en 
een vuurstenen schrabber uit het laat neolithicum: 2850 - 2000 v.Chr., 
5 fragmenten klokbeker: laat neolithicum B: 2450 - 2000 v.Chr. (WNG 
7527).
Een vuurstenen bijl (Dunnblattiges Flint-Rechteckbeil): midden tot laat 
neolithicum 4200 - 2000 v.Chr. (WNG 25198).9

8 fragmenten handgevormd aardewerk en 5 brokken steen uit het 
midden neolithicum: 4200 - 2850 v.Chr. (WNG 7386).
Een grafheuvel, grof gedateerd vanaf het neolithicum: 5300 - 2000 
v.Chr. tot de bronstijd: 2000 - 800 v.Chr. (WNG 30870).10

De meeste van deze vondsten zijn ten noordwesten van het 
Streekziekenhuis gevonden en twee ten oosten ervan, richting de stuwwal. 
De vuurstenen bijl is aangetroffen in de bouwput van het huidige 
ziekenhuis begin jaren ’50. 
Ondanks dat nooit sporen zijn aangetroffen (buiten de mogelijk neolithische 
grafheuvel), kan op basis van de vondstspreiding worden aangenomen dat 
in het midden- en/of laat neolithicum al een nederzetting in de buurt van 
het plangebied is geweest.

Slechts één waarneming omvat vondsten die met zekerheid dateren uit de 
bronstijd (WNG 35356): een vuurstenen werktuig, globaal gedateerd in de 
bronstijd (2000-800 v.Chr.) en een fragment Hilversum-Drakenstein-Laren-
aardewerk uit de midden-bronstijd (1800 - 1100 v.Chr.). Twee kilometer 
ten oosten van het Streekziekenhuis liggen enkele grafheuvels die, hoewel 
niet onderzocht, mogelijk uit de bronstijd dateren. De schaarste aan brons-
tijdvondsten doet vermoeden dat de bewoning in die periode beperkt is 
geweest, met name richting de Gelderse Vallei. Het onderhavige onderzoek 
heeft echter het tegendeel aangetoond, waardoor de kennis over die periode 
in het onderzoeksgebied aanzienlijk is toegenomen. 

Gedurende de daaropvolgende ijzertijd (800-12 v.Chr.) krijgen we naast 
de meldingen van nederzettingssporen en crematiegraven, meer inzicht 
in de akkersystemen rond de nederzettingen. Zelfs tegenwoordig zijn de 
kruisende walletjes van de akkerpercelen (Celtic fields) nog in het landschap 
herkenbaar. De dichtstbijzijnde Celtic fields liggen, voor zover bekend, 
eveneens twee kilometer ten oosten van het onderzoeksgebied.11

Over het uiterlijk van de nederzettingen uit de ijzertijd zijn gegevens 
bekend van verschillende kleinschalige opgravingen in Ede en Bennekom. 
Op locatie “De Wildekamp”,12 aan de zuidkant van Bennekom, is een 
huisplattegrond uit de midden-ijzertijd aangetroffen. Het betreft een 

9  Schut 1991.
10  Modderman 1954.
11  Archismelding 7717, niet in figuur 2.1 weergegeven.
12  De Grood 1984.
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huis van het type Haps, met typerende dubbele rijen wandpalen en een 
veelal tweebeukige constructie, van ongeveer 13 m lang en 5 m breed. De 
wandpalen hadden een dragende en een afsluitende functie.
Van de Slijpkruikweg te Ede zijn drie huisplattegronden uit de ijzertijd 
bekend, van hetzelfde twee-beukige type, aangetroffen met een aantal 
bijgebouwen.13

Een meer grootschalig onderzochte nederzetting binnen de regio is Ede 
– “De Vallei”, een paar kilometer ten westen gelegen van het onderhavige 
onderzoeksgebied.14 Daar zijn veel sporen aangetroffen uit de ijzertijd: 
huisplattegronden, bijgebouwen, palissaden, waterputten en kuilen. De 
sporen en plattegronden dateren uit zowel de vroege- (800-500 v.Chr.) als 
de midden-ijzertijd (500-250 v.Chr.). De enige huisplattegrond uit de vroege 
ijzertijd heeft een andere indeling dan de hiervoor beschreven Hapshuizen. 
Hierbij gaat het om een vierbeukige structuur, waarbij de middelste 
middenstaanders een soort ruit vormen. Het huis vertoont echter ook 
overeenkomsten met het Hapstype en zou een directe voorganger hiervan 
kunnen zijn.

IJzertijdvondsten uit de omgeving van het Streekziekenhuis omvatten:
handgevormd aardewerk, een complete spinklos en een fragment van 
één. IJzertijd: 800 - 12 v.Chr. of Romeinse tijd: 12 v.Chr. - 450 n.Chr.15

(WNG 17151 & 17149).
Een crematiegraf in een bouwput, die crematieresten en handgevormd 
aardewerk bevatte, besmeten en met indrukken op rand. Midden- of late 
ijzertijd: 500-12 v.Chr. (WNG 25316).
Een onbekend aantal fragmenten en complete stenen, vuurstenen, 
handgevormd aardewerk en een onderdeel van een mes. IJzertijd (WNG 
19296).
Vier fragmenten handgevormd aardewerk: 2 x besmeten, 2 x glad. 
IJzertijd (WNG 25317).
Van een akker is een zeer groot aantal kleine wandfragmenten 
afkomstig, waarvan het merendeel besmeten, enkele bodem- en 

13  Burnier 2002.
14  Van der Heiden 2002.
15 IJzertijdaardewerk en aardewerk dat tijdens de Romeinse tijd in Nederland lokaal werd IJzertijdaardewerk en aardewerk dat tijdens de Romeinse tijd in Nederland lokaal werd 

gemaakt kan erg op elkaar lijken, waardoor het soms moeilijk te dateren is. 

Figuur 2.2 
Een walletje van een Celtic field op de heide 
aan de Panoramaweg in Bennekom.
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randfragmenten, het merendeel met vingertopafdrukken, een fragment 
van een spinsteentje en twee complete slijpsteentjes van zandsteen. 
IJzertijd (WNG 25394).
De "Begraafplaats der Batavieren", bekend van oude kaarten.16 IJzertijd 
of Romeins (WNG 47855).

Over het geheel beschouwd, lijkt op basis van de waarnemingen de 
omgeving van het plangebied in het neolithicum en in de ijzertijd het meest 
intensief bewoond te zijn geweest. Deze bevinding blijkt eveneens uit de 
Archeologische verwachtingskaart voor de gemeente Ede.17

2.4 (Proto-)historisch gebruik 

Bennekom ligt ten noorden van de Rijn en dus net buiten de limes van 
het Romeinse rijk. Het Romeinse leger zal mogelijk echter controle over 
een strook land aan de ‘vijandige zijde’ van de grens hebben gehouden.18

De Germanen direct ten noorden van de Rijn lijken grotendeels het 
boerenbestaan van hun voorouders te hebben voortgezet, zoals blijkt uit de 
inheems-Romeinse nederzetting opgegraven aan de Commandeursweg in 
westelijk Bennekom.19

Uit het noorden van Bennekom is slechts een enkele Archis-melding 
bekend, naast het voorgenoemde ‘Batavieren grafveld’, die mogelijk aan 
de Romeinse tijd is toe te schrijven: aardewerk afkomstig uit een afvalkuil 
en uit enkele paalsporen, gedateerd tussen 250 v.Chr. en 70 n.Chr. (WNG 
7291).

Uit de middeleeuwen zijn enkele boerderijen en bijbehorende 
archeologische restanten bekend: een 12e-eeuwse plattegrond, een 
palissade en drie waterputten bij de aanleg van woonwijk ‘De Wildekamp’ 
in Bennekom.20 De opgraving in Ede - de Slijpkruikweg21 heeft eveneens 
middeleeuwse sporen opgeleverd: een deel van een bootvormige 
huisplattegrond, aardewerk uit de 11e-12e- eeuw, met een aantal kuilen, 
greppels en een waterput. Vrijwel alle middeleeuwse sporen en vondsten in 
de omgeving van het Streekziekenhuis zijn uit de late middeleeuwen (11e t/
m 15e eeuw). Er zijn geen vondstmeldingen die gedateerd kunnen worden in 
de periode tussen de Romeinse tijd en de late middeleeuwen. Vermoedelijk 
was in deze periode het gebied zeer dun bevolkt.
Zoals in de inleiding reeds vermeld, was het terrein van het 
Streekziekenhuis in recentere eeuwen voornamelijk in gebruik als 
landbouwgrond. Het gebied werd aan alle zijden begrensd door wegen. 
De weg aan de noordzijde, waar zich nu ongeveer de A12 bevindt, was 
tevens de grens tussen de landbouwgronden en de kasteelgronden die 
hoorden bij het 14e-eeuwse kasteel Hoekelum. Het kasteel is waarschijnlijk 
van grote invloed geweest op de laat middeleeuwse bewoning in de 
omgeving en in dat opzicht interessant om in deze context te noemen. In 
1325 werd het kasteel bewoond door Randolf de Jager, de eerste bekende 

16  Kaart Heinrich Witte, 1891 en de Wandelgids Bennekom en omstreken, 1902, beide bronnen 
aanwezig bij Historische vereniging Oud Bennekom.

17 RAAP rapport 654. RAAP rapport 654.
18  Van Hoof & Meurkens 2005.
19  Van Es, Miedema en Wynia 1985.
20 De Grood 1984. De Grood 1984.
21 Burnier 2002. Burnier 2002.
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jagermeester van Hoekelum.22 In die tijd was het landgoed vele malen 
groter dan nu, ongeveer 2000 ha. De familie de Jager had naast het kasteel 
het bijbehorende koetshuis, het boerderijtje (tegenwoordig kaasboerderij 
Hoekelum), een herenhuis, de kapel, het prieel en de ijskelder in het bezit. 

22 Informatie van de website: http://www.kasteelhoekelum.nl Informatie van de website: http://www.kasteelhoekelum.nl
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3 Landschappelijk kader en stratigrafie

In dit hoofdstuk wordt de landschappelijke opbouw en ligging van de 
vindplaats Bennekom-Streekziekenhuis beschreven, waardoor duidelijk 
wordt waarom met name in de prehistorie deze locatie is gekozen voor een 
nederzetting. Eerst wordt de geologische en bodemkundige vorming van 
het stuwwallenlandschap van de Veluwe en de Gelderse vallei beschreven.
Vervolgens wordt ingezoomd op de directe omgeving van het plangebied.

3.1 Ontstaansgeschiedenis

Bennekom ligt aan de rand van de Gelderse Vallei, een glaciaal bekken 
dat door landijs is uitgediept.23 Het landschap rond Bennekom is voor een 
groot deel gevormd gedurende de voorlaatste ijstijd, het Saalien.24 Nederland 
ten noorden van de grote rivieren is dan grotendeels bedekt door landijs. 
Door de kracht van het naar het zuiden uitbreidende landijs, zijn oudere 
fluviatiele sedimenten die toen het oppervlak vormden, opgestuwd tot 
zogenoemde stuwwallen. 
De stuwwal ten westen van de Gelderse Vallei is de Utrechtse Heuvelrug, 
die voor Nederlandse begrippen aanzienlijke hoogteverschillen kent van 30 
tot 60 m. Naar het oosten ligt de stuwwal Ede-Wageningen. 

Tijdens de laatste fase van het Saalien (200.000-130.000 jaar geleden) was 
de landijsuitbreiding op haar maximum. Noordelijk Nederland was volledig 
bedekt en in zuidelijk Nederland heersten glaciale omstandigheden, met 
permafrost en een vrijwel onbegroeid landschap. Hierdoor trad op grote 
schaal winderosie op die er voor zorgde dat (dikke) pakketten dekzand 
werden afgezet.25

23 Berendsen 2005a. Berendsen 2005a.
24 Circa 370.000 tot 130.000 jaar geleden. Circa 370.000 tot 130.000 jaar geleden.
25 Berendsen 2004. Berendsen 2004.
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In de Gelderse Vallei bevindt zich in een strook langs de stuwwallen een 
meters dikke laag dekzand.26 Dit gordeldekzand is waarschijnlijk voor 
een belangrijk deel afkomstig uit de Gelderse Vallei. De fijne afzettingen 
werden door de wind opgenomen en deels rondom de stuwwal afgezet. 
Dit gordeldekzand heeft over het algemeen een golvend oppervlak. Aan de 
westkant van de stuwwal Ede-Wageningen bevindt zich gordeldekzand. Dit 
gebied wordt niet begrensd door een stijlwand, maar helt zwak in westelijke 
richting: een gordeldekzand-glooiing. Hierop ligt Bennekom en het 
Streekziekenhuis.

3.2 Bodemvorming 

Op de fijnzandige sedimenten van de gordeldekzanden is na de laatste 
ijstijd, onder meer stabiele omstandigheden, een holtpodzolbodem gevormd. 
Een holt is meestal een ‘gebruiksbos’. Een podzol is een bodem waarin 
een inspoelingshorizont voorkomt. Holtpodzolgronden vallen onder 
de verzamelnaam moderpodzolen, bodems met een humushoudende 
bovengrond, die dunner is dan 30 cm. Ze zijn voornamelijk met bos en 
heide begroeid. 
Op deze overgang van de hoge naar de lage gebieden, dus tussen de 
stuwwallen en de Gelderse Vallei, liggen vanouds de meest geschikte 
landbouwgronden, door de goede afwatering.27 Beneden in de Vallei was het 
te nat en bovenop de stuwwalen was het mogelijk te droog. Daar bevinden 
zich meer grofzandige en grindige afzettingen omdat het fijne zand 
wegstuift.
In het grootste deel van het plangebied is vanaf de late middeleeuwen een 
esdek aangebracht (hoge bruine enkeerdgrond). Dit is ontstaan door het 
eeuwenlang bemesten van akkers met een mengeling van mest, plaggen en 
huisafval, waardoor geleidelijk een dik, rijk pakket op de akkers is gevormd. 
In eerste instantie werd de bodem geploegd, waardoor de podzolbodemhori-
zonten zijn omgezet. Na verloop van tijd ‘verarmde’ de bodem weer en werd 
nieuwe grond opgebracht.

De bodem in het plangebied wordt op de bodemkaart (39O) als volgt 
beschreven: hoge enkeerdgronden (zEZ21) en holtpodzolgronden (Y21), beide met 

leemarm en zwak lemig fijn zand. De grondwatertrap is VII (altijd minimaal 
beneden 80 cm beneden maaiveld), maar in de praktijk betekent dit dat het 
grondwater een paar meter onder het maaiveld wordt aangetroffen.

In theorie zou de bodem onder het esdek binnen het plangebied als volgt 
zijn opgebouwd:
• horizont: (+2 - 0 cm) zwarte, venige, sterk verteerde strooisellaag met 

matig fijn zand
• E-horizont: (0 - 5 cm) donker grijs zeer humeus, zwak lemig, matig fijn 

zand met veel witte afgeloogde zandkorrels
• B(2)-horizont: (5 - 28 cm) donker grijs bruin matig humeus, leemarm, 

matig fijn zand, dikke bruine inspoelingshorizont
• B(3)-horizont: (28 - 68 cm) bruin matig humusarm, leemarm, matig fijn 

zand
• horizont: (68 - 120 cm) geel, zeer humusarm, leemarm, matig fijn zand 

26 Brus 1986. Brus 1986.
27 Berendsen 2005a, 56. Berendsen 2005a, 56.
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De mate van podzolering is afhankelijk van het aanwezige moedermateriaal, 
reliëf, klimaat, tijd, grondwaterstand en vegetatie.28 Holtpodzolgronden 
werden voorheen bruine bosgronden of humusijzerpodzolgronden genoemd.29

Deze gronden zijn typerend voor zandgebieden met hun oorspronkelijke 
vegetatie, bestaande uit loofbossen. Vanwege een mineralogisch rijker 
substraat en een iets hogere pH in deze gronden door genoemde 
loofbossen, is het proces van in- en uitspoeling in mindere mate opgetreden. 
Hierdoor zijn de A-, E-, en B/C-horizonten sterk verbruind.30 De A-horizont 
vormt het prehistorische loopoppervlak en bewoningsniveau.

De praktijk wijkt hier vanaf, voornamelijk omdat de bodem onderhevig 
is geweest aan veel bioturbatie en antropogene handelingen, die de 
oorspronkelijk gevormde podzolbodem hebben verstoord. Het onderstaande 
profiel maakt de bodemopbouw in het plangebied duidelijk. De lagen zijn 
omschreven in tabel 3.1.

28 Berendsen 2005b. Berendsen 2005b.
29 Berendsen 2004. Berendsen 2004.
30 Al onderkend door Van Diepen 1954. Al onderkend door Van Diepen 1954.

Aa

Ap1

Ap2

C

17,48m +NAPFiguur 3.2 
Profiel 2 van put 47.
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Spoornr Horizont Dikte (cm) omschrijving

5000 Aa 10-50 dbrgr licht siltig zand (Zs1), bouwvoor, recent

5020 Ap1 40-80 Dbr-dgrbr humeus Zs1, esdek 

5030 Ap2 15-25
dbr-br Zs1, moderpodzolrestant, omgewoeld door bioturba-
tie (‘mollenlaag’) en ploegen (prehistorisch)

5060 C Lbr-lglgr, licht tot zwak lemig fijn zand (C-horizont)

Zoals uit het bovenstaande blijkt, resteert van de holtpodzolbodem slechts 
een bruine laag, die onderin verstoord is door bioturbatie (een vlekkerige 
laag). De oorspronkelijke A-, E- en B-horizonten zijn vermoedelijk door 
de eerste landbouwactiviteiten omgezet en gedeeltelijk in het esdek 
opgenomen. Het opgravingsvlak is aangelegd net onder de restlaag van de 
moderpodzol (spoor 5030), bovenin de C-horizont (spoor 5060), waar de 
sporen het beste zichtbaar zijn. Dit is gemiddeld circa 40 cm onder het 
prehistorische loopoppervlak.

Aan de uiterste westkant van het terrein is de bodemopbouw afwijkend van 
de bovenstaande omschrijving. Daar zijn in het esdek (post)middeleeuwse 
ontginningssporen aangetroffen (spitsporen) en is onder het esdek een 
oudere akkerlaag zichtbaar: een grijze laag waarin zich prehistorisch 
aardewerk bevindt (figuur 3.3). 

Alleen aan de zuidkant van putten 28 en 21 zijn de E- en B-horizonten van 
de oorspronkelijk podzolbodem bewaard gebleven.31 Naar het oosten van 
de vindplaats wordt het esdek dunner; op plaatsen waar gebouwen hebben 
gestaan, is het geheel verdwenen (zie ook figuur 4.1). Daar resteert enkel 
een laagje bouwvoor met daaronder de ‘schone’ C-horizont (geel zand).

31 Zie Kenemans 2005, afb. 5. Zie Kenemans 2005, afb. 5.

Tabel 3.1 
Bodemopbouw (de verschillende stratigraf-
ische lagen hebben spoornummers gekregen 
boven de 5000).

16,46m +NAP

Figuur 3.3 
Profiel 1 van put 21. Bij de pijl zijn spitsporen 
zichtbaar.
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3.3 Fysische geografie 

Tijdens het onderzoek is het opgravingsvlak met behulp van een infrarood-
theodoliet (TS) ingemeten in een grid van 5 bij 5 m (figuur 3.5). Aan de 
hand van deze metingen is een hoogtekaart gemaakt, die een indruk geeft 
van het verloop van het prehistorische oppervlak.
Verspreid over het terrein hebben gebouwen van het voormalige ziekenhuis 
gestaan, waardoor een deel van het gebied afgegraven en verstoord is. Dit 
is op de hoogtekaart van de vlakhoogte waarneembaar. De gegevens van 
putten 1, 3, 4, 6, 7 en 24 zijn niet meegenomen omdat deze een vertekend 
beeld zouden geven als gevolg van de verstoringen in die putten.

De hoogtekaart laat het te verwachten beeld zien, namelijk dat het terrein 
vanaf de stuwwallen ten oosten afloopt naar het westen. De hogere delen 
aan de noordkant en in het midden van het terrein zijn mogelijk glooiingen 
die dwars op de stuwwal gevormd zijn. Het diepste deel ligt aan de 
zuidwestkant, de donkerblauwe stip ten noorden van het hoge middendeel 
is een grote gegraven kuil (spoor 39.1, zie hoofdstuk 5.3).

17,05m +NAP
Figuur 3.4 
Profiel 2 van put 1: geheel verstoord.
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4 Vraagstellingen en methodiek van het onderzoek

4.1 Vraagstellingen

Doelstelling van het onderzoek was het invullen van de thematische en 
chronologische kennislacunes die bestaan met betrekking tot nederzet-
tingsterreinen uit de late bronstijd en vroege ijzertijd op de Gelderse 
zandgronden. In de gemeente Ede, maar ook elders in Gelderland, is slechts 
op beperkte schaal onderzoek gedaan naar dit type vindplaatsen uit deze 
periode.
Afgeleid van de doelstelling is in het PvE een aantal vraagstellingen 
opgesteld. Deze hebben in het algemeen een vindplaatsgericht karakter. 
Daarnaast is ook expliciet een aantal regiogerichte vraagstellingen genoemd. 
In de directe omgeving van de vindplaats zijn contemporaine verschijnselen 
als Celtic Fields, prehistorische route en urnenvelden aanwezig. 
De volgende vraagstellingen staan in het PvE vermeld:32

1. Welke structuren zijn op de locatie aanwezig en wat is hun datering?
2. Maken de aangetroffen structuren deel uit van zogenaamde ‘zwervende 

erven’ en zo ja, is tussen de erven een fasering aan te brengen?
3. Is met betrekking tot de erven sprake van differentiatie?
4. Zijn er aanwijzingen voor bouwoffers in de structuren en zo ja, zijn 

daarover uitspraken te doen met betrekking tot differentiatie (zie 
hierboven)?

5. Zijn op de locatie aanwijzingen aanwezig voor specifieke ambachtelijke 
activiteiten, zoals metaalbewerking?

6. Hoe is de inrichting van het cluster met perifere sporen in de 
noordoosthoek van het plangebied?

7. Wat is de datering en functie van de oost-west lopende greppel in put 12
van het IVO-proefsleuven?

8. Zijn de aangetroffen houtskoolmeilers in put 23 van het IVO-
proefsleuven nauwkeuriger te dateren? Is er een relatie te leggen tussen 
de houtskoolmeilers en eventueel aanwezige andere middeleeuwse 
sporen op de locatie (zoals de tijdens het IVO-proefsleuven aangetroffen 
karrensporen)?

9. Is er een relatie te leggen tussen de nederzetting en de Celtic Fields,
prehistorische route (ten oosten van de locatie en noord-zuid gericht, 
ongeveer ter hoogte van de NAP + 20-meter lijn) en urnenvelden in de 
directe omgeving?

10. Zijn op de locatie oudere begravingen aanwezig (laatneolithicum / 
bronstijd) en zo ja, is tussen deze begraving(en) en de nederzetting een 
relatie te leggen?

11. Zijn op de locatie aanwijzingen te vinden voor akkerbouw (ploegsporen, 
sporen van Celtic Fields)?

12. Wat kan botanisch onderzoek uitwijzen over de voedseleconomie in de 
nederzetting?

4.2 Methodiek

Sinds enkele jaren wordt ernaar gestreefd archeologisch onderzoek in 
een vroeg stadium in de ontwikkeling van terreinen uit te voeren. Daartoe 
wordt een traject van één of meerdere vooronderzoeken doorlopen. Deze 

32 Van der A 2006. Van der A 2006.



22 BENNEKOM-STREEKZIEKENHUIS

zogenoemde prospectieve onderzoeken hebben een verkennend en/of 
waarderend karakter en zijn in principe zo weinig mogelijk destructief. 
Wanneer blijkt dat een terrein ernstig is verstoord of in het geheel geen 
sporen oplevert, kan hiermee worden volstaan. Bij het aantreffen van 
archeologische waarden zijn er kort gesteld twee mogelijkheden:

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

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

In het te ontwikkelen gebied Bennekom-Streekziekenhuis (circa 12 ha 
groot) waren door Arcadis en het ADC reeds prospectieve onderzoeken 
uitgevoerd. Archol BV heeft hier vervolgens een definitief archeologisch 
onderzoek (DO) uitgevoerd. Dit heeft plaatsgevonden door middel van een 
opgraving die uiteenviel in twee delen: de opgraving van ongeveer 1,5 ha in 
de zomer van 2006 (putten 1 t/m 45) en een aanvullend deel van 0,1 ha in 
het voorjaar van 2007 (putten 46 t/m 52). 
Bij de aanleg van de opgravingsputten zijn bouwvoor en esdek laagsgewijs 
machinaal verwijderd. 
De lagen daaronder zijn machinaal maar schavenderwijs tot op het 
sporenniveau verdiept, waarna de sporen - na handmatig schaven van 
het vlak - op een vlaktekening zijn opgetekend (schaal 1:50) en zijn 
gefotografeerd in vakken van 5 m lang bij maximaal 5 m breed. De sporen 
laten zich in het algemeen herkennen als grijze of bruine verkleuringen 
in de natuurlijke ondergrond. Het zijn de restanten van ingegraven 
palen, gegraven kuilen en greppels, haardplaatsen, etc. In de putten zijn 
grondsporen, vondsten en bodemprofielen gedocumenteerd. Vondsten 
zijn, indien mogelijk, per spoor verzameld. Vondstmateriaal zonder 
sporencontext is in vakken van maximaal 5 x 5 m verzameld.

Indien aanwezig is de bovenkant van het esdek (spoor 5020) vlak 1 genoemd 
en het sporenvlak (spoor 5060) vlak 2. De sporen in vlak 1 liggen dus op 
een hoger niveau en zijn daarom jonger dan de sporen in vlak 2. Over het 
algemeen zijn de sporen in vlak 1 middeleeuws of jonger, die in vlak 2 uit 
de Romeinse tijd of ouder.

Alleen aan de westkant van het terrein zijn de putten 21, 28 en 33 in twee 
vlakken aangelegd en gedocumenteerd. In hoofdstuk 3.2 is al uitgelegd 
dat zich in dit gebied ontginningssporen bevonden. Deze zijn in vlak 1
gedocumenteerd (zie hoofdstuk 5.6). In de andere putten zijn slechts 
sporadisch sporen in het eerste vlak aangetroffen. Deze incidentele 
sporen zijn met de TS getekend en ingemeten. De diepte waarop vlak 2 
is aangelegd ten opzicht van het maaiveld varieerde van circa 60 cm tot 
maximaal 170 cm. 
De profielen van een aantal putten verspreid over het terrein zijn 
gedocumenteerd (schaal 1:20) om inzicht te krijgen in de bodemopbouw. 
Het esdek en opgravingsvlak zijn met een metaaldetector doorzocht. De 
putwanden, meetbuizen, NAP-hoogtes en profielen zijn ingemeten in het 
landelijk coördinatenstelsel (RD-coördinaten) met behulp van een Infrarood 
Theodoliet.
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Om het karakter van de sporen te kunnen vaststellen en om daterend 
materiaal te verzamelen, zijn alle sporen gecoupeerd, getekend (schaal 1:10),
digitaal gefotografeerd en afgewerkt. Kuilen en andere sporen die daartoe 
aanleiding gaven, zijn bemonsterd. 

Zoals duidelijk wordt uit de puttenkaart (figuur 4.1), waren grote delen 
van het plangebied bebouwd. De meeste van deze gebouwen waren ten 
tijde van de opgraving al gesloopt, andere delen stonden nog overeind. 
Daarnaast waren veel gebieden niet beschikbaar voor onderzoek door de 
aanwezigheid van wegen, parkeerplaatsen en groenstroken. Hierdoor bleef 
er van de oorspronkelijke 12 ha slechts 1,6 ha over die geschikt was om te 
onderzoeken. Op basis van het proefsleuvenonderzoek had het ADC een 
gebied van 3,3 ha aangemerkt voor de opgraving. Het terrein bleek echter 
meer verstoord dan werd aangenomen. Met de aanleg van put 1 werd dit 
duidelijk.

Om te onderzoeken in hoeverre de verstoringen invloed hadden op de 
conservering van de archeologie, heeft een aantal putten het karakter van 
een proefsleuf (putten 2, 3, 4, 6, 7, en 24). In vrijwel alle putten en sleuven 
aangelegd onder de gesloopte gebouwen, is de bodem is ter plaatse tot een 
dusdanig niveau afgegraven en/of verstoord dat nagenoeg niets van de 
archeologische sporen en vondsten is teruggevonden. Een uitzondering 
hierop is een restant van een kringgreppel in een uitbreiding van put 2.
Uiteindelijk zijn de gepresenteerde resultaten in dit rapport afkomstig uit de 
52 opgravingsputten die tussen de gebouwen op de onverstoorde delen zijn 
gegraven.
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5 Sporen en structuren

5.1 Inleiding 

Een groot deel van de opgegraven vindplaats is verstoord door de gebouwen 
van het voormalige ziekenhuis. Dit resulteert in een vrij fragmentarisch 
beeld van het prehistorische nederzettingsterrein. De meeste huisplatte-
gronden zijn incompleet en de onderlinge samenhang is onduidelijk. De 
conservering van de sporen is vaak matig tot slecht te noemen, niet alleen 
door de recente verstoringen en de zure bodem, maar ook door een grote 
hoeveelheid bioturbatie (mollengangen etc.). Desondanks is het mogelijk 
een aantal structuren aan te wijzen, waaronder een grote hoeveelheid 
spiekers.33

Ondanks de relatief grote hoeveelheid vondstmeldingen die gedateerd zijn 
in het neolithicum (zie figuur 2.1), zijn er maar weinig sporen uit die of 
oudere perioden aan te wijzen.

Op basis van het aardewerk (zie hoofdstuk 6.1) en de 14C-dateringen kan het 
grootste deel van de aangetroffen sporen op het onderzochte terrein worden 
gedateerd in de midden-bronstijd tot ongeveer de midden-ijzertijd (circa 
1500-500 v.Chr.). Uit deze perioden is een nederzetting aangetroffen van 
minimaal één, maar mogelijk meerdere gelijktijdige huisplattegronden met 
eventuele bijgebouwen. Er is geen continuering van bewoning op één locatie 
vanuit de bronstijd in de ijzertijd, maar in plaats daarvan zwerven de erven 
schijnbaar over het terrein. In elke opvolgende bewoningsfase heeft men 
mogelijk een nieuwe locatie uitgezocht. 

Het onderzoek heeft tenslotte voor zowel de Romeinse tijd, de 
middeleeuwen als de nieuwe tijd slechts enkele losse sporen en vondsten 
opgeleverd.

Bij de opgravingen in 2006 en 2007 zijn in totaal 2358 sporen gecoupeerd. 
Tabel 5.1 toont een overzicht van alle aangetroffen sporen aangevuld met de 
diepte t.o.v. sporenvlak:

33 Zie bijlage D voor overzicht structuren. Zie bijlage D voor overzicht structuren. 



26 BENNEKOM-STREEKZIEKENHUIS

Spoortype Aantal Gem. diepte (cm) Diepte Diepte Diepte Diepte

<15cm 15-30cm >30cm onbekend

kuil 235 28 22% 49% 28% 1%

paalkuil/paalgat/paalgatkuil 1190 15 55% 39% 6% 1%

vlek 177 10 75% 20% 0% 5%

silo 3 98 100%

waterput 2 256 100%

staak 6 8 100%

loopgraaf 3 20 (150 cm -mv) 100%

houtskoolmeiler 8 19 20% 80%

greppel 7 19 14% 86%

kringgreppel (fragment) 1 15 100%

haardkuil 7 34 50% 50%

crematiegraf 1 29 100%

subtotaal 1634

geen sporen

natuurlijke verstoring 367

vervallen 357

subtotaal 724

totaal 2358

niet gecoupeerd

serie spitsporen 2

recent 8

Hierbij moet worden opgemerkt dat het onderscheid tussen een paalkuil, 
een kuil en een vlek soms moeilijk te maken is. Door verstoringen waren 
veel sporen vrij ondiep en resteerde slechts de onderkant. Vlekken zijn 
(ondiepe) sporen met een onduidelijke functie, maar vermoedelijk wel 
antropogeen.

5.2 Mesolithische / neolithische sporen?

Verspreid over het onderzoeksterrein zijn 27 kuilen gevonden met een 
opvallende roodbruine tot oranje vulling (figuur 5.2). De gemiddelde diepte 
van de kuilen bedroeg 35-40 cm. De mogelijkheid dat het een natuurlijk 
verschijnsel betreft, kan niet worden uitgesloten. Sommige kuilen 
vertoonden naast de oranje kleur meer mangaan dan de omgeving. Dit kan 
een aanwijzing zijn dat de kuilen te maken hebben met grondwater of natte 
condities: de kleur kan verklaard worden door ijzerhoudende grond die 
roest. De meeste kuilen hadden een opvallend scherpe begrenzing.

Tabel 5.1 
Spoortypen.

Figuur 5.2 
Voorbeeld van een roodbruine kuil, spoor 
23.24.



Bennekom-streekziekenhuis   27

A12

E
d
es
ew

eg

50

34

3328

41
1

3

44

8

4

35

5

7

22
43

42

38

2

26

0

174700

174700

174800

174800

174900

174900

44
69

00

44
69

00

44
70

00

44
70

00

44
71

00

44
71

00

25m0

NNNNNNNNN

Sporen by Type

CR
HAK
HKC
KGR
KL
PK
SI
VL
WA

STRUCTUUR
SPIEKER

crenatiegraf
haardkuil

kringgreppel
kuil
paalspoor
silo
vlek
waterput

houtskoolmeiler

Figuur 5.1
Alle sporen kaarten met structuren en spoortypen.



28 BENNEKOM-STREEKZIEKENHUIS



BENNEKOM-STREEKZIEKENHUIS    29

In opgravingsput 12 is uit spoor 23 een 14C-monster genomen (bijlage C). 
De kuil dateerde volgens de uitkomst van het laboratorium uit het vroeg 
mesolithicum, 8560-8340 v.Chr. Mogelijk is dit echter een vervuiling die 
later in de kuil terecht is gekomen en moet de kuil jonger gedateerd worden, 
gezien een paar fragmentjes aardewerk uit de ijzertijd. Een botanisch 
monster van de inhoud van spoor 12.32 heeft helaas niets opgeleverd.
De kuil lijkt op een groot aantal andere kuilen, waarvan meer dan de helft 
op het noordoostelijke deel van de opgraving is aangetroffen (figuur 5.3). 

Uit spoor 32 in put 16 werd tijdens het zetten van de coupe, aan het 
oppervlak een scherf neolithisch bekeraardewerk aangetroffen (zie figuur 
5.4). Uit vier van de kuilen komen zeer kleine fragmenten ijzertijdaarde-
werk. Het blijft dus onduidelijk uit welke periode deze kuilen dateren en 
wat de functie is geweest. 

5.3 Midden-bronstijd 

In totaal kunnen zes structuren met enige zekerheid in de midden-bronstijd 
(MBT) gedateerd worden op typologische gronden en op basis van het 
aardewerk en de oriëntatie. Over het algemeen hebben (gelijktijdige) 
structuren binnen een MBT-nederzetting dezelfde preferente oriëntatie.34

Binnen het onderhavige plangebied lijken de drie grootste structuren 
en een palenrij een noordwest-zuidoostelijke oriëntatie te hebben.35

Vermoedelijk hebben we te maken met twee verschillende erven, hoewel de 
grote hoeveelheid verstoringen een overzicht hiervan verhinderen. Het is 

34 Arnoldussen in voorbereiding. Arnoldussen in voorbereiding.
35 Hoek variërend van 339° tot 345° ten opzichte van het noorden. Hoek variërend van 339° tot 345° ten opzichte van het noorden.

Str.48

Str.49

Str.6

Str.14

Str.29

S32S34
S24

S23

S24

S10

S21

S16

S24

S8

S21

S2

174670

174670

174680

174680

174690

174690

174700

174700

174710

174710

174720

174720

174730

174730

174740

174740

174750

174750

44
70

80

44
70

80

44
70

90

44
70

90

44
71

00

44
71

00

44
71

10

44
71

10

44
71

20

44
71

20

44
71

30

44
71

30

100

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

S12

S11

Figuur 5.3 
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opvallend dat beide MBT-clusters op de hoogste delen 
van het onderzochte terrein liggen (zie ook figuur 3.5), 
180 m van elkaar.

Een typisch MBT-erf bestaat uit een driebeukige 
woon-stalboerderij met één of meerdere bijgebouwen, 
spiekers, kuilen, palen- of stakenrijen die het erf en 
de akkers markeren en eventueel een waterput.36 De 
kleinste structuren worden doorgaans geïnterpreteerd 
als spieker: een (bovengrondse) opslagstructuur, in het 
bijzonder voor voedsel.37

Als gevolg van deze stelling kan een erf alleen worden 
aangewezen indien het hoofdgebouw (de woon-
stalboerderij) bekend is. 
Een typerende MBT-boerderij heeft twee gelijkmatige 
rijen sporen van middenstaanders, die de 
dakconstructie dragen. De wanden bestaan over het 
algemeen uit een lichtere constructie, zoals bijvoorbeeld 
een vlechtwerkwand met leem. De conservering van 
de sporen is helaas slecht; de kleine staakjes van 
een eventueel vlechtwerkwandje zijn vaak niet meer 
zichtbaar. De middenstaanders zijn nog wel duidelijk 
zichtbaar, maar hiervan resteert over het algemeen niet 
meer dan een paalkuiltje met een diepte van 15 tot 20 
cm. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat dergelijke 
plattegronden, voor zover bekend, allemaal in de tweede 
helft van de midden-bronstijd zijn te dateren (MBT-B): 
tussen 1500 en 1050 v.Chr.38

Midden-bronstijderf 1

Dit erf bestaat uit een woon-stalboerderij, een spieker en een palenrij (zie 
figuur 5.5). Het is natuurlijk mogelijk dat er oorspronkelijk meer structuren 
op het erf of in de nabijheid hebben gestaan, maar deze kunnen door de 
grote hoeveelheid verstoringen in de putten verloren zijn gegaan.

Woon-stalboerderij (structuur 2)

Structuur 2 is herkenbaar als een (oorspronkelijk) driebeukige plattegrond, 
waarvan alleen de sporen van de dakdragende staanders resteren. De sporen 
van de wanden ontbreken, waarschijnlijk omdat ze minder diep gefundeerd 
waren. Binnen de plattegrond bevinden zich zeven gebinten. De maximale 
breedte van een gebint is 2,9 – 3,1 m, terwijl de afstand tussen de gebinten 
onderling 2 tot 2,1 m bedraagt. Deze afmetingen zijn vrij gebruikelijk voor 
een MBT-boerderij.39

Structuur 2 is één van de meest complete huisplattegronden op het 
onderzochte terrein. De totale lengte van de plattegrond is 12 m, maar het 
huis is oorspronkelijk vermoedelijk iets langer geweest. Ingangen zijn niet 
meer zichtbaar. Deze kunnen zowel aan de uiteinden als in de lange zijden 
hebben gezeten. Een aantal omliggende losse paalsporen, met name aan 

36 Zie ook de omschrijving van een erf in bijlage B. Zie ook de omschrijving van een erf in bijlage B.
37 Schinkel 2005. Schinkel 2005.
38  Arnoldussen & Fontijn 2006.
39 Arnoldussen in voorbereiding. Arnoldussen in voorbereiding.
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de minder verstoorde zuidelijke en oostelijke zijden van de plattegrond, 
zouden eveneens bij de structuur kunnen horen als deel van de wanden. 
De paalsporen van de gebinten lijken sterk op elkaar: een komvormige 
onderkant, een diameter van 25-30 cm en een vrij homogene bruine vulling. 
De resterende diepte van de paalkuilen varieert van 2 tot 26 cm, met een 
gemiddelde van 16 cm. De conservering is slecht; houtresten zijn niet 
bewaard gebleven.
Tussen de gebintsporen bevinden zich kleinere paalsporen. De functie van 
deze palen zou ter (extra) ondersteuning van de gebinten en de dakdragende 
constructie kunnen zijn. Mogelijk getuigen ze van herstelwerkzaamheden 
aan de boerderij en daarmee van verlenging van de gebruiksduur.

Opvallend aan de plattegrond is de grote hoeveelheid kuilen: één aan de 
noordkant in het midden (12.91) en vier aan de oostzijde (12.22/29/32/38).
De kuilen liggen min of meer tussen de gebinten in. In een aantal is 
dateerbaar materiaal aangetroffen. Het aardewerk uit de kuil in het midden 
kan grotendeels in de bronstijd gedateerd worden, twee scherven uit de 
onderste vulling stammen mogelijk uit de ijzertijd. De kuil lijkt op een 
haardkuil, maar mogelijk is deze secundair met haardafval gevuld.
De vier kuilen in de zijkanten hebben verschillende functies gehad: 
één lijkt op een haardkuil (12.32), de drie andere kuilen zijn mogelijk 
inpandige opslagkuilen geweest. Alleen de haardkuil (12.32) kan op basis 
van aardewerk in de midden-bronstijd gedateerd worden. De andere kuilen 
hebben geen dateerbaar materiaal opgeleverd. Kuil 12.22 wordt oversneden 
door een paalspoor (12.19) met een bronstijddatering en is dus (iets) ouder. 

Spieker (structuur 38)

Structuur 38 is een vier-palige spieker die gezien de ligging en oriëntatie 
bij structuur 2 lijkt te horen, waarmee het één van de oudste spiekers op 
het terrein is. Mogelijk maakt een losliggend paalspoor aan de zuidoostkant 
eveneens deel uit van de structuur (het zou een aanwijzing kunnen zijn voor 
de ingang; de aanzet voor een trapje).40 De sporen van de spieker lijken qua 
uiterlijk sterk op die van structuur 2. De gemiddelde diepte is eveneens 16
cm (variabel van 9 tot 24 cm). Er is geen dateerbaar materiaal in de sporen 
aangetroffen.

Palenrij (structuur 42)

Structuur 42 is een palenrij parallel aan de woon-stalboerderij. Deze zou 
de scheiding van een erf of akker kunnen aangeven. De rij bestaat uit 
acht paalsporen, met een onderlinge afstand van 2 m. De vulling van de 
paalsporen komt overeen met die van structuur 2 en de oriëntatie is gelijk 
aan die van structuur 2 en 38. De diepte van de paalkuilen is gemiddeld 15
cm. Slechts in één van de acht is materiaal aangetroffen: twee aardewerk 
scherven, waarvan er één in de ijzertijd en één in de bronstijd dateert. Dit 
maakt de datering van de palenrij moeilijk, aangezien deze vermoedelijk 
niet in beide perioden dienst heeft gedaan. Gezien het uiterlijk en de 
oriëntatie is aangenomen dat de rij bij het bronstijderf gerekend mag 
worden, de ijzertijdscherf is mogelijk als gevolg van bioturbatie in een 
vulling terechtgekomen.

40 Arnoldussen in voorbereiding, 226. Arnoldussen in voorbereiding, 226.
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Midden-bronstijderf 2

Dit erf ligt 180 m ten oosten van het eerste erf (zie figuur 5.6). Eventuele 
gelijktijdigheid is niet aantoonbaar, hoewel de overeenkomst in oriëntatie 
opmerkelijk is. Op het tweede erf liggen twee (delen van) woon-
stalboerderijen, mogelijk ieder met een spieker.

Woon-stalboerderij (structuur 34)

Structuur 34 lijkt een deel van een driebeukige plattegrond. Met slechts 
tien paalsporen is de structuur waarschijnlijk incompleet, als gevolg van 
de verstoring aan de zuidkant. De lengte komt hiermee op circa 6,7 m. De 
afstand tussen de gebinten onderling is wederom ongeveer 2 m, terwijl de 
breedte 2,9 tot 3,1 m bedraagt. Deze afmetingen liggen binnen de omvang 
van de meeste MBT-huisplattegronden en het lijkt aannemelijk dat de 
plattegrond oorspronkelijk langer is geweest naar het zuiden toe. De diepte 
van de sporen is 11 – 32 cm, 18 cm gemiddeld. Eén van de wandpalen ligt 
in een grote kuil (zie hieronder: 41.14). De plattegrond kan op basis van 
huistypologie en aardewerk in de MBT gedateerd worden. De oriëntatie is 
globaal NNW-ZZO (-13° t.o.v. het noorden).
De kuil bevat veel aardewerk: 1051 gr was dateerbaar in de MBT, 213
gr in de ijzertijd en 117 gr was niet nader te determineren. Een MBT-
datering is waarschijnlijker, maar welke post-depositionele processen ten 
grondslag liggen aan het voorkomen van het ijzertijdaardewerk in de kuil is 
onduidelijk. Het is mogelijk een inpandige kuil geweest (in de zijbeuk van 
het huis). 

Spieker (structuur 33)

Structuur 33 is een spieker van zes paalsporen en overlapt gedeeltelijk 
structuur 34. Het aardewerk uit de paalkuilen duidt erop dat het eveneens 
een MBT-structuur betreft en de oriëntatie komt overeen met die van 
structuren 34 en 28. De overlap van de plattegronden geeft aan dat gelijktij-
digheid met structuur 34 is uitgesloten. Het zou om een spieker behorende 

Str.33

Str.34

Str.50

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Str.28

174930

174930

174940

174940

174950

174950
44

70
40

44
70

40

44
70

50

44
70

50

10m0

Figuur 5.6 
Midden-bronstijderf 2.



BENNEKOM-STREEKZIEKENHUIS    33

bij structuur 28 kunnen gaan. De afmetingen zijn 4,4 bij 2,4 m, waarbij de 
spoordiepte varieert tussen de 8 en 23 cm, 14 cm gemiddeld.

Woonstalboerderij (structuur 28)

Van structuur 28 is zowel de noordwesthoek als de zuidkant verstoord. Op 
basis van de paalzetting kan gesteld worden dat het om een driebeukige 
woon-stalboerderij gaat met een minimale lengte van 8 m. Het is onduidelijk 
of de plattegrond aan de zuidkant verder doorloopt, de sporen waren ter 
plaatse slecht bewaard gebleven. De afstand tussen de gebinten varieert tussen 
de 1,9 en 2,0 m, bij een breedte van ongeveer 3 m. De diepte van de sporen 
is 8 tot 21 cm, slechts 14 cm gemiddeld. De kleur van de paalkuiltjes was 
lichtbruin tot bruin, met bioturbatie, waardoor de begrenzing soms vaag is.
Deze structuur bevatte helaas geen dateerbaar vondstmateriaal, maar is op 
basis van de oriëntatie, parallel aan structuur 34, en de regelmaat eveneens in 
de MBT gedateerd. 

Spieker (structuur 50)

Structuur 50 is een 6-palige spieker en lijkt sterk op structuur 33. De 
oriëntatie wijkt enigszins af, maar een kleine variatie hierin onder de 
structuren van een MBT-vindplaats is normaal. De paar kleine scherven die 
zijn aangetroffen bij het couperen van de sporen, waren niet genoeg voor 
een datering. De lengte is 4,8 m bij een breedte van 2,5 m, de spoordiepte 
bedraagt 9 tot 21 cm met een gemiddelde van 13 cm.

5.4 Late bronstijd en vroege ijzertijd (1050-500 v.Chr.)

Over de gehele vindplaats (zie figuur 5.7) zijn sporen gevonden die op basis 
van het aardewerk en een aantal 14C-dateringen te dateren zijn in de late 
bronstijd en/of de vroege ijzertijd (LBT/VIJT). In de meeste gevallen is het 
uit paalsporen en kuilen afkomstige aardewerk niet nader te determineren.41

Voor structuren waar geen vondsten aan zijn te koppelen, is op basis van de 
ligging en de datering van nabijgelegen sporen aangenomen dat ze het best in 
deze periode te plaatsen zijn. Een uitzondering hierop zijn de goed gedateerde 
aardewerkcomplexen uit drie waterputten, twee silo’s en een diepe kuil (zie 
hoofdstuk 6.1). 

Helaas zijn er geen huisplattegronden aangetroffen uit deze periode. Mogelijk 
zijn ze verloren gegaan door de vele verstoringen van de ziekenhuisgebou-
wen. Door het ontbreken van de huisplattegronden is het niet mogelijk om, 
net als voor de MBT, erven aan te wijzen. De LBT- en VIJT-structuren zullen 
daarom per type worden besproken. De LBT/VIJT-nederzetting als geheel 
kenmerkt zich over het algemeen door een territorium waarbinnen één of 
meerdere erven zwerven.42 Dit wil zeggen dat een huis na het verlaten op een 
andere, nabijgelegen locatie, nieuw is gebouwd.

In totaal zijn 37 structuren in de LBT of de ijzertijd gedateerd, waarvan twee 
met zekerheid in de VIJT (800-500 v.Chr.) geplaatst kunnen worden. Verder 
zijn enkele kuilen en twee losse paalsporen van een cluster gedateerd in de 
LBT/VIJT (zie bijlage C).

41 Zie Meurkens H6.1. Zie Meurkens H6.1.
42 Schinkel 1994, 27. Schinkel 1994, 27.
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Door de grote hoeveelheid spiekers is het aannemelijk dat er op het terrein 
één of meerdere zwervende erven zijn geweest. De spiekers stonden over het 
algemeen in de directe nabijheid van een huis, op het erf, gemiddeld binnen 
een straal van circa 20 m rondom een huis.43

5.4.1 Bijgebouwen

Bijgebouwen kunnen een groot aantal functies vervullen, bijvoorbeeld een 
schuur of werkplaats. Een spieker is een bepaald type hiervan: kleiner en 
voor een specifieke functie, namelijk opslag van gewassen. Andere soorten 
bijgebouwen staan eveneens op een erf in de nabijheid van het woonhuis. 
Een bijgebouw in deze definitie is groter dan een spieker en meestal anders 
geconstrueerd. 

Structuur 1 en structuur 44

Structuur 1 en structuur 44 zijn van vergelijkbare afmetingen en staan parallel 
aan elkaar op circa 1,6 m afstand, oost-west georiënteerd (zie figuur 5.8). 

Twee paalsporen van het cluster waarin structuur 1 en 44 zich bevinden 
zijn gedateerd: spoor 5.53 en 5.133. De 14C-dateringen van deze sporen 
waren respectievelijk: 800-530 cal BC en 810-560 cal BC.44 Beide dateringen 
liggen op het zogenaamde ‘Hallstatt-plateau’ waardoor de marge vrij groot 
is. In ieder geval zijn ze in de VIJT te plaatsen. Aardewerk uit de sporen is 
weliswaar sterk gefragmenteerd, maar lijkt het cluster toch in de VIJT of zelfs 
in de LBT te plaatsen.

Structuur 1 heeft een lengte van 6,2 m en een maximale breedte van ongeveer 
3,5 m. De overspanning van de gebinten is ongeveer 2,5 m. In alle acht sporen 
behorende bij structuur 1 zijn twee paalkuilen te zien van gemiddeld 26 cm 
diep, met een minimum van 20 cm en een maximum van 33 cm. 

43 Zie ook: Arnoldussen in voorbereiding, 227. Zie ook: Arnoldussen in voorbereiding, 227.
44 Resp. 2520 ± 30 BP en 2575 ± 30 BP. Resp. 2520 ± 30 BP en 2575 ± 30 BP.
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De structuur bestaat uit vier gebinten, van elk twee palen. Het is onduidelijk 
of het hier om een één- of driebeukige structuur gaat. Indien het een 
driebeukige structuur is geweest, zijn de buitenste wanden niet meer 
zichtbaar.

Structuur 44 is vanwege de oriëntatie en de ligging, direct ten noorden, niet 
los te koppelen van structuur 1. Mogelijk zijn de twee gelijktijdig, maar iets 
waarschijnlijker is een herbouwfase naast de oudere constructie. Indien het 
driebeukige structuren zijn geweest, is er tussen beide structuren erg weinig 
ruimte voor de wanden, daarom is een opvolgende fase logischer. 
Structuur 44 lijkt eveneens achtpalig te zijn, maar mogelijk was deze langer 
met meer palen. De twee middelste palen van de zuidkant zijn dubbel 
gesteld (het gevolg van herstelwerkzaamheden?). De paalkuilen zijn over het 
algemeen iets kleiner dan van structuur 1 en de gemiddelde diepte is iets 
minder: 21 cm (variërend tussen 15-29 cm).

Tijdens het veldwerk werd oorspronkelijk gedacht dat structuur 1 en 
structuur 44 één structuur vormden (toen nog gezamenlijk structuur 1
genoemd), namelijk een huisplattegrond uit de VIJT. Na vergelijking met 
andere bekende VIJT-plattegronden (o.a. uit Ede-de Vallei45), bleek echter dat 
de plattegrond in Bennekom niet overeen kwam. Over het algemeen vormen 
bij vroege ijzertijdboerderijen de wanden de dakdragende constructie en niet 
de middenstaanders. De wandpalen zijn daarom over het algemeen beter 
zichtbaar dan hier het geval is. De indeling van deze huizen is variabel: 
sommige delen zijn twee-, andere drie- of vier-beukig. Deze kenmerken 
waren niet terug te vinden in structuur 1. Een stevige wandfundering miste 
en de structuur leek meer dwarsverband te hebben dan langsverband.

Bij nadere beschouwing is het dus waarschijnlijker dat structuren 1 en 
44 twee acht-palige bijgebouwen zijn. Alle acht paalsporen van structuur 
1 vertonen sporen van een extra paal. Dit betekent vermoedelijk dat 
het gebouw een keer hersteld is. Slechts bij twee sporen was vaag een 
oversnijding zichtbaar in de overwegend homogene bruine paalkuilvulling, 
en daaruit blijkt dat de meest oostelijke palen de westelijke oversnijden en 
daarmee iets jonger zijn. 

Structuur 22

Dit vrij grote bijgebouw is circa 9,1 m lang en de maximale breedte bedraagt 
3,9 m (zie figuur 5.9). De oriëntatie is WNW-OZO. De afstand tussen de 
gebinten aan de uiteinden bedraagt 2,0 m, de middelste gebinten hebben 
onderlinge afstanden van 2,5 m. De overspanning van de gebinten46 is 
variabel (van west naar oost): 2,1 m, 2,9 m, 3,1 m, 3,2 m en 2,5 m. Mogelijk 
betreft het hier een driebeukig gebouw, waarbij de buitenwanden niet meer 
zichtbaar zijn. De diepte van de paalsporen varieert van 8 tot 28 cm, met 
een gemiddelde van 17 cm. Over het algemeen zijn de sporen grijsbruin tot 
bruin van kleur en vrij vlekkerig. De conservering is vrij slecht, met soms 
veel bioturbatie (mollen, wortels etc.).

45 Van der Heiden 2002. Van der Heiden 2002.
46 Zie bijlage B. Zie bijlage B.
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De opbouw van de gebinten is vrij regelmatig en symmetrisch voor ijzertijd-
begrippen en doet eerder aan een bronstijdstructuur denken. Ondanks dat 
het aardewerk uit de sporen niet nader gespecificeerd kan worden dan LBT/
IJT, wil ik hier een (late) bronstijddatering opperen voor het gebouw. De 
kromme wanden zijn echter ongebruikelijk; hiervan zijn uit deze periode tot 
op heden geen analogieën bekend.

De kuil in het midden hoort er mogelijk bij, maar bemonstering van het 
spoor heeft helaas geen nadere informatie opgeleverd. De diepte van deze 
kuil is 30 cm.
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Figuur 5.9 
Structuur 22 en 43.
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Figuur 5.10 
Huis 10, Tiel-Medel.



38 BENNEKOM-STREEKZIEKENHUIS

Een structuur uit de late bronstijd met een vergelijkbare symmetrische 
bouw en afmetingen is in 2005 gevonden in Tiel, vindplaats Medel.47

Deze structuur had eveneens vijf gebinten (met vrij rechte wanden) en is 
geïnterpreteerd als driebeukig huis (figuur 5.10). De totale lengte bedroeg 
slechts 7 m. De afstanden tussen de gebinten variëren van 1,6 tot 1,9 m, 
de overspanningen van de gebinten van 2,7 tot 3,0 m. De dieptes van de 
paalsporen variëren van 10 tot 25 cm. De plattegrond in Tiel was oost-
west georiënteerd. Een opvallend kenmerk van deze structuur zijn de vier 
vondstrijke kuilen aan de zuidkant binnen de zijbeuk, tussen de gebinten 
in. Hierdoor lijkt de structuur eerder een werkplaats dan een huis.

De LBT vertoont een grote variatie aan huisplattegronden in Nederland, 
in tegenstelling tot de standaardisatie tijdens de MBT.48 In zuid- en 
midden Nederland zijn de voorbeelden schaars. De bekende plattegronden 
met een goede datering zijn over het algemeen 12 tot 18 m lang, in het 
rivierengebied iets korter. In het noorden is een grote verscheidenheid aan 
lange plattegronden bekend (15-30 m). Het wordt verondersteld dat in het 
stuwwallengebied de huizen over het algemeen langer dan 15 m waren. Een 
interpretatie van structuur 22 als huis is hierdoor onwaarschijnlijk.

Structuur 41

De vier palen die bij dit bijgebouw horen, hebben een diepte van 14 tot 23 
cm. De palen staan vrij ver uit elkaar: in noord-zuid richting 4 m, dwars 
hierop 3,0 en 3,4 m, wat het bijgebouw iets a-symmetrisch maakt. Deze vrij 
grote overspanning doet vermoeden dat meer sporen bij de structuur horen, 
maar het was niet mogelijk op basis van uiterlijk of ligging hierover een 
uitspraak te doen. De oriëntatie lijkt te passen bij structuren 1, 44 en 3. 

5.4.2 Spiekers

In totaal zijn er 25 structuren herkend die op basis van vorm en afmetingen 
zijn te definiëren als spieker. Het betreft 18 vierpalige en zeven meerpalige 
spiekers (zie tabel 5.2). 

47 Van Hoof & Jongste 2005. Van Hoof & Jongste 2005.
48 Arnoldussen in voorbereiding. Arnoldussen in voorbereiding.
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Spiekers met vier palen komen veel voor op vindplaatsen uit de late 
prehistorie. Binnen het terrein van het Streekziekenhuis zijn er 18 bekend, 
mogelijk bevinden zich tussen de clusters paalsporen nog meer van deze 
bijgebouwen. Structuur 25 is door het ADC opgegraven en d.m.v. een 
verkoolde graankorrel uit een paalspoor 14C-gedateerd: 800-750 cal BC. De 
overige spiekers zijn gedateerd aan de hand van het aardewerk, afkomstig 
uit de paalkuilen of aangetroffen bij de aanleg van het vlak.
Over het algemeen wordt aangenomen dat spiekers gediend hebben voor 
opslag van goederen of voedsel, maar dit is lastig aan te tonen. De vloer 
was mogelijk verheven boven de grond om ongedierte weg te houden. In 
de reconstructie in figuur 5.11 zijn de wanden opengelaten, maar een dichte 
structuur is net zo gemakkelijk voor te stellen.

In het blok van put 31-34 en 46-51 liggen in een cluster 10 spiekers bij 
elkaar, waaronder 9 vierpalige. Het is opvallend dat de putten waarin deze 
spiekers zich bevinden verder weinig sporen hebben opgeleverd. Blijkbaar 
was dit gebied uitsluitend in gebruik als (gemeenschappelijk?) terrein voor 
opslagstructuren. De overige negen vierpalige spiekers liggen verspreid over 
het terrein. Sommige spiekers vertonen sporen van herstel: bij structuur 
12 betreft het een enkele paal die vervangen is, bij structuren 21 en 46 zijn 
duidelijk twee fasen aan te wijzen. In het laatste geval heeft herbouw of 
herstel van het volledige bijgebouw plaats gevonden. 
De afmetingen van de vierpalige spiekers zijn variabel, zoals weergegeven 
in grafiek 5.1. Gemiddeld is het oppervlak ruim 6 m2, gerekend vanaf de 
buitenkant van de paalsporen (maximale afmetingen). 

Tabel 5.2 
LBT/IJT-spiekers.

Structuur-
nummer

put aantal 
palen

L (m) B (m) Oppervlak
(m2)

gem. spoor- 
diepte (cm)

opmerkingen

3 5/12 10 3.2 3.1 9.9 24 met kuil in midden

4 28 4 3.3 3.3 10.6 18

6 15/22 6 3.7 3.1 11.5 22 mogelijk onderdeel van groter bijgebouw

8 21 4 3.0 3.0 9.0 25

9 27 4 2.4 2.0 4.8 32

10 30 4 2.2 1.8 4.0 24

11 31 4 2.7 2.6 7.0 18

12 31 4 2.8 2.6 7.3 17 1 extra paal (hersteld)

13 32 4 2.7 2.1 5.7 8

14 15 4 2.4 2.1 5.0 18

15 35 6 2.4 1.8 4.3 14

16 38 4 2.3 1.5 3.5 24

17 38 4 2.9 1.5 4.4 27

18 40 8 3.2 2.7 8.6 23 mogelijk 9e paal erbuiten aan westkant

19 40 6 2.6 2.3 6.0 19 2 extra palen (herbouw)

20 40 4 2.0 1.7 3.4 19

21 45 4 2.7 2.5 6.8 27 2 fasen

24 31 4 2.8 2.8 7.8 16

25 26 6 3.4 2.4 8.2 10 middelste palen staan iets naar buiten, datering 800-750 cal BC

31 35 5 1.8 1.9 3.4 24

39 43 4 2.2 2.0 4.4 9

43 9 4 2.4 2.0 4.8 20

45 52 4 2.3 2.2 5.1 45

46 120 4 2.4 2.4 5.8 12 2 fasen, opgegraven door ADC

47 18/25 4 2.2 2.2 4.8 18
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In totaal zijn zeven spiekers aangetroffen met meer dan vier paalsporen. 
De extra palen kunnen dienen om extra gewicht te dragen of duiden op 
een andere constructie van bijvoorbeeld het dak, de wanden of de vloer. 
In de noordoosthoek zijn in een cluster van vijf, vier meerpalige spiekers 
aangetroffen. Structuur 18 lijkt hierbij op de zespalige structuren 15 (zie 
figuur 5.12) en 19, maar met extra palen aan de westkant en buiten de 
structuur aan de oostkant. Deze laatste paalsporen hebben mogelijk de 
aanzet voor een trap gevormd of als ondersteuning voor het dak gediend. 
Een dergelijke verklaring zou ook op kunnen gaan voor een a-centrisch 
gelegen paalspoor op ongeveer 1 m ten westen van structuur 25. Gezien de 
afmetingen en kleur is het vrijwel zeker aan de structuur toe te schrijven.

Figuur 5.11 
Reconstructie van een spieker (foto: F. 
Kortlang, ArchAeO).
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Structuur 31

In hetzelfde cluster ligt structuur 31, de enige vijfpalige spieker van de 
vindplaats. De afmetingen zijn gering, het is tevens de kleinste spieker (1,8 
x 1,9 m). Zowel bij structuur 25, als bij 15 en 19 zijn sporen van herstel-
werkzaamheden zichtbaar: één of twee palen per structuur zijn vervangen. 
Het is opmerkelijk dat deze tweede cluster voornamelijk uit meerpalige 
spiekers bestaat. Net als bij het eerste spiekercluster zijn de putten 
verder redelijk ‘leeg’. Mogelijk betreft het wederom een gebied met een 
specifieke (opslag)functie, waarbij het gebruik van een ander soort spiekers 
noodzakelijk werd geacht. 

Structuur 3

Structuur 3 bestaat uit tien palen en een kuil in het midden, die er bij lijkt te 
horen (figuur 5.8). Alle sporen waren homogeen (donker-)bruin van kleur. 
Het was niet mogelijk aan de hand van de coupes te constateren of alle 
palen en de kuil gelijktijdig zijn. Mogelijk had het bijgebouw minder palen 
en is het meerdere malen hersteld of hergebouwd. Structuur 3 ligt haaks 
op structuren 1 en 44. Dit zou erop kunnen duiden dat ze bij hetzelfde erf 
hoorden en gelijktijdig zijn.

Of het gebruik van een groter aantal palen met de functie van de spieker 
samenhangt, is moeilijk te achterhalen. Uit grafiek 5.1 blijkt dat de verhoging 
van het aantal palen niet persé samenhangt met een vergroting van het 
oppervlak. Vierpalige spiekers kunnen eveneens een groter oppervlak dragen. 
Evenmin is de diepte van de sporen hiermee in verband te brengen. De palen 
van spiekers met een groter oppervlak zijn niet dieper ingegraven.

De twee clusters, samen goed voor 60% van de aangetroffen LBT/IJT-
spiekers, laten een ruimtelijke indeling van het nederzettingsterrein zien. 
Deze spreiding kan aangeven dat de nederzetting oorspronkelijk minimaal 
twee huizen of erven heeft bevat.

5.4.3 Palenrijen

Stakenrijtjes en palenrijen werden gebruikt om bijvoorbeeld een erf of akker 
mee af te scheiden. Naast de palenrij die bij bronstijd-erf 1 is beschreven, zijn 
er minimaal vijf andere aan te wijzen (zie bijlage D). In de meeste gevallen 
zijn ze op basis van het aardewerk gedateerd in de LBT/IJT. Mogelijk is een 
aantal palenrijen niet herkend. Stakenrijtjes zijn niet bewaard gebleven.
Aan de noordoostkant van de vindplaats zijn twee palenrijen aangetroffen 

Figuur 5.12 
Gecoupeerde spieker, structuur 15. 
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die haaks op elkaar staan (ZW-NO en NW-ZO) en in het midden van de 
vindplaats loop een lange palenrij in een lichte boog van het zuidwesten 
naar het noordoosten. De twee overige rijen bestaan uit slechts 4 palen 
(voor zover bekend) en lopen beide eveneens van het zuidwesten naar het 
noordoosten.
De oriëntatie van de palenrijen tonen de ruimtelijke indeling van de erven 
en/of de akkers die bij de huizen hebben gelegen.

5.4.4 Waterputten 

Het feit dat het grondwater zich op grote diepte (tot wel 4-5 meter beneden 
maaiveld) bevindt, heeft geresulteerd in indrukwekkende, diepe en 
grote kuilen die als waterput dienst hebben gedaan. In totaal zijn twee 
waterputten ontdekt die aan het oppervlak een grote ronde vorm hadden 
(respectievelijk 16 en 11 m diameter). In beide sporen zijn onderin de 
restanten van de houten constructie aangetroffen.

Spoor 39.1

Deze grote kuil strekt zich uit over putten 39 en 43, met een diameter 
van ruim 16 meter en een diepte van ruim 4 meter. De opvulling is 
gecompliceerd aangezien de kuil over een zeer lange periode (LBT tot en 
met de Romeinse tijd) voor verschillende doeleinden is gebruikt: onderin 
bevindt zich de houten beschoeiing van de waterput (waterput 1), met 
daarnaast een houten constructie (figuur 5.13). De verdere opvulling van 
de grote kuil wordt hieronder per fase weergegeven in figuren 5.14, 5.15 en 
tabel 5.3. 
De kuil is in 5 vlakken opgegraven. In vlakken 2 en 3 zijn sporen 57 t/m 68 
en spoor 71 gedocumenteerd.

spoor 39.1

vulling fase aardewerk (N) gew. (g) steen (N) gew. (g) datering

1 7 18 102 90 6167 RT

9 7 - - - - RT

10 6 4 14 58 4964 RT

11 6 - - - - RT

12 6 8 44 59 3045 RT

13 6 107 693 275 13079 RT

2 6 151 931 366 24264 RT

3 6 9 30 22 1366 RT

4 6 10 131 41 2255 RT

5 6 - - 3 257 RT

6 6 34 324 66 3943 RT

7 6 - - 3 84 RT

14 4 40 276 75 8156 IJT

15 4 159 3356 137 9342 IJT

16 3 12 98 28 2207 IJT

17 3 - - - - IJT

18 3 41 515 71 4152 IJT

8 2 9 143 LBT/VIJT

19 2 - - - - LBT/VIJT

20 2 - - - - LBT/VIJT

21 2 - - - - LBT/VIJT

22 2 - - - - LBT/VIJT

23 1 6 308 2 48 LBT

24 1 - - - - LBT

25 1 - - - - LBT

26 1 - - - - LBT

27 1 - - - - LBT

28 1 14 185 2 47 LBT

Tabel 5.3. 
Stratigrafische fasering van de grote kuil met 
overzicht van aardewerk en steenmateriaal 
per vulling. Voor aantallen steen is gerekend 
wat initieel verzameld is, dus inclusief grind.
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spoor 39.69

vulling fase aardewerk (N) gew. (g) steen (N) gew. (g) datering

1 3/4 58 667 89 5105 (V)IJT

2 3/4 - - - - (V)IJT

3 3/4 1 29 - - (V)IJT

4 3/4 68 601 104 6583 (V)IJT

5-12 2/3 32 703 74 4818 (V)IJT

spoor 39.70

vulling fase aardewerk (N) gew. (g) steen (N) gew. (g) datering

1 4/5 192 2205 309 23989 IJT/RT

2 5 6 7 2 165 IJT/RT

3 5 29 353 29 1585 IJT/RT

4 5 1 603 - - RT

overige sporen

spoor fase aardewerk (N) gew. (g) steen (N) gew. (g) datering

39.57 6 2 9.1 1 61.9 RT

39.58 3 - - - - IJT

39.59 6 - - - - RT

39.60 6 2 3.6 - - RT

39.61 3 1 16.1 1 35.1 IJT

39.62 5 - - 1 68.7 RT

39.63 3 - - - - IJT

39.64 6 6 36.8 7 492.7 RT

39.65 6 - - - - RT

39.66 6 - - - - RT

39.67 6 3 42.6 - - RT

39.68 6 1 7.3 1 70 RT

39.71 3 18 221 33 3690.5 IJT

De fasen zijn chronologisch als volgt:
1. Het primaire gebruik van de kuil in de LBT is te koppelen aan waterput 

1. De vullingen binnenin de waterput zijn van na het gebruik en 
stammen op zijn vroegst uit de LBT (23-28). Mogelijk is waterput 1
langere tijd in gebruik geweest tot in de VIJT.

2. De vullingen van de kuil direct naast waterput 1 zijn mogelijk te 
koppelen aan de vullingen erin (fase 1). Ze zijn gelijktijdig of iets jonger 
en daarom LBT/VIJT gedateerd. De houten constructie dateert uit de 
VIJT en is dus jonger dan waterput 1. De vullingen ervan zullen echter 
iets jonger zijn (fase 2/3).

3. In de derde fase was de grote kuil al niet meer in gebruik als waterput, 
maar mogelijk wel als drenkkuil voor vee. Aan vulling 16 t/m 18 was te 
zien dat de kuil in ieder geval een vochtige plek was en de onderkant van 
vulling 18 leek op een zogenaamde ‘tramplingzone’, een gebied waar vee 
heeft rondgelopen en de bodem heeft vertrapt. Sporen 58, 61, 63 en 71
zijn kuilen naast de drenkkuil.

4. De natte fase 3 is afgedekt door een stuifzandfase (vullingen 14 en 15),
waarna de kuil geen dienst meer deed als ‘natte plek’ in het landschap.

5. Deze fase bestaat uit een ingegraven kuil met een aardewerken pot uit 
de Romeinse tijd. De kuil, spoor 70, bestaat uit vullingen 2 en 3, de pot 
is vulling 4. Deze vondst is een duidelijke tijdsmarkering: de afdekkende 
laag moet uit de Romeinse tijd zijn. Vulling 2 en 3 kan ijzertijdmate-
riaal uit vulling 1 bevatten, indien de kuil direct weer is dichtgemaakt 
met hetzelfde zand. Vulling 1 van spoor 70 is mogelijk te koppelen aan 
vulling 14/15 van spoor 1.

6. Tot fase 6 behoren alle vullingen die het potje van fase 4 afdekken, 
met sporen erin (spoornummers 57, 59, 60, 64-68). Vanwege deze 
stratigrafische ligging moet deze fase uit de Romeinse tijd dateren. Door 
de vele sporen, zowel paalkuilen als kuilen, is fase 6 een ‘bewoningsfase’ 
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genoemd. Dit moet echter enkel gezien worden als een droge fase met 
activiteiten op de locatie en niet als een volledige nederzetting. 

7. Deze fase is de laatste opvulling van de kuil: de nazak. Uit het materiaal 
is op te maken dat de fase niet uit de middeleeuwen of jonger dateert. 
Een datering in de Romeinse tijd is daarom voor deze vullingen het 
meest waarschijnlijk.

Met name fasen 6 en 7 bevatten waarschijnlijk een groot deel ‘opspit’ 
tussen de vondsten. Dit zijn vondsten uit oudere fasen die door bijvoorbeeld 
de aanleg van kuilen en paalsporen in de vulling van een jongere fase 
terechtkomen.

A

B

C

Figuur 5.13 
3-D reconstructie van waterput 1 en houten 
constructie. A: hele kuil (spoor 39.1) met boom, 
zicht ri. ZO; het zuidelijke deel van de kuil is 
spoor 43.1 (niet meegenomen in de figuur). 
B: zicht van bovenaf ri. O. C: zicht van onderaf 
ri. NO.
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Figuur 5.14 
Spoor 39.1, foto van profiel 2 (O-W).

Figuur 5.15 
Spoor 39.1, tekening van profiel 2 (O-W).

Figuur 5.16 
Spoor 39.1/69/70, tekening van profiel 4 (N-Z).
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Waterput 1 (beschoeiing)

In eerste instantie is de kuil uitgegraven voor waterput 1 (figuur 5.14 en 
5.15). De enorme afmetingen van de kuil waren niet alleen nodig om het 
grondwater te bereiken, maar ook de waterput zelf. Voor het gemak is de 
zogenaamde inloopkuil van de waterput aangelegd met een flauw hellend 
vlak, want steile wanden zouden te gemakkelijk instorten. Het graven van 
een dergelijke kuil met prehistorische werktuigen is een indrukwekkende 
prestatie. Uit een 14C-datering van het vlechtwerk uit de waterput, weten we 
dat deze gemaakt is tussen 929 en 812 cal BC,49 in de LBT. 

De palen van de waterput zijn met de onderkant in een waterkerende laag 
geslagen, van zeer siltig, compact fijn zand. In deze laag was een vorstwig 
zichtbaar (rechts op de foto in figuur 5.17), waaruit blijkt dat deze laag in de 
voorlaatste en laatste ijstijd dicht tegen het oppervlak lag. Het grondwater 
blijft er bovenop staan, wat een continue kwel in de waterput veroorzaakt zal 
hebben en daarmee een aanvoer van (schoon) drinkwater. Aan de blauwige 
kleur van het silt (ontstaan onder reducerende omstandigheden) is te zien 
dat deze laag altijd onder water heeft gestaan. Pas in recente jaren is met de 
grondwaterstandverlaging de beschoeiing van de waterput volledig boven 
het grondwater terecht gekomen. Het huidige grondwaterniveau is lager dan 
vroeger, ten tijde van het onderzoek circa 13 m +NAP. Sinds de jaren ’60 
is de grondwaterstand gemiddeld met 30-40 cm gedaald, waardoor delen 
van Nederland ‘verdrogen’.50 Het hout zou daarom in de nabije toekomst 
volledig zijn vergaan, indien het niet tijdig opgegraven was. 

Gelukkig was het hout ten tijde van de opgraving na meer dan 2800 jaar 
nog in een redelijke staat. De beschoeiing bestond uit rechtopstaande balken 
/ palen, de meeste met een min of meer rechthoekige doorsnede (zie H6.4). 
De bovenkant heeft een hoogte van 14,05 m +NAP, de diepste paal stak tot 
12,45 m +NAP. De bovenkant van het hout was in een slechte conserve-
ringsstaat. De onderkant was aangepunt, zodat de balken makkelijker in de 
vrij harde ondergrond geslagen konden worden. Hiervoor moet aanzienlijke 
kracht gebruikt zijn, bijvoorbeeld door middel van heien met een zwaar 
voorwerp. De palen waren tegen elkaar geplaatst in een gesloten kring, 
maar mogelijk is de waterput oorspronkelijk meer vierkant geweest en post-
depositioneel in elkaar gedrukt. De diameter was ongeveer 1 m, mogelijk 
oorspronkelijk iets groter. De palen waren ter versteviging onderling om en 
om op een aantal hoogtes met een enkele twijg verbonden.
Onderin, in de siltlaag, is aan de binnenkant van de beschoeiing een 
vlechtwerk geplaatst. Dit bestond uit paarsgewijs geplaatste verticale staakjes 
of twijgen, waarom heen twijgen waren gevlochten. (figuur 5.18) Het 

49 2730 ± 30 BP. 2730 ± 30 BP.
50 Informatie van de website: www.waterindepeiling.nl. Informatie van de website: www.waterindepeiling.nl.

Figuur 5.17 
Spoor 39.1, foto van profiel 3 (N-Z).
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vlechtwerk, althans het restant daarvan, was ongeveer 20 cm hoog (15-20
twijgen boven elkaar). Het oorspronkelijke grondwaterniveau zal boven het 
vlechtwerk hebben geschommeld: circa 13,5 m +NAP. Dit is nog af te leiden 
uit de humeuze, donkere laagjes boven de blauwige siltlaag (zie figuur 5.17).
De waterput is vermoedelijk vrij lang in gebruik geweest, waarbij 
regelmatig onderhoud noodzakelijk was. De palen zijn hierbij de meer 
permanente constructie-elementen geweest, het vlechtwerk zal regelmatig 
zijn vervangen. In hoofdstuk 6.4 wordt aangetoond dat de takken van 
het vlechtwerk bewust op diameter zijn uitgezocht en getuigen van een 
hakhoutbestand waarbij bomen werden onderhouden.51

De waterput bevatte relatief weinig vondsten, waaronder 20 kleine scherven 
aardewerk en een vuurstenen kerntje. 

Houten constructie (spoor 39.69)

Ruim 1 m ten oosten van waterput 1 is een houten constructie aangetroffen. 
De vele, afwisselende humeuze laagjes bovenin waterput 1 duiden erop dat 
deze na gebruik geleidelijk aan is dichtgeslibd. Met regelmatig onderhoud 
had het gebruik van de waterput langer voortgezet kunnen worden, maar 
mogelijk was deze niet meer nodig. Onderin de kuil werd in de VIJT een 
veel ingewikkelder en omvangrijker constructie geplaatst. 
Het is niet mogelijk te constateren of waterput 1 toen ook nog in gebruik 
was. De (latere) opvullingen van de sporen vertoonden geen overlap. 
De aanwezigheid van een bijzondere (honing?)boom bovenop de oostelijke 
helft van het spoor, verhinderde om de houten constructie in zijn geheel 
op te graven. Door de locatie in te passen in de nieuwbouwplannen zal de 
constructie in-situ behouden blijven.

51 Voor een uitgebreide beschrijving van het hout zie Lange, hoofdstuk 6.4. Voor een uitgebreide beschrijving van het hout zie Lange, hoofdstuk 6.4.

Figuur 5.18 
Binnenkant waterput met rond vlechtwerk 
onderin.
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Figuur 5.19
Overzicht over houten constructie (richting 
noord-noordoosten). 

Figuur 5.20 
Detail houten constructie: beschoeiing.
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Het westelijke deel, dat wel onderzocht kon worden, bestond uit niet 
minder dan 64 houten onderdelen. Deze maakten deel uit van wat 
oorspronkelijk mogelijk een houten gebouwtje of een systeem van vlonders 
en beschoeiingen is geweest. De constructie is op basis van 14C te plaatsen 
in de VIJT, tussen 783 en 518 cal BC.52

Het oppervlak waarover de houten onderdelen waren verspreid beslaat 
minimaal 1 bij 4 m lang (in N-Z-richting, zie figuur 5.19). Het geheel bestaat 
uit een constructie, waarbij veel verticaal geplaatste palen de horizontale 
balken en planken op hun plek hielden, als een soort beschoeiing (figuur 
5.20). De beschoeiing zelf varieert van planken, rijen staakjes (figuur 5.21)
tot vlechtwerk (figuur 5.22). Op deze wijze is er een aantal segmenten 
gevormd.

De constructie zal multifunctioneel zijn geweest. Hierbij valt te denken aan 
bijvoorbeeld water halen en mogelijk kleren wassen. Rituele handelingen 
kunnen hierbij niet uitgesloten worden. De waterput zal langere tijd in 
gebruik geweest zijn en mogelijk in meerdere fasen gebouwd zijn. In 
de laatste gebruiksfase is de constructie gedeeltelijk ontmanteld. Losse 
houtdelen zijn aan de zuidkant van de constructie geplaatst, waar ze door 

52 2500 ± 30 BP. 2500 ± 30 BP.

Figuur 5.21 
Detail houten constructie: staakjes.

Figuur 5.22 
Detail houten constructie: vlechtwerkwand.
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ons werden aangetroffen. De sloop van de constructie blijkt eveneens uit 
de analyse van het hout (hoofdstuk 6.4) aangezien een deel van het hout 
‘scheursporen’ vertoont. De motivatie van de ontmanteling is onduidelijk. 
Het zou een verlatingsrite kunnen zijn. Net als bij de waterput zijn 
sommige palen heel diep in de siltige laag geslagen (zie figuur 5.23 en 
grafiek 6.2 in hoofdstuk 6.4). Hoe hoog de verticale palen oorspronkelijk 
boven de grond uitstaken is niet meer te achterhalen. Mogelijk vormen ze 
de fundering van een bovengrondse constructie. Het is echter niet meer te 
achterhalen of het een gebouw betreft of een lagere constructie, zoals een 
vloer of een steiger. 

Er is geen vergelijkbare constructie bekend. Mogelijk is hij specifiek voor 
een doeleinde op deze locatie gemaakt. Het is moeilijk te zeggen waarom 
de plek is uitgekozen om de waterput en later de houten constructie aan 
te leggen. Misschien lag de nederzetting op een gunstige locatie in de 
nabijheid.

Het botanisch onderzoek van een monster uit de onderste lagen van 
de houten constructie heeft een verzameling wilde kruiden aan het 
licht gebracht (zie hoofdstuk 6.3). Een aantal van deze soorten komt 
van nature op vochtige, drassige plaatsen voor zoals de Melganzenvoet, 
de beklierde duizendknoop, waterweegbree, spiesmelde, waterbries en 
wolfspoot. Enkele soorten zijn van drogere grondsoorten afkomstig, 
zand- en heidegronden, bouwland en braakliggende grond: varkensgras, 
vogelmuur en het herderstasje, zwaluwtong en spurrie. Van al deze kruiden 
heeft een aantal geneeskrachtige eigenschappen en een voedingswaarde, 
hoewel niet geconstateerd kan worden dat ze daadwerkelijk hiervoor zijn 
verzameld of gebruikt. De meeste zijn eveneens als onkruid te classificeren. 
Melganzenvoet is als één van de weinige soorten in grote hoeveelheden 
aangetroffen, voornamelijk omdat het robuuste zaden heeft die niet snel 

Figuur 5.23 
Detail houten constructie: paal.
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vergaan. Het smaakt naar spinazie, bevat vitamine A en van het meel 
kan brood gebakken worden. Spurrie werd tot de 20e eeuw verbouwd 
voor veevoer. Aftreksels van het herderstasje kunnen worden gebruikt bij 
bloedingen en tegen ontstekingen van urinewegen, terwijl jonge blaadjes 
kunnen worden gebruikt in salade of soep. De jonge blaadjes van de 
schapenzuring kunnen worden gebruikt bij bereiding van vleesgerechten en 
bevatten veel soorten vitaminen.53

Het lijkt erop dat de kuil vele malen is hergebruikt, maar over de lange 
termijn is opgevuld met verschillende lagen, totdat de bovenste vulling de 
depressie weer min of meer horizontaal heeft gemaakt. In de Romeinse 
tijd zal de kuil niet langer een functie als waterput/kuil of ‘natte plek’ zijn 
geweest, maar meer een depressie waarin afval werd gestort. Hergebruik 
blijkt uit de vele sporen die in de depressie zijn gegraven, waaronder die 
met het Romeinse potje. Het was, mede door het deel dat niet opgegraven 
kon worden, niet mogelijk te constateren of de sporen in vlakken 2 en 3 deel 
uit maken van een structuur.
Uit de laatste fase van spoor 39.1 zijn vier metaalvondsten aangetroffen van 
ijzer. Deze zijn geröntgend, waarbij bleek dat ze meer uit roest bestonden 
dan het oorspronkelijke metaal. Ze waren geen van alle determineerbaar.

Waterput 2 (spoor 47.1/52.9)

Een vergelijkbare grote kuil is aangetroffen 95 m ten westen van spoor 39.1.
Deze was iets kleiner, 10 tot 11 meter in doorsnede, maar nog steeds een 
indrukwekkend groot spoor (zie figuur 5.24). 

Onderin werden zeven rechtopstaande planken ontdekt, de restanten 
van een beschoeiing, 2,2 m onder maaiveld. Deze constructie moet 
oorspronkelijk omvangrijker geweest zijn, maar hier was het ontmantelde 
hout wel weggehaald en mogelijk elders hergebruikt. Eén van de planken is 
14C-gedateerd in de vroege ijzertijd: 2710 ± 20 BP voor de 100-105 binnenste 
ringen (kern) en 2465 ± 20 BP voor de 0-3 buitenste ringen (spint).54

Gecalibreerd komt de datering voor het kernhout met 95% zekerheid uit op 
897-816 BC. Uitgaande van 105 jaarringen betekent dit dat de datering van 

53 Bron: www.wikipedia.nl. Bron: www.wikipedia.nl.
54 GrN-31058. GrN-31058.

Figuur 5.24 
Een vlakfoto van spoor 52.9 met Peter en 
Minja als maat.
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het hout niet jonger kan zijn dan 711 BC. Gecombineerd met de datering 
voor het spinthout, waarvan in principe alleen de gecalibreerde datering 
(95% zekerheid) tussen 754 en 683 BC mogelijk is, kan er voor het spinthout 
en dus voor de kap van de boom een datering tussen 754 en 711 BC worden 
voorgesteld.

De planken maken waarschijnlijk deel uit van een waterput die ongeveer 
gelijktijdig moet zijn met de houten constructie in put 39 (VIJT). De 
vullingen van de kuil van waterput 52.9 zijn minder complex dan die in put 
39.

Indien de twee sporen gelijktijdig in gebruik zijn geweest, zou de een 
gebruikt kunnen zijn als waterput en de houten constructie in de ander voor 
andere doeleinden. Dit kan zowel ambachtelijk, huishoudelijk als ritueel 
gebruik zijn. 

Ondanks dat delen van de houten constructies waren gemaakt van eikenhout 
met voldoende jaarringen, kon het hout niet gedateerd worden met den-
drochronologie. Mogelijk is gebruik gemaakt van eikenhout van bomen die 
op een ongebruikelijke locatie groeiden, zoals in een moeras. Hierbij valt 
te denken aan de, soms zeer, natte situatie verder naar het westen in de 
Gelderse vallei. De jaarringsequenties van het hout uit de twee verschillende 
grote kuilen kwamen ook onderling niet overeen.55

5.4.5 Kuilen

In totaal zijn 235 sporen aangemerkt als kuil. Voor drie kuilen is het primair 
gebruik aangemerkt als waterkuil: vrij diepe, grote kuilen waar onderin 
water heeft gestaan. Dit is af te leiden uit de onderste vulling in de kuilen: 
afwisselend witte zandbandjes en humeuze zwarte zandige laagjes. Ze liggen 
allemaal 80 à 90 m ten zuiden van waterput 1 en zijn kuil 1, 2 en 3 genoemd. 

Kuil 1 (spoor 13.2)

Spoor 13.2 is de meest interessante kuil (vlak 2: 16,29 m +NAP, onderkant: 
14,10 m + NAP). Het spoor is vrijwel rond, met een diameter van ongeveer 5 
m op vlak 2. De bovenste vullingen (1 en 2) van het spoor, de nazak, zijn 14C-
gedateerd in de LBT: 905-805 cal BC. Het primaire gebruik is dus ouder dan 
de 9e eeuw v.Chr., ongeveer dezelfde periode als de waterput (eerste fase) in 
spoor 39.1.

55 BAAC, S. van Daalen, 1ED0001 t/m 1ED0003 en 1ED0007. BAAC, S. van Daalen, 1ED0001 t/m 1ED0003 en 1ED0007.

Figuur 5.25 
Coupe van kuil 1.
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De kuil is in drie fasen opgevuld: eerst zijn de zijkanten van de 
oorspronkelijk vrij steile wanden onderin ingestort (vulling 5), mogelijk 
onder invloed van water. Dit gaf een rommelige, iets humeuze vulling. 
Daarna is de kuil geleidelijk opgevuld totdat er min of meer een komvormige 
kuil overbleef (gelaagde donkergrijze/ gele vulling 3 en 4 met iets houtkool). 
De laatste gebruiksfase is de nazak (vullingen 1 en 2, met veel houtskool), 
waaruit het grootste deel van de vondsten afkomstig is. 

De kuil is één van de meest vondstrijke sporen van de opgraving, gelet op 
het aardewerk en steenmateriaal. In hoofdstukken 6.1 en 6.2 wordt dit 
uitgebreid beschreven. Opmerkelijk is het relatief hoge aantal potvormen 
dat gereconstrueerd kon worden en het hoge percentage aardewerk (19%) 
dat secundair verbrand is. Onder het steenmateriaal bevonden zich ook 
opvallende vondsten, zoals: een kapotgeslagen maalsteen die oorspronkelijk 
meer dan 180 kg woog en nog een aantal andere maalstenen. Op een diepte 
van 40 cm onder vlak 2 werd een aantal stenen in een rijtje gevonden (zie 
figuur 5.26). 

In het vlak rondom de kuil, zijn diverse ovale sporen aangetroffen. Deze 
sporen lijken in vorm en grootte op de paalsporen in vlak 3 van kuil 39.1.
Mogelijk zijn deze sporen toe te schijven aan een structuur, die rondom of 
over spoor 13.2 heen gestaan heeft. 
Ter vergelijking (zie grafiek 6.2 in hoofdstuk 6.4), waterput 2 zat op een 
diepte van 14,28 m +NAP, waarbij het meeste hout zich onder de 14 m 
+NAP bevond. Hoewel uit het humeuze karakter van de onderste vullingen 
valt te concluderen dat in de kuil water heeft gestaan, is (ondanks de diepte 
van bijna 2 m (beneden sporenvlak)) is het niet aannemelijk dat het een 
waterput is geweest. Mogelijk bestond het primaire gebruik uit ambachtelijke 
activiteiten zoals het roten van vlas of het looien van huiden.56

Het secundaire gebruik van de kuil, de laatste gebruiksfase, is door de vele 
vondsten minstens zo interessant. Het grootste opgegraven deel van de kapot 
geslagen maalsteen was nog altijd circa 100 kg. Het onbruikbaar maken 
van materiaal kan in verband gebracht worden met een verlatingsritueel.57

Het is helaas niet meer na te gaan of de steen in situ kapot gemaakt is of 
gedeponeerd is in stukken. De positie van de stenen in een rij zou kunnen 
duiden op het gebruik van het spoor als werkplaats. 
Het aardewerk is in beide contexten te verklaren.

56 Schinkel 2005, 536. Schinkel 2005, 536.
57 Van der Broeke 2002. Van der Broeke 2002.

Figuur 5.26 
Rij stenen, 40 cm onder vlak 2.
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Kuil 2 (spoor 13.9)

De afmetingen van het ovale spoor in vlak 2 zijn 3,5 m bij een breedte van 2,4 
m (vlak 2: NAP 16,18 m +NAP, onderkant: 14,49 m +NAP).
De primaire functie van kuil 2 is moeilijk te achterhalen. Het kan een silo of 
waterkuil zijn geweest. De bovenste drie vullingen zijn duidelijk een nazak 
met afval. Samen vormen ze een komvormig spoor. De vullingen daaronder 
(4-6) lijken op die van de silo’s (zie hieronder), maar onderin vulling 6 zijn 
bandjes of laagjes zichtbaar die duiden op een natte inhoud of fase. Het is 
evenwel mogelijk dat de kuil een silo is geweest, die is hergebruikt als grote 
kuil voor andere doeleinden.

Kuil 3 (spoor 13.65) 

Het spoor in min of meer rond met een diameter van 2 m (vlak 2: 16,22 m 
+NAP, onderkant: 15,17 m +NAP).
De vulling van deze kuil is meer heterogeen, ook bovenin, dan de bovenste 
vullingen van de hiervoor beschreven kuilen. Alleen de nazak heeft een vrij 
homogene kleur. 
Onderin de kuil is vulling 3 wit-grijs gelaagd, wederom typerend voor natte 
omstandigheden.

Figuur 5.27 
Coupe van kuil 2.

Figuur 5.28 
Coupe van kuil 3.
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5.4.6 Silo’s

Dit spoortype is herkenbaar aan de specifieke vorm: dieper dan breed, rond in 
het vlak en kegelvormige in doorsnede, onderin wijder dan bovenin. Ze zijn 
relatief groot met een diameter van tussen de 1,5-2 m en werden gebruikt voor 
opslag, als een ondergronds alternatief voor spiekers. Hierbij moet gedacht 
worden aan de opslag van bijvoorbeeld graansoorten, zoals het in de ijzertijd 
gebruikelijke gerst, gierst en emmer.58 Opslag van graansoorten kan goed 
ondergronds, indien de kuil luchtdicht is afgedekt en niet vaak opengemaakt 
wordt om bederf te voorkomen.59 De opslag vond plaats met graankorrels die 
nog in het kaf zaten, om de houdbaarheid te bevorderen. Ook de kleinere 
diameter van de silo’s aan de bovenkant speelde hierbij een belangrijke rol, 
hoe minder blootstelling aan de buitenlucht des te kleiner de kans op verderf. 
Mogelijk betrof het de opslag van reservevoorraad of zaaigraan.60 Eenmaal 
geopend moest hij in zijn geheel geleegd worden. Het graan voor dagelijks 
gebruik zal in voorraadpotten hebben gezeten. Silo’s kunnen alleen boven het 
grondwaterniveau voorkomen en ze worden dan ook alleen op de hoge delen 
van de vindplaats aangetroffen.
Na het primaire gebruik werden ze, zoals de meeste kuilen, secundair 
gebruikt als afvalkuil.

De opgraving heeft drie silo’s opgeleverd, waarvan er twee 14C-gedateerd zijn: 
silo 1 in de periode 1010-840 cal BC en silo 2 tussen 1040-840 cal BC.61 Ze 
zijn dus gelijktijdig of vlak na elkaar in gebruik geweest. De vondstcomplexen 
uit de silo’s worden beschreven in hoofdstuk 6.

Silo 1 (spoor 5.18)

Veel materiaal is afkomstig uit de nazak: vulling 1-4. Deze lagen zijn gevuld 
met afval, secundair gebuik. Vulling 2 is gedateerd. De onderste vullingen, 
vullingen 5-7, zijn vrij schoon en relatief vondstarm. Deze vullingen zijn te 
relateren aan het gebruik als silo. De NAP metingen van de bovenkant en 
onderkant van het spoor zijn respectievelijk: 17,04 m en 16,05 m +NAP.

58 Van Wijngaarden-Bakker & Brinkkemper 2005. Van Wijngaarden-Bakker & Brinkkemper 2005.
59 Bakels en Zeiler 2005. Bakels en Zeiler 2005.
60 Van Wijngaarden-Bakker & Brinkkemper 2005. Van Wijngaarden-Bakker & Brinkkemper 2005.
61 respectievelijk 2780 ± 30 BP en 2800 ± 30 BP. respectievelijk 2780 ± 30 BP en 2800 ± 30 BP.

Figuur 5.29 
Coupe van silo 1.
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Silo 2 (spoor 9.12)

Deze silo vertoont een zelfde beeld: onderin is de vulling vrij schoon en 
leeg (vul. 4), de vullingen daarboven (1-3) zijn van secundair gebruik als 
afvalkuil. Hieruit zijn veel vondsten afkomstig. De datering is afkomstig 
van vulling 1. Deze vulling kan gedefinieerd worden als haardkuil of afval 
uit een haardkuil en geeft daarmee een einddatering van het gebruik van de 
kuil. De NAP metingen van de bovenkant en onderkant van het spoor zijn 
respectievelijk: 16,42 m en 15,45 m +NAP.

Silo 3 (spoor 9.188)

Silo 3 is pas bij de analyse van het aardewerk als mogelijke silo 
geïdentificeerd. Wederom bevatte alleen de bovenste laag, de nazak, de 
meeste vondsten en is de silo niet diep genoeg uitgegraven omdat werd 
gestopt met couperen bij de lege onderste vulling. De diameter van het 
spoor komt daarom wel overeen met de andere silo’s, maar de diepte 
van slechts 60 cm niet. De diepte is daarom niet meegerekend met het 
gemiddelde (tabel 5.1).

5.4.7 Haardkuilen

Zes sporen zijn gedetermineerd als haardkuil: een kuil waarin een vuur 
heeft gebrand of waarin haardafval is gestort. Het verschil tussen een 
dergelijke afvalkuil en een kuil die primair is gebruikt als haard is meestal 
niet te onderscheiden. De afmetingen van de kuilen zijn variabel: de lengte 
0,7-1,1 m en de breedte 0,5-1,1 m.
Behalve de haardkuil die zich binnen de MBT-structuur 2 bevindt, zijn 
geen van de andere haardkuilen in verband te brengen met een structuur. 
In figuur 5.31 is een kuil te zien die primair duidelijk een andere functie 
heeft gehad. De bovenste vulling is echter de haard. In figuur 5.32 lijkt de 
kuil primair te zijn gebruikt om iets in te verbranden, omdat de laag met 
houtskool zich onderin bevindt.

Figuur 5.30 
Coupe van silo 2.
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5.4.8 Overige kuilen

Van de overige, voornamelijk kleinere, kuilen is de functie niet meer te 
achterhalen. Sommige zijn tot een structuur te rekenen en als zodanig 
beschreven. De meeste kuilen zijn echter buiten structuren te vinden. Het 
aangetroffen huishoudelijke afval in de kuilen getuigt over het algemeen 
van secundair gebruik.62 Meestal zal een kuil primair met een ander doel 
gegraven zijn, bijvoorbeeld voor opslag.

Structuur 40

Deze structuur is geclassificeerd als kuilencluster, maar zou een deel 
van een gebouw kunnen zijn op basis van de ligging van de sporen. De 

62 Schinkel 2005, 535. Schinkel 2005, 535.

Figuur 5.31
Coupe van haard 2.37.

Figuur 5.32 
Coupe van haard 5.70.
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afmetingen van het cluster zijn in ZW-NO-richting ruim 6 m en in NW-ZO-
richting minimaal 3 m (zie figuur 5.33). De diepte van de sporen aan de rand 
van het cluster is 17 cm, de kuilen erbinnen 27 cm. De kleinere sporen zijn 
als paalspoor geïnterpreteerd. De sporen lijken in een hoek te liggen, met 
een eventueel overig deel buiten de putrand. Het cluster is echter te klein 
om als gebouw te definiëren. 
Indien de kuilen binnen een gebouw hebben gelegen, zou het een 
werkplaats kunnen betreffen.

5.5 Middenijzertijd

Er zijn twee kleine (mogelijke) huisplattegronden aangetroffen die op basis 
van typologische gronden gedateerd worden in de MIJT.

5.5.1 Huisplattegronden

Structuur 5

Deze structuur is vermoedelijk een klein tweebeukig huis met een lengte 
van 10,9 m en een breedte van 5,6 m. Aan de westkant lijkt alleen het 
spoor van de middenstaander te resteren. IJzertijdhuizen hebben over 
het algemeen duidelijke wandsporen, omdat deze toen het grootste 
deel van de daklast droegen. Bij structuur 5 lijken de wanden een even 
belangrijke functie als de middenstaanders te hebben vervuld, aangezien 
de middenstaanders de wandpalen in grootte en aantal evenaren. Het is 
mogelijk dat door de slechte conservering een aantal wandsporen verloren 
is gegaan. De plattegrond is echter niet helemaal symmetrisch: de afstand 
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Figuur 5.33 
Structuren 39 en 40 in put 43.
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tussen de wand en de middenstaanders aan de zuidkant bedraagt gemiddeld 
2,6 m, aan de noordkant is dit 2,2 m. De middenstaanders staan niet op één 
lijn met de wandpalen. Mogelijk ondersteunen ze de gebinten, maar maken 
er geen deel van uit en lopen ze door tot aan de langsligger in de nok.

Een vergelijkbare plattegrond is aangetroffen in Oss-Mettegeupel (13,5 x 6 
m).63 Bij deze plattegrond zijn veel meer sporen van wandpaaltjes zichtbaar, 
waarvan de meeste een geringe diepte hebben (zie figuur 5.35). Deze is op 
een typologische basis ingedeeld in de MIJT of LIJT, een soort Oss-type 4A 
of 4B.64 De oriëntatie is eveneens vergelijkbaar. 
Ingangen zijn niet zichtbaar, maar zaten meestal in de lange zijden 
tegenover elkaar. In dat geval zouden de ingangen hier aan de noord- en de 
zuidzijde van het huis hebben gezeten.

63 Mietes 1998. Mietes 1998.
64 Schinkel 1994. Schinkel 1994.
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Structuur 7

Dit huis is een tweebeukige structuur van 15 m lang en 7 meter breed 
(figuur 5.36). De plattegrond is verspreid over drie opgravingsputten, 
waardoor de structuur in het veld niet herkend is. Bovendien stond precies 
in het midden van wat later deze structuur bleek te zijn een immobiel 
kunstwerk. Hier moest omheen worden gegraven. 

Figuur 5.35 
Plattegrond uit de MIJTof LIJT in Oss-
Mettegeupel, schaal 1:200.

Lijkt op Oss-Horzak, huis 45, alleen die was 
beduidend langer: minimaal 22,5 m, B = 5,3-
5,5 m.
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Het betreft een huis van het type Haps:65 met weinig middenstaanders en 
veel wandpalen (figuur 5.37). Dit is het dominante huistype in de MIJT en 
de vroege LIJT.66 Ingangen zitten meestal in de lange zijden. Hapshuis, Oss-
type 4A. 

De oriëntatie van het huis is NO-ZW. Het noordoostdeel was moeilijk te 
definiëren tijdens het veldwerk, vanwege het zeer vlekkerige uiterlijk van 
het opgravingsvlak. De lengte was daarom niet exact te bepalen. De breedte 
is vergeleken tot een normaal Hapshuis vrij groot, doorgaans is dit huistype 
gemiddeld 5,1 m breed. De lengte is eveneens aan de hoge kant, maar niet 
buitenproportioneel: Hapshuizen variëren in lengte tussen 10,5 en 18 m 
met een gemiddelde van 14 m,67 hebben geen staldeel en relatief kort in 
vergelijking met BT huizen.68

5.6 Late ijzertijd / vroeg Romeinse tijd

Enkele sporen dateren rond het begin van de jaartelling. Het zijn 
waarschijnlijk geen bewoningssporen maar sporen die duiden op een 
gebruik van de locatie als een soort buitengebied.
Hiertoe moet ook de bovenste vulling (de nazak) van de grote kuilen 
worden gerekend, waar onderin waterputten 1 en 2 zijn aangetroffen. Uit de 
analyse van het aardewerk (zie hoofdstuk 6.1) blijkt dat de kuilen pas in de 
Romeinse tijd zijn dichtgeraakt. 

5.6.1 Houtskoolmeiler (spoor 21.50)

Het ovale spoor was ongeveer 2,9 m lang, 1 m breed en 21 cm diep. De 
houtskoolresten in dit langwerpige spoor zijn 14C gedateerd tussen 60 
cal BC en 80 cal AD.69 Een houtskoolmeiler is een kuil waarin hout werd 
verbrand om houtskool te produceren. Met houtskool kunnen in ovens 
hogere temperaturen worden bereikt, die nodig zijn voor bijvoorbeeld 
ijzerbewerking of -productie. In de houtskoolmeiler waren nog enkele 
staaksporen zichtbaar. Enkele scherven zijn aangetroffen tijdens het 
couperen van het spoor, maar deze waren niet groot genoeg om te 
determineren.

65 Verwers 1972. Verwers 1972.
66 Gerritsen 2001. Gerritsen 2001.
67 Verwers 1972, 84. Verwers 1972, 84.
68 Gerritsen 2001. Gerritsen 2001.
69 2000 ± 30 BP. 2000 ± 30 BP.

Figuur 5.37 
Reconstructie van een Hapshuis (Verwers 
1972, afb. 56).
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5.6.2 Crematiegraf, spoor 33.35

In de noordoostelijke hoek van de vindplaats is in een ondiepe kuil (1,15
m x 0,8 m x 29 cm) een crematiegraf aangetroffen (zie hoofdstuk 6.5). 
De 14C-datering is ongeveer gelijk aan die van de houtskoolmeiler: 50 cal 
BC - 80 cal AD.70 Naast de botresten zijn 18 kleine scherven aardewerk 
aangetroffen in de kuil met een totaalgewicht van slechts 42 g. Ze waren 
niet te determineren. 
Het graf ligt 340 m ten zuidwesten van de plaats waar volgens de 
Archismelding (zie Hoofdstuk 2.3) het ‘grafveld der Bataven’ zou moeten 
liggen. De melding is gebaseerd op oud kaartmateriaal; hoe nauwkeurig of 
hoe omvangrijk deze locatie is, is niet bekend. Indien het crematiegraf bij 
het voorgenoemde grafveld hoort, is het de enige die is teruggevonden en 
opgegraven van het grafveld.

5.6.3 Kringgreppelfragment, spoor 2.26

In put 2 is een deel van een kringgreppel aangetroffen. Gereconstrueerd 
is de diameter ongeveer 4 m. Het restant was 10 cm diep. Een spoor van 
een eventuele centrale begraving ontbreekt geheel. Hierdoor is niet aan 
te tonen of het een prehistorisch grafmonument betreft. Een alternatieve 
interpretatie is de omgreppeling van een (middeleeuwse) hooimijt. Gezien 

70 1990 ± 30 BP. 1990 ± 30 BP.

Figuur 5.39 
Crematiegraf.

Figuur 5.38
Houtskoolmeiler.
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het grotendeels ontbreken van middeleeuwse sporen en middeleeuws 
materiaal, ligt een prehistorische verklaring meer voor de hand.

5.7 Middeleeuwse sporen

In de middeleeuwen was het onderzoeksterrein waarschijnlijk een 
buitengebied dat gedeeltelijk als akkergronden in gebruik was, waardoor het 
esdek is ontstaan. In hoofdstuk 3.2 is al een bodemprofiel beschreven voor 
de westkant van het onderzoeksterrein. Daar zijn in het esdek ontginnings-
sporen aangetroffen. 

5.7.1 Greppel

Structuur 29

Aan de noordkant van de vindplaats is een noord-zuid georiënteerde greppel 
opgegraven, structuur 29 (zie figuur 5.3). De greppel kon over een lengte 
van 28,5 m gevolgd worden en was in vlak 2 circa 50 cm breed en 15-30
cm diep. Helaas is er geen vondstmateriaal in aangetroffen. De greppel 
loopt globaal richting het kasteelterrein, een paar honderd meter naar het 
noorden gelegen (aan de noordkant van de A12). Voor de functie wordt 
voorzichtig gedacht aan een landweer: een deel van een middeleeuws ver-
dedigingssysteem, dat over het algemeen bestond uit een combinatie van 
greppels en paalstellingen.

Het vooronderzoek van het ADC heeft eveneens middeleeuwse sporen 
aangetoond: twee houtskoolmeilers, die destijds op basis van stratigrafie en 
de vorm zijn gedateerd.71 Middeleeuwse houtskoolmeilers zijn doorgaans 
rond, terwijl deze kuilen in de ijzertijd langwerpig waren (zie hoofdstuk 5.5). 
De afmetingen zijn over het algemeen gemiddeld 0,8-1,0 m in diameter, de 
diepte is gering, gemiddeld slechts 15-20 cm.
Bij de opgravingen in 2006-07 zijn acht van dergelijke sporen ontdekt, 
eveneens onderin het esdek, in twee clusters: twee houtskoolmeilers in put 
8, één in put 13 en vijf in putten 47-52. Spoor 8.19 is 14C-gedateerd: 990-
1160 AD. Op basis van de uiterlijke kenmerken kunnen de andere houts-
koolmeilers van dit type eveneens in die periode gedateerd worden. 

Bovenin het esdek zijn ontginningssporen bestaand uit spitssporen ontdekt 
die vermoedelijk (post-) middeleeuws gedateerd moeten worden (figuur 
5.41). Deze sporen geven inzicht in hoe de akkergrond bewerkt werd. 
Verspreid in het esdek is laatmiddeleeuws aardewerk gevonden.

71 Kenemans 2005, 13. Kenemans 2005, 13.

Figuur 5.40 
Meiler 47.2 onder in het esdek. Mogelijk heeft 
dit spoor twee fasen.



BENNEKOM-STREEKZIEKENHUIS    65

5.8 Stellingen uit de Tweede Wereldoorlog

Arjen Bosman

In totaal zijn drie loopgraven tijdens de archeologische onderzoeken in 
2004 en 2006 ontdekt.
Eén van de loopgraven is tijdens het proefsleuvenonderzoek in 2004 al 
aangesneden en gecoupeerd.72 Tijdens de opgraving is het spoor in put 
13 over een zo groot mogelijk oppervlak vrij gelegd. Het is gemakkelijk te 
volgen als een donker spoor dat zich in de lichtere ondergrond aftekent. 
Vanwege de kenmerkende hoekige vorm is het spoor al tijdens het proef-
sleuvenonderzoek herkend als loopgraaf.
Ook de recent aandoende vulling onderschrijft de determinatie als 
een mogelijk 20e-eeuws spoor. Bij het aflopen van het vlak met een 
metaaldetector zijn geen metalen voorwerpen gevonden. Er zijn dus geen 
vondsten die de datering verder onderbouwen. 

5.8.1 Vorm en diepte

De loopgraven hebben allemaal een zigzag verloop met steeds ongeveer 
even lange stukken (circa 6 m). De breedte blijft voor zover waarneembaar 
ook min of meer gelijk (ongeveer 1 m). De oriëntatie van de zuidelijke is 
over een hemelsbrede lengte van 70 m vrijwel oost-west (zie figuur 5.42), 
deze maakt vermoedelijk een hoek en loopt verder met wat bochten naar 
het noordwesten over een hemelsbrede lengte van ongeveer 200 m. De 
noordelijke loopgraaf loopt vanaf een ronde structuur naar het noordoosten.

Aan de loopgraaf zijn geen uitgebreide uitbouwsels ontdekt zoals die nodig 
zijn voor opstellingen van ondersteunende wapens als machinegeweren, 
mortieren of antitank geschut. Wel zijn er paalstellingen gevonden, waarbij 
steeds vier palen geclusterd aan de zuidkant van de loopgraaf zijn gesteld. 
Hieronder wordt hier nader op ingegaan. 

De loopgraaf heeft een vlakke bodem, die nog circa 0,2 m onder vlak 2 
aanwezig is. Het vlak lag gemiddeld op circa 1,4 m beneden maaiveld. 

72 Kenemans 2005. Kenemans 2005. 

Figuur 5.41 
Foto van vlak 1 met ontginningssporen.
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De ingegraven dubbele paalstelling, die ooit de wandversteviging heeft 
vastgehouden, reikt nog iets dieper. Deze zijn in de coupe tussen de 0,35 en 
0,4 m diep. 

Figuur 5.42 
Vlakfoto van de zuidelijke loopgraaf in put 13. 

Figuur 5.43 
Coupe door de loopgraaf in het profiel van 
put 13. 
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In put 13 is de loopgraaf schuin aangesneden in het profiel (figuur 5.43). 
Onderin is een paaltje zichtbaar. De wand lijkt hier enigszins ingestort te 
zijn, wellicht bij het ontmantelen van het houtwerk na de bevrijding. 

5.8.2 De paalstellingen

Op regelmatige afstand, om de circa 1 m, is er een dubbele paalstelling in de 
zuidelijke loopgraaf aanwezig. Deze zal als de borging van de beschoeiing 
hebben gediend. Het beschutten van de wanden van de loopgraaf was 
noodzakelijk vanwege de zandige ondergrond van Bennekom. De vulling 
van de paalgaten lijkt een oversnijding te zijn van de bodem van de 
loopgraaf zelf.
Waarschijnlijk is deze ontstaan bij het ontmantelen van de beschoeiing. De 
palen hebben schuin gestaan, in hun functie om een talud te doen ontstaan 
en dat te ondersteunen. 

Opmerkelijk is dat aan de zuidkant van structuur 30 een aantal vierpalige 
structuren is gebouwd (zie figuur 5.44). Een coupe laat zien dat het diepe 
paalgaten zijn: circa 0,55 m onder het opgravingvlak. Er is een duidelijk 
onderscheid tussen de insteek van het paalgat met de lichte vulling en de 
donkergekleurde kern. Onderin het rechter paalgat van de coupe lijkt de 
paal heen en weer te zijn bewogen om deze los te wrikken uit de bodem. 
Helaas is niet duidelijk of de palen ook een schuine stand hebben gehad, en 
hoe deze georiënteerd waren ten opzichte van de loopgraaf. 

Alle vierpalige structuren bevinden zich aan de zuidzijde van de loopgraaf. 
Er zijn minstens vier verklaringen hiervoor te geven. Ten eerste kan het een 
fundering van een bovengrondse telefoonleiding zijn geweest. Met name als 
de loopgraaf een communicatieloopgraaf is geweest, dan is dit een element 
wat hier direct aan te koppelen valt. Ten tweede kan het de fundering zijn 
van éénmansschuilplaatsen. 
Dergelijke schuilplaatsen konden ook in de wand van de ingegraven 
loopgraaf zijn ingebracht. Vaak is deze aan de kant van de vijand 
ingebouwd. Dit om tegen te gaan dat inslaande projectielen direct de 
schuilplaats indringen. De derde verklaring is ook uit figuur 5.45 af te 

Figuur 5.44 
Coupe door een vierpalige structuur naast 
structuur 30.
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leiden,73 namelijk als mogelijke verankering van de beschoeiing van de 
loopgraaf. Wat hiertegen spreekt, is dat dergelijke systemen over het 
algemeen minder diep zijn ingeslagen of gegraven. Bovendien zouden de 
palen van de borging enkelvoudig en op meer plaatsen moeten voorkomen. 
De vierde en meest waarschijnlijke verklaring is dat het de markeringen 
zijn voor schuttersopstellingen. De diepte waarop deze sporen voorkomen, 
komt overeen met een opstelling zoals in onderstaand plaatje wordt 
voorgeschreven. Daar is echter de opstelling verstevigd met zandzakken in 
plaats van met houten beschoeiing. 

Opvallend is dat in en naast de loopgraven duidelijk afgetekende 
uitgebreide uitbouwsels ontbreken. Dit zou er op kunnen wijzen dat er 
in de opstelling alleen sprake was van geweerschutters of mannen met 
draagbare antitankwapens. Echter bij machinegeweeropstellingen, zoals 
in onderstaande tekening gemaakt te Londen naar aanleiding van door het 
verzet doorgegeven spionagerapporten over de aanleg van de Valleistelling 
ten Oosten van Amersfoort in begin 1945, komen ook vierpalige 
constructies voor.74

De relatief korte afstand tussen de vierpalige constructies in de zuidelijke 
loopgraaf te Bennekom maakt het echter onwaarschijnlijk dat dit allemaal 
machinegeweeropstellingen zijn geweest. 

73 Zie in de vulling van het rechtertalud. Zie in de vulling van het rechtertalud.
74 Zie Figuur 8, III en IV. Zie Figuur 8, III en IV.

Figuur 5.45 
Doorsnede van een loopgraaf met schutters-
opstelling (collectie Bosman).

Figuur 5.46 
Plattegrond van verschillende machinege-
weeropstellingen in de Vallei-stelling (NIMH).
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5.8.3 Een geschutsopstelling?

Tijdens het ADC-onderzoek is in hun werkput 11 in het uiterste noorden 
van het plangebied een concentratie van recente sporen gevonden. Ook daar 
werd aan een herkomst uit de Tweede Wereldoorlog gedacht.75

Er is een deel van een loopgraaf aangesneden die aan de oostzijde van een 
rondlopende vierkante paalgatenconstructie uitkwam. De omschrijving 

75 Kenemans 2005, 12. Kenemans 2005, 12.

Figuur 5.47 
Geschutsopstelling in ADC werkput 11 (M. 
Kenemans).

Figuur 5.48 
Plattegrond en doorsnede van een ingegraven 
geschutsopstelling (collectie Bosman).
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dat het een geschutskoepel zou zijn geweest, is niet correct maar wel een 
verklaring die in de buurt komt van de werkelijkheid. Wellicht is hier een 
veldopstelling geweest van een stuk artillerie. De ronde vorm geeft dan de 
locatie aan waar het affuit in de bodem geborgd kon worden. Opmerkelijk 
is, indien deze determinatie juist is, dat deze opstelling dan front richting 
het noorden heeft gemaakt. Een voorbeeld van een dergelijke opstelling is in 
onderstaande tekening te zien.

Een loopgraaf is een militair strategisch object dat ontwikkeld wordt vanaf 
het eind van de 19e eeuw en zijn apotheose krijgt in de periode 1914-1918.
In de jaren daarna ontwikkelt zich het concept van de bewegingsoorlog, 
waarbij het statische karakter van loopgraven en andere vaste stellingen 
ondergraven wordt. Toch blijft het gedurende de Tweede Wereldoorlog aan 
diverse fronten in gebruik.

Het strategische concept achter de ontwikkeling van de loopgraaf is 
defensief van aard. De oprukkende vijand wordt vanuit een verdedigbare 
stelling opgevangen, tot stilstand gebracht en mogelijk teruggedrongen. In 
dat laatste geval dient de loopgraaf verlaten te worden. Het kenmerkende 
hoekige verloop dient twee doelen. Ten eerste biedt het een optimaal 
schootsveld met overlap vanuit verschillende schuttersopstellingen. 
Ten tweede zorgt het grillige verloop ervoor dat bij eventueel vijandelijk 
binnendringen van troepen of granaatinslagen niet de hele bezetting 
uitgeschakeld wordt.

5.8.4 Locatie en datering

De loopgraven zijn gevonden op een terrein dat nooit als militair 
oefenterrein ingericht is geweest.76 Derhalve valt uit te sluiten dat de 
loopgraven tijdens een oefening zijn aangelegd. Daarnaast zijn ze niet te 
koppelen aan de systematische grensbewaking van het gemobiliseerde 
Nederlandse leger in de Eerste Wereldoorlog.77 Toen lag het leger langs de 
grenzen en vooral binnen de Nieuwe Hollandsche Waterlinie, een serie 
forten en inundaties die het westen van het land moesten beschermen.

Vóór de Tweede Wereldoorlog lag het terrein in bosrijk gebied met 
verspreid liggende bebouwing. Op stafkaarten van 1909 en 1925 is deze 
situatie aangeduid. De Duitsers hebben in 1941 stafkaarten van Nederland 
gemaakt. Hierop is nauwelijks onderscheid te zien in vergelijking met de 
Nederlandse stafkaarten. 
Tegenwoordig loopt de A12 door het gebied, naar verluidt de oudste snelweg 
van Nederland. In de periode 1933-1940 werd de weg vanaf de kust naar 
Utrecht aangelegd.78 Het oostelijke deel van Utrecht naar Arnhem is voor 
een groot deel tot stand komen onder Duits gezag tussen 1940 en 1943 en 
stond destijds onder de Nederlanders bekend als ‘het Hazepad’. 
Op luchtfoto’s uit september 1944 is te zien dat zich op het onderzoeks-
terrein nog geen loopgraven of andere oorlogsstellingen bevinden (figuur 
5.49).79 Ze zullen dus later uit de Tweede Wereldoorlog stammen, de 

76 Zie de militaire stafkaarten uit de periode tot 1945. Zie de militaire stafkaarten uit de periode tot 1945.
77 Zie www.hollandsewaterlinie.nl Zie www.hollandsewaterlinie.nl
78  ‘Geschiedenis van de Nederlandse autosnelwegen’, afkomstig van: http://www.autosnelwegen.nl. 
79 Luchtfoto’s RAF, nr. 3129, 3130, 3131, 4137, gemaakt op 6/9/1944. Bron: http://www.watwas- Luchtfoto’s RAF, nr. 3129, 3130, 3131, 4137, gemaakt op 6/9/1944. Bron: http://www.watwas-

waar.nl
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Figuur 5.49 
Uitsnede van de RAF-luchtfoto van het gebied 
waar de loopgraven zijn gevonden (www.
watwaswaar.nl).

periode vanaf het najaar van 1944. Eveneens is op de foto’s te zien dat in die 
tijd de A12 alleen nog maar een onverhard zandpad was.
Opmerkelijk is dat in het ADC-rapport al wordt gememoreerd dat 
de loopgraaf en de geschutsopstelling uit het einde van de Tweede 
Wereldoorlog dateren, zonder hier een argumentatie bij te voegen.80 In 
bijlage A zal de historische context daarvan nader worden uiteengezet.

5.8.5 Conclusie

De loopgraven zijn te duiden als een onderdeel van de Düppelstellung die 
aansloot op de Pantherstellung die de Duitsers in 1944 hebben aangelegd 
of laten aanleggen. De loopgraven hebben een versteviging gehad die 
mogelijk opgebouwd is van sloophout uit het verlaten Wageningen. Er zijn 
ter plaatse van de opgraving geen sporen van strijd gevonden. Aangenomen 
mag worden dat deze plek dus niet door zogenaamde Kampfgruppen is 
uitgekozen om op 17 april 1945 in stelling te komen tegen de oprukkende 
Geallieerden.

80 Kenemans 2005, 12. Kenemans 2005, 12.

A
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6 Materiaalcategorieën/specialistenonderzoeken

6.1 Aardewerk

Lucas Meurkens

6.1.1 Inleiding en vraagstellingen

De opgraving Bennekom-Streekziekenhuis heeft een aanzienlijke 
hoeveelheid prehistorisch aardewerk opgeleverd. In totaal zijn 7661 scherven 
prehistorisch aardewerk verzameld. Daarvan zijn er 2984 bestempeld als 
niet-determineerbaar gruis. Van de overige 4677 stuks zijn de relevante 
kenmerken beschreven in een database, die de basis van dit hoofdstuk 
vormt.81 De belangrijkste vraagstelling die bij de beschrijving gehanteerd is, is 
of al het materiaal in één periode thuishoort, of dat er meerdere periodes in 
vertegenwoordigd zijn.
De determineerbare scherven zijn op scherfniveau beschreven. In eerste 
instantie is getracht het materiaal zoveel mogelijk te reconstrueren. Geplakte 
scherven zijn geteld als één individu. Vervolgens is een aantal kenmerken, 
waaronder afwerking aan de buitenzijde, magering, potopbouw en wand-
/randversiering gescoord. Van niet iedere individuele scherf is de dikte 
gemeten. Het aardewerk is ingedeeld in vier dikteklassen, waarbij klasse I (< 
6 mm) als dunwandig aardewerk beschouwd kan worden. Klassen III (> 13
mm) en IV (> 17 mm) vallen in de categorie dikwandig aardewerk.
Het aardewerk zal in dit hoofdstuk in eerste instantie per periode beschreven 
worden, waarbij een onderverdeling gemaakt is in neolithicum, midden 
bronstijd, laat bronstijd / vroeg ijzertijd en de Romeinse tijd. De grootste 
aardewerkassemblages, van gemiddeld enkele honderden scherven, zijn 
afkomstig uit een aantal kuilen. Deze dateren zonder uitzondering uit een 
gevorderde fase van de laat bronstijd en uit de vroeg ijzertijd. De meerderheid 
van het aardewerk uit de overige sporen, in totaal bijna 2000 scherven, is 
gelet op baksel, vormtypes en versiering zeer waarschijnlijk ook in deze 
periodes te plaatsen. 
Gezien het ontbreken van vergelijkbare grote complexen in de directe 
omgeving vormt het aardewerk uit de laat bronstijd en vroeg ijzertijd een 
zeer belangrijke aanvulling op de kennis van het prehistorisch aardewerk 
in deze regio. De complexen van Bennekom maken duidelijk dat deze 
kennis nog redelijk fragmentarisch van aard is. Mede daarom is besloten de 
diagnostische stukken per complex zo compleet mogelijk af te beelden.82 Ook 
op boven-regionaal niveau is het geheel van belang omdat enkele complexen 
een duidelijke 14C-datering in de laat bronstijd hebben (vóór 800 v.Chr.). 
Het aardewerk van de opgraving Bennekom-Streekziekenhuis vormt zo 
een belangrijke toevoeging aan de kennis over het nederzettingsaardewerk 
uit de laat bronstijd. Lange tijd werd deze kennis gedomineerd door het 
grafaardewerk uit de urnenvelden, alhoewel in de laatste jaren met name voor 
Zuid-Nederland en het rivierengebied in toenemende mate complexen neder-
zettingsaardewerk beschreven zijn.83

81 Met dank aan drs. P. van den Broeke (Bureau Archeologie Nijmegen) voor zijn adviezen en 
suggesties bij het bestuderen van het aardewerk en het schrijven van dit hoofdstuk.

82 De nummering van het aardewerk op de figuren verwijst naar de vondstnummers waaruit deDe nummering van het aardewerk op de figuren verwijst naar de vondstnummers waaruit de 
stukken afkomstig zijn.

83 Arnoldussen & Ball 2007.Arnoldussen & Ball 2007.
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6.1.2 Aardewerk uit het neolithicum

In totaal zijn drie scherven bestempeld als neolithisch aardewerk. 
Opmerkelijk is een scherf gepolijst aardewerk versierd met relatief diepe 
verticale groeven (figuur 6.1). Zeer waarschijnlijk gaat het hier om aardewerk 
van de Trechterbekercultuur (TRB)(3400-2900 v. Chr.) uit het midden- 
neolithicum. De scherf is afkomstig uit een paalkuil (spoor 9.183), maar 
kan beschouwd worden als opspit. De scherf lijkt niet afkomstig te zijn 
van een daadwerkelijke trechterbeker, maar eerder van een amfoor uit de 
vroege Havelte-fase van de TRB.84 De TRB-scherf van Bennekom vormt met 
een aantal andere losse vondsten van aardewerk een discreet cluster op de 
Veluwe en in het Gooi. De dichtstbijzijnde vergelijkbare vondst is gedaan bij 
Remmerden (gemeente Rhenen).85

Twee andere scherven, beide afkomstig uit sporen, zijn te determineren als 
laat-neolithisch klokbekeraardewerk. Eén fragment, een kleine wandscherf 
afkomstig uit spoor 35.14, is versierd met horizontale groeven en schuin 
gestelde indrukken (figuur 6.2: 931). De indrukken zijn gemaakt met een 
gekerfde spatel. Bij de tweede scherf, afkomstig uit kuil 16.32, gaat het ook om 
een wandscherf. Duidelijk is te zien dat de beker oorspronkelijk opgebouwd 
is geweest uit rollen klei. De scherf is ook gebroken op de grens van deze 
rollen. Aan de bovenkant van de scherf zijn enkele ondiepe en onregelmatige 
nagelindrukken zichtbaar. Mogelijk gaat het hier niet om een versiering, maar 
zijn ze aangebracht in een poging om de verschillende rollen beter aan elkaar 
te laten hechten. De scherf is versierd met horizontale groeven. De ruimte 
tussen de drie onderste groeven is opgevuld met nogal ruw aangebrachte 
verticale spatel- of nagelindrukken. Het fragment is mogelijk afkomstig van 
een Veluwse klokbeker van het type 2If (figuur 6.2: 584).86

6.1.3 Aardewerk uit de midden-bronstijd

Op basis van dikte, magering en afwerking is een kleine groep aardewerk in 
de MBT te plaatsen. Het gaat om twee clusters, één in put 12 en één in put 41,
beide geassocieerd met structuren uit deze periode (respectievelijk structuur 
2 en structuur 34). Een klein deel van het aardewerk is afkomstig uit de 
paalkuilen van deze structuren. Het gros (80%) is echter afkomstig uit drie 
kuilen (12.32, 12.91 en 41.14) die met deze structuren geassocieerd zijn.
In totaal zijn 56 scherven gedateerd als MBT of vermoedelijk MBT. De 
scherven zijn over het algemeen afkomstig van dikwandig (68% (N=38) 
is dikker dan 13 mm) en relatief zacht gebakken vaatwerk. De magering 
bestaat in 94% van de gevallen uit gebroken kwarts, enkele malen (28%) in 
combinatie met potgruis of zand. De minerale magering is over het algemeen 
zeer grof, waarbij de individuele partikels geregeld groter zijn dan 5 mm. Er 
zijn geen scherven gevonden die iets over de potopbouw kunnen zeggen. Het 
is echter aannemelijk dat het hier voornamelijk ton- of emmervormige potten 
betreft. Versiering is ook niet aangetroffen op het aanwezige materiaal. 
Een nadere datering dan MBT is op basis van het aardewerk niet te geven. 
Versieringsmotieven die kenmerkend zijn voor de eerste fase van de MBT 
ontbreken in het complex. De groep is echter zo klein, dat dit niet zoveel 
hoeft te zeggen. Belangrijker is de associatie van het materiaal met duidelijk 
herkenbare, driebeukige huisplattegronden. Deze verschijnen vanaf de 2e helft 
van de MBT. Een datering in de MBT B, tussen 1500 en 1150 v. Chr., lijkt dus 
geoorloofd.

84 determinatie dr. J.A. Bakker. determinatie dr. J.A. Bakker.
85 Bakker 1982. Bakker 1982.
86 Met dank aan drs. E. Drenth voor zijn hulp bij de determinatie van deze scherven. Met dank aan drs. E. Drenth voor zijn hulp bij de determinatie van deze scherven.

Figuur 6.1 
Scherf van trechterbekeraardewerk. Schaal 1:2.

Figuur 6.2 
Scherven van klokbekeraardewerk. Schaal 1:2.
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6.1.4 Aardewerk uit de LBT en de VIJT

De grootste aardewerkcomplexen van de opgraving Bennekom-
Streekziekenhuis dateren uit de LBT en de VIJT. Het gaat hierbij om 
aardewerk uit drie silo’s , twee waterputten, de houtenconstructie en kuil 1.
Het aardewerk uit een natuurlijke depressie (spoor 46.14) wordt hier ook 
besproken. De complexen zullen per context beschreven worden. 
Op kuilen 9.188 en 46.14 na zijn er voor alle complexen 14C-dateringen
beschikbaar, die erop wijzen dat de verschillende complexen niet allemaal 
uit dezelfde periode dateren.87 Tussen het aardewerk uit de verschillende 
sporen zijn ook wat verschillen waarneembaar. Deze zijn echter zo 
subtiel, dat de chronologische verschillen niet aanzienlijk kunnen zijn. 
Voor de volledigheid wordt hier ook het aardewerk uit de overige sporen 
gepresenteerd. De meerderheid hiervan dateert vermoedelijk in dezelfde 
periode.

6.1.4.1 Silo’s 1 (spoor 5.18) en 2 (spoor 9.12) 

De complexen uit deze silo’s kunnen volgens de 14C-dateringen duidelijk 
in de LBT geplaatst worden. Beide complexen zijn gedateerd met houtskool 
en komen met 95% zekerheid uit vóór 840 BC. Ermee rekening houdend 
dat het houtskool afkomstig is van oud hout kunnen we uitgaan van een 
datering in de 9e of misschien zelfs de 10e eeuw v.Chr.
In de twee silo’s zijn respectievelijk 361 (1) en 206 scherven (2) gevonden. 
Het aardewerk is beige tot (donker)bruin van kleur, wat erop wijst dat het 
onder niet volledig oxiderende omstandigheden gebakken is. Kleuren die 
wijzen op een sterk reducerend bakmilieu ontbreken. Bij de magering 
overheerst de grof minerale component (respectievelijk 33% en 60%) al 
dan niet in combinatie met zand of potgruis. Hierbij moet wel worden 
opgemerkt dat de minerale component vaak in niet al te grote hoeveelheden 
aanwezig is, zeker als we het materiaal vergelijken met de overige 
complexen uit deze periode. Het overheersen van minerale magering in 
plaats van potgruis is opmerkelijk voor een complex uit de gevorderde LBT. 
Op het Zuid-Limburg na, waar minerale magering ook lijkt te domineren 
in deze periode,88 wordt namelijk in veel regio’s alleen gebruik gemaakt van 
potgruis als verschralingsmateriaal voor het aardewerk uit deze periode.89

In Bennekom komt potgruis alléén als verschralingsmateriaal echter maar 
relatief weinig voor (respectievelijk 14% en 3%). 
Wat betreft afwerking van het aardewerk kan worden opgemerkt dat de 
meerderheid van het aardewerk, ongeveer 2/3, geen sporen van intentionele 
gladding vertoont en geclassificeerd is als ruwwandig. Een klein deel van 
het aardewerk uit beide complexen is besmeten. In het geval van silo 1 is dit 
13% (N=46). Bij silo 2 gaat het om 6% van het aardewerk (N=12). Hoewel 
besmijting, waarbij het aardewerk door middel van het aanbrengen van een 
kleipapje opzettelijk geruwd wordt, vaak als kenmerkend voor de ijzertijd 
gezien wordt, komt het ook in de LBT al sporadisch voor. Opmerkelijk 
is wel de zeer grove besmijting tot aan de rand op één scherf, omdat dit 
eigenlijk pas vanaf de tweede helft van de VIJT gemeengoed wordt (figuur 
6.3: 88b).90

87 Voor een overzicht van de Voor een overzicht van de 14C-gedateerde sporen zie bijlage C.
88 Brounen & Ball 2002. Brounen & Ball 2002.
89 Vgl. o.a. de complexen beschreven in Van den Broeke 1991; Ball 2007. Vgl. o.a. de complexen beschreven in Van den Broeke 1991; Ball 2007.
90 Mond. med. P. van den Broeke. Mond. med. P. van den Broeke.
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spoornr 5.18 9.12 13.2 9.188

totaal aantal scherven 361 206 792 104

N % N % N % N %

insluitsel

grof mineraal 58 16 57 27 372 47 21 20

zand 41 11 22 11 124 16 8 8

zand en mineraal 38 11 34 17 136 17 24 23

potgruis 50 14 6 3 8 1 10 10

potgruis en mineraal 20 6 33 16 11 1 6 6

niet zichtbaar /overig 154 42 54 26 141 18 35 33

afwerking buitenzijde

glad/gepolijst 93 26 46 22 212 27 23 22

ruw 222 61 148 72 376 47 68 65

besmeten 46 13 12 6 204 26 13 13

dikte

< 7 mm 77 21 27 13 135 17 18 17

7-12 mm 284 79 178 87 651 82 86 83

13-17 mm 0 0 1 0 6 1 0 0

> 17 mm 0 0 0 0 0 0 0 0

potvorm 23 8 65 7

open 4 17 1 13 13 20 1 14

gesloten met hals 18 79 6 74 51 78 6 86

gesloten zonder hals 1 4 1 13 1 2 0 0

randversieringsfrequentie 46 21 111 11

versierd 2 4 0 0 21 19 0 0

onversierd 44 96 21 100 90 81 11 100

wandversieringsfrequentie 302 178 645 90

versierd 13 4 7 4 24 4 2 2

onversierd 289 96 171 96 621 96 88 98

wandversieringstechniek

nagel-/vingertopindrukken 12 92 6 86 5 21 0 0

spatelindrukken 0 0 0 0 1 4 0 0

kamstreek 0 0 0 0 0 0 0 0

stafband versierd 1 8 1 14 8 33 0 0

groeven 0 0 0 0 9 38 2 100

ribbels 0 0 0 0 1 4 0 0

overig 0 0 0 0 0 0 0 0

Over de aanwezige vormtypes kan in eerste instantie opgemerkt worden 
dat afgeronde gesloten vormen met hals domineren. In silo 1 heeft 79% 
deze vorm (N=18), in silo 2 is dit 74% (N=6). De vorm varieert van kleine 
drieledige potjes met een korte rechte of licht naar buitenstaande hals 
(figuur 6.3: 65, 66b. figuur 6.4: 163c) tot potten met een zwak S-vormig 
profiel en relatief hoge hals . Onder de overige vormtypes vinden we onder 
andere een licht gesloten tonvormige pot (figuur 6.3: 88a) en een open 
kommetje of schaaltje (figuur 6.4: 182b). Twee fragmenten uit silo 2 zijn 
voorzien van nogal massieve bandoren. In één geval bevindt deze zich 
net onder de rand. Beide fragmenten zijn waarschijnlijk afkomstig van 
grote voorraadpotten (figuur 6.4: 189a/b). Een kleine scherf uit silo 1 is 
vermoedelijk afkomstig van een lappenschaal versierd met nagelindrukken 
(figuur 6.3: 88d).

Slechts een klein deel van het materiaal is versierd. Hierbij gaat het 
voornamelijk om nagel- of vingertopindrukken, die in horizontale lijnen 

Tabel 6.2. 
Overzicht van het aardewerk uit de LBT en de 
VIJT. Weergegeven zijn de grootste complexen 
en het totaal uit de overige sporen.
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zijn aangebracht (o.a. figuur 6.3: 64a, 66c. figuur 6.4: 163b). De versiering 
bevindt zich onder andere op de overgang van buik naar schouder of op de 
hals. Bij enkele fragmenten gaat het om meervoudige horizontale lijnen 
of vlakken nagelindrukken. Eén scherf toont een zeer plastische versiering 
van diepe groeven, die Kalenderberg-achtig aandoet (figuur 6.3: 87c). In twee 
andere gevallen is het aardewerk voorzien van een versierde stafband.
Een opmerkelijke scherf uit silo 1 is afkomstig van een gepolijst potje dat 
op de overgang van buik naar schouder een afgeplat facet bezit. Op de buik 
zelf bevinden zich ook enkele afgeplatte facetten, maar deze zijn minder 
geprononceerd (figuur 6.3: 88g). In silo 2 is een scherf hard gebakken 
gepolijst aardewerk aangetroffen, afkomstig van een gesloten pot met een 
relatief hoge, iets naar binnen staande hals. Op de overgang van schouder 
naar hals bevindt zich een geprononceerde knik (figuur 6.4: 154b). Beide 
scherven zijn afwijkend in het complex en zijn mogelijk geïnspireerd op het 
aardewerk dat we kennen uit het kerngebied van de Urnenfelderkultur.91

91 Vgl. Ruppel 1990. Vgl. Ruppel 1990.

spoornr 52.9 39.1 39.69 39.70 46.14 overig

totaal aantal scherven 608 64 221 171 25 1893

N % N % N % N % N % N %
insluitsel

grof mineraal 235 39 30 47 109 49 101 60 6 24 837 44

zand 97 16 3 5 23 10 16 9 5 20 219 12

zand en mineraal 127 21 4 6 25 11 16 9 9 36 210 11

potgruis 37 6 9 14 21 10 3 2 0 0 122 6

potgruis en mineraal 44 7 13 20 19 9 2 1 0 0 124 7

niet zichtbaar /overig 68 11 5 8 24 11 33 19 5 20 381 20

afwerking buitenzijde

glad/gepolijst 113 19 36 56 46 22 74 43 9 36 274 14

ruw 421 69 23 36 136 65 81 48 6 24 1412 75
besmeten 74 12 5 8 26 13 16 9 10 40 207 11

dikte

< 7 mm 91 15 6 9 12 5 10 6 4 16 177 9

7-12 mm 508 84 58 91 203 92 154 90 21 84 1653 88

13-17 mm 9 1 0 0 6 3 7 4 0 0 60 3

> 17 mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

potvorm 28 5 5 12 5 33

open 7 25 0 0 1 20 2 17 0 0 10 30

gesloten met hals 21 75 5 100 4 80 6 50 5 100 19 58

gesloten zonder hals 0 0 0 0 0 0 4 33 0 0 4 12

randversieringsfrequentie 66 7 12 16 5 153

versierd 13 20 0 0 2 17 1 6 0 0 22 14

onversierd 53 80 7 100 10 83 15 94 5 100 131 86

wandversieringsfrequentie 519 54 193 146 15 1667

versierd 10 2 1 2 6 3 4 3 1 7 38 2

onversierd 509 98 53 98 187 97 142 97 14 93 1629 98

wandversieringstechniek

nagel-/vingertopindrukken 9 90 0 0 2 33 2 50 0 0 13 33

spatelindrukken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kamstreek 0 0 0 0 1 17 1 25 0 0 6 16

stafband versierd 0 0 0 0 2 33 0 0 0 0 2 5

groeven 1 10 1 100 1 17 1 25 1 100 12 32

ribbels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3

overig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11
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Figuur 6.3 
Aardewerk uit silo 1 (spoor 5.18). Schaal 1:2.
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Figuur 6.3 
Aardewerk uit silo 1 (spoor 5.18). Schaal 1:2.
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Figuur 6.4 
Aardewerk uit silo 2 (spoor 9.12). Schaal 1:2
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Een ander speciaal stuk uit silo 1 betreft een fragment van een aardewerken 
lepel of napje met kort handvat (figuur 6.3: 88f). Het betreft hier een voor 
de metaaltijden relatief zeldzame vorm. Vergelijkbare stukken kennen 
we onder andere uit Noord-Brabant.92 De napjes uit de LBT van Cuijk-
Heeswijkse Kampen zijn ook enigszins vergelijkbaar. Ze zijn echter wel 
van een groter formaat en ook de vorm van de oren is in dit geval anders.93

Het stuk is nagenoeg identiek aan een lepel, die in het urnenveld op de 
Hankenberg bij Erica (Drenthe) gevonden is.94 Dit soort aardewerk lijkt in 
Zuid- en Midden-Nederland na fase A niet meer voor te komen.95

Op één scherf uit silo 2 zijn aan de buitenzijde van de rand slijtagesporen 
waargenomen (figuur 6.4: 163). Vermoedelijk zijn deze ontstaan doordat 
er een houten of aardewerken object overheen gedraaid is. Van den 
Broeke heeft vergelijkbare slijtagesporen waargenomen op trechtervormig 
aardewerk zonder bodem uit Oss-Ussen, waar het in verband gebracht 
wordt met kaasproductie.96

6.1.4.2 Silo 3 (spoor 9.188) 

Silo 3 heeft in totaal 104 determineerbare scherven opgeleverd. Puur 
reducerend gebakken materiaal ontbreekt wederom. De percentages voor 
besmeten en intentioneel geglad aardewerk liggen respectievelijk op 13%
en 22%. Onder de magering domineert de minerale component (49%), 
waarvan 23% in combinatie met zand en 6% in combinatie met potgruis. 
In 7 gevallen kon de potvorm gereconstrueerd worden. Onder de vormtypes 
domineert de gesloten vorm met hals (86%, N=6), waarbij het om 
afgeronde vormen gaat. Er is één fragment van een open kom of schaal 
herkend.
Versiering is nauwelijks aanwezig op het aardewerk. Van de randen (N=11)
is er geen versierd. Twee wandscherven (2%) dragen een versiering. Eén is 
versierd met diepe parallelle groeven. De groeven zijn schuingesteld en min 
of meer haaks op elkaar aangebracht. Een andere scherf draagt een enkele 
groef op de overgang van schouder naar hals.
Op basis van de berekende percentages voor dit complex, die vergelijkbaar 
zijn met de andere complexen, is een datering in de LBT of VIJT 
aannemelijk.

6.1.4.3 Kuil 1 (spoor 13.2)

Kuil 1 heeft in totaal 792 determineerbare scherven opgeleverd. Een 14C-
datering op houtskool heeft een datering in de 9e eeuw voor Christus, dus 
in de LBT, opgeleverd. Net als bij silo’s 1 en 2 is ook hier niet uit te sluiten 
dat het houtskool afkomstig is van oud hout en de datering dus (iets) te oud 
is. Ook enkele kenmerken van het aardewerk zelf wijzen in deze richting. 
Het aardewerk uit deze kuil is overwegend onder niet volledig oxiderende 
omstandigheden gebakken. Sterk reducerend gebakken aardewerk 
ontbreekt, maar wel moet worden opgemerkt dat een aanzienlijk percentage 
van het aardewerk sporen van secundaire verbranding vertoont (19%,
N=147). De bakwijze kon in deze gevallen niet meer worden vastgesteld. 
Wat betreft magering overheerst grof mineraal materiaal (65%), waarvan 

92 Herpen-Wilgendaal: Ball & Jansen 2002, Figuur 6.5 en uit West-Friesland (Brandt 1988, 246).Herpen-Wilgendaal: Ball & Jansen 2002, Figuur 6.5 en uit West-Friesland (Brandt 1988, 246).
93 Ball & Eimermann 2002, figuur 5b.Ball & Eimermann 2002, figuur 5b.
94 Modderman 1956.
95 Mond. Med. P. van den Broeke.Mond. Med. P. van den Broeke.
96 Van den Broeke 1987b, 104.Van den Broeke 1987b, 104.
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17% in combinatie met zand en 1% in combinatie met potgruis. Ongeveer 
een kwart van de scherven vertoont sporen van intentionele gladding (27%, 
N=212). De overige scherven zijn ruwwandig of besmeten (respectievelijk 
47% en 26%). Het hoge aandeel besmeten scherven is wellicht deels een 
vertekening, die veroorzaakt is door de aanwezigheid van enkele besmeten 
Harpstedt-achtige potten, die slechts ten dele te reconstrueren waren (o.a. 
figuur 6.5: 482p en r). 
In 65 gevallen kon de potvorm (deels) gereconstrueerd worden. Het gaat 
hierbij met name om afgeronde vormen, waarbij de gesloten vormen met 
hals domineren (78%, N=51). De potten zijn drieledig en de lengte van 
de hals varieert van zeer kort tot relatief lang. In dertien gevallen (20%) 
zijn de scherven afkomstig van open vormen, i.e. schalen of kommen. 
Opmerkelijk binnen deze groep is een miniatuurversie van een Henkeltasse 

met oor tot aan de rand (figuur 6.5: 430). Een grote schaal van gepolijst 
aardewerk met horizontaal doorboord knobbeloor kon bijna in zijn geheel 
geborgen worden (figuur 6.5: 482b). Er is slechts één gesloten vorm zonder 
hals onderscheiden (2%). Opmerkelijk binnen het complex uit kuil 1 is het 
relatief veel voorkomen van knobbeloren (o.a. figuur 6.5: 557b/c). Dit type 
oor komt over het algemeen pas in de VIJT met enige regelmaat voor en 
pleit mogeljik voor een wat jongere datering dan LBT van het complex. 
Een klein deel van het aardewerk is versierd. Bij de randen (N=111) gaat het 
om 21 exemplaren (19%). Twintig daarvan zijn versierd met vingertopin-
drukken op de rand. Er is één golfrand aanwezig. Net onder de rand is bij 
deze scherf een rij diepe spatelindrukken aanwezig (figuur 6.5: 482s). Van 
de wandscherven is 4% versierd (N=24). Hierbij valt op dat de versierings-
technieken meer divers zijn dan bij silo’s 1 en 2. De eenvoudige enkele of 
meervoudige rijen vingertopindrukken die in silo’s domineren ontbreken 
hier in zijn geheel. Enkelvoudige rijen vingertopindrukken komen wel 
voor. Deze zijn echter niet aangebracht in de pot zelf maar op een speciaal 
hiervoor uitgespaard bandje, waardoor een zeer licht reliëf ontstaan is 
(figuur 6.5: 482t, 527e, 545f). Aangezien er bij deze versieringstechniek 
geen losse rol klei wordt aangebracht, kunnen we niet van een stafband 
spreken. Deze laatste is echter ook relatief goed vertegenwoordigd onder 

Figuur 6.5 
Aardewerk uit kuil 1 (spoor 13.2). Schaal 1:4
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Figuur 6.5 (vervolg)
Schaal 1:2
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Figuur 6.5 (vervolg)
Schaal 1:2
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Figuur 6.5 (vervolg)
Schaal 1:2
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het versierde aardewerk (N=8), zowel in onversierde als versierde vorm met 
vingertopindrukken. De laatste groep domineert. Een opmerkelijke scherf in 
deze categorie is die van een grote pot, die op de schouder voorzien is van 
een dubbele met vingertopindrukken versierde stafband (figuur 6.5: 545h). 
Dergelijke dubbele stafbanden zijn zeer zeldzaam, zo niet uniek binnen 
het aardewerk uit de LBT/VIJT (mond. mededeling P. van den Broeke). 
Een ander relatief veel voorkomend versieringsmotief bestaat uit enkele 
of meervoudige groeven (N=9). De enkele groeven bevinden zich over het 
algemeen op de schouder of op de overgang van schouder naar hals. Eén 
scherf is versierd met vlakken dunne schuine groeven, die haaks op elkaar 
staan (figuur 6.5: 527h). De versiering doet kamstreek-achtig aan, maar is 
te onregelmatig om daadwerkelijk als kamstreekversiering gedetermineerd 
te worden. Een scherf met een geprononceerde ribbel of ribbels op de 
overgang van buik naar schouder is wel vergelijkbaar met een exemplaar uit 
Rhenen-Remmerden (figuur 6.5: 527f). Hier wordt deze (mogelijk) in een 
gevorderde fase van de LBT gedateerd.97

Ook binnen dit complex zijn weer enkele scherven aanwezig die ‘uitheems’ 
aandoen en afkomstig zijn van aardewerk dat mogelijk geïnspireerd is op 
vormen uit het kerngebied van de Urnenfelderkultur. Een uitzonderlijk stuk 
is een scherf van gepolijst bruinrood aardewerk. Deze is afkomstig van een 
gesloten potje met relatief lange, naar binnen staande hals. Op de schouder 
is het stuk versierd met parallelle horizontale groeven. Aansluitend 
bevinden zich schuine groeven op de hals (figuur 6.5: 482u). Voor het ver-
sieringsmotief zijn wel parallellen te vinden in het materiaal uit de LBT 
binnen de regio.98 Problematischer is de oorspronkelijke vorm van het 
fragment. Deze is vermoedelijk vergelijkbaar met die van de zogenaamde 
Schulterbecher, die veel voorkomen in het Midden-Rijngebied.99 Een andere 
scherf bezit net als de boven beschreven scherf uit silo 2 een afgeplat facet 
op de overgang van buik naar schouder. Daarnaast bevindt zich op de 
overgang van schouder naar hals een dunne groef (figuur 6.5: 527g). 
Een speciale vorm in het aardewerkspectrum wordt vertegenwoordigd door 
een kleine scherf, waarin twee resten van doorboringen zichtbaar zijn. 
Mogelijk gaat het hier om een fragment van een zeef. 
Zoals reeds vermeld is de 14C-datering die voor deze waterkuil beschikbaar 
is en uitkomt in de LBT (9e eeuw) mogelijk te oud. Enkele kenmerken 
van het aardewerk zelf wijzen ook in deze richting, waaronder het hoge 
percentage minerale magering, het relatief hoge aandeel besmeten 
aardewerk en de reeds vermelde knobbeloren. Met betrekking tot de ver-
sieringsmotieven is het opmerkelijk dat enkel- of meervoudige lijnen 
nagelindrukken, die in de LBT silo’s 1 en 2 nog veelvuldig aanwezig zijn, in 
kuil 1 geheel ontbreken (tenzij aangebracht op een stafband). Een datering 
in de 9e of 8e eeuw voor Christus, dus op de overgang van de LBT naar de 
VIJT is wellicht het veiligst.

6.1.4.4 Waterput 1 (spoor 39.1) en de houten constructie (spoor 39.69)

Het gaat bij deze sporen feitelijk om één spoor waarin in totaal 
drie gebruiksfasen onderscheiden zijn. Deze hebben verschillende 
spoornummers toegewezen gekregen. De twee oudste fasen zijn op basis 
van 14C-dateringen respectievelijk in de LBT (39.1) en de VIJT (39.69) 

97 Arnoldussen & Ball 2007, 184 (no. 23). Arnoldussen & Ball 2007, 184 (no. 23).
98 Vgl. Desittere 1968. Vgl. Desittere 1968.
99 Ruppel 1990. Ruppel 1990.
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Figuur 6.6 
Aardewerk uit waterput 1 (spoor 39.1). 
Schaal 1:2

te plaatsen. In de nazak van de kuil zijn vervolgens in de Romeinse tijd 
enkele kuilen ingegraven (onder andere kuil 39.70). Het aardewerk hiervan, 
waarbij enkele stukken duidelijk verschillen van het gangbare aardewerk uit 
de LBT/VIJT wordt onder het kopje Romeins aardewerk behandeld.
Tot de oudste gebruiksfase van dit complex (waterput 1) behoort een groep 
van 64 determineerbare scherven. Hoewel het slechts een kleine groep 
aardewerk betreft, valt op dat meer dan de helft van de scherven (56%) 
sporen van intentionele gladding vertoont, dan wel gepolijst is. Het aandeel 
besmeten aardewerk is met vijf scherven (8%) bescheiden. Als verschra-
lingsmateriaal domineert de grof minerale component (73%), waarvan een 
deel in combinatie met zand (6%) en een deel in combinatie met potgruis 
(20%).
In vijf gevallen kon de potvorm gereconstrueerd worden, waarbij het zonder 
uitzondering om gesloten vormen met hals gaat. De hals staat hierbij 
hoofdzakelijk naar binnen gericht (figuur 6.6: 1162/1175 a). Bij één van 
de exemplaren gaat het om een relatief grote pot, waarbij de schouder en 
vermoedelijk ook de hals zeer goed gepolijst zijn in tegenstelling tot de buik, 
die een grof besmeten oppervlak heeft (figuur 6.6: 1141). Binnen deze groep 
is het een opmerkelijk stuk, temeer omdat dergelijke potten in Oss-Ussen 
pas vanaf de midden-ijzertijd met enige regelmaat voor te lijken komen.100

Versiering is slechts op één wandscherf waargenomen (2%). De versiering 
bestaat hierbij uit - naar het lijkt - willekeurig geplaatste groeven (figuur 6.6: 
1175 b)

De houten constructie dateert in de VIJT. In de analyse zijn zowel de 
scherven uit deze kuil zelf, als die uit de nazak meegenomen, wat een groep 

100 Mond. med. drs. P. van den Broeke.
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van 208 determineerbare scherven heeft opgeleverd. Binnen deze groep 
is 22% geglad of gepolijst (N=45), 13% is besmeten (N=26). De overige 
65% (N=136) is geclassificeerd als ruwwandig. Als verschralingsmateri-
aal domineert ook hier de minerale component (68%), waarvan 11% in 
combinatie met zand en 9% in combinatie met potgruis. 
Bij vijf scherven was het mogelijk de potvorm (deels) te reconstrueren. 
Gesloten vormen met hals domineren met 80% (N=4). Er is één open vorm 
van een kom of schaal met haakrand aanwezig (figuur 6.7: 1327). Uit de 
nazak is een scherf afkomstig, die in deze vroege context opmerkelijk is. 
Het gaat om een fragment zwart gepolijst aardewerk afkomstig van een 
gesloten pot met hoge naar buiten staande hals, relatief korte schouder 
en hoekig profiel (figuur 6.7: 1144 a). Het fragment doet erg denken aan 
Marne-achtige keramiek zoals we die kennen uit de midden-ijzertijd en 
is dus mogelijk afkomstig van een latere bewoningsfase. De context van 
de scherf, uit de nazak, wijst ook in deze richting. Hoekige profielen zijn 
echter niet echt onbekend in de VIJT, zoals onder andere gebleken is uit 
het complex uit waterput 2. Een vroegere datering voor dit stuk is dus niet 
uit te sluiten. Geoord aardewerk is vertegenwoordigd door twee horizontaal 
doorboorde knobbeloren.
Versiering is waargenomen op twee randscherven (18%). De boven reeds 
vermelde haakrand is aan de binnenzijde versierd met dunne verticale 

Figuur 6.7 
Aardewerk uit houten constructie (spoor 
39.69). Schaal 1:2 (met uitzondering van 1125. 
Schaal 1:4.).
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groeven. Van de wandscherven (N=193) dragen er zes versiering (3%). Twee 
scherven zijn versierd met een enkele horizontale lijn vingertopindruk-
ken net boven de schouder. Twee andere scherven hebben een versierde 
stafband. Eén daarvan is afkomstig van een relatief klein potje, dat naast de 
stafband ook met vlakken (?) losse nagelindrukken versierd is. De resterende 
twee scherven zijn respectievelijk versierd met kamstreken (figuur 6.7: 
1248) en diepe, haaks op elkaar staande groeven (figuur 6.7: 1144).

Hoewel de 14C-dateringen van de verschillende gebruiksfasen wel 
enigszins in deze richting wijzen, ligt het aardewerk uit beide kuilen in 
tijd vermoedelijk niet erg ver uit elkaar. Wat betreft afwerking en magering 
verschillen de twee complexen namelijk niet aanzienlijk. Het relatief hoge 
percentage geglad aardewerk uit waterput 1 lijkt inderdaad op een vroege 
datering in de LBT te wijzen. Met betrekking tot de houten constructie, 
die in de VIJT gedateerd is, is het lage percentage besmeten aardewerk 
opmerkelijk. Desalniettemin suggereren de knobbeloren, de haakrand en 
de relatief grote verscheidenheid aan versieringsmotieven dat dit complex 
jonger is dan dat uit waterput 1 en daadwerkelijk in de VIJT thuishoort. 

6.1.4.5 Waterput 2 (spoor 47.1 en 52.9)

Deze waterput is verspreid over twee verschillende werkputten opgegraven 
en heeft in totaal 608 determineerbare scherven opgeleverd. In vergelijking 
met de reeds beschreven complexen lijkt bij deze kuil een groter percentage 
van het aardewerk onder puur reducerende omstandigheden gebakken 
te zijn. Het betreft hier dan met name de fijner afgewerkte, gepolijste 
exemplaren. Wat betreft afwerking in het algemeen kan 20% van het 
aardewerk tot de categorie intentioneel geglad of gepolijst gerekend (N=113).
Besmeten aardewerk is met 12% vertegenwoordigd (N=74). Het overige 
aardewerk is als ruwwandig geclassificeerd. Het aardewerk uit deze kuil is 
hoofdzakelijk gemagerd met grof mineraal materiaal (67%), waarvan een 
deel in combinatie met zand (21%) of potgruis (7%). 
In 28 gevallen kon de potvorm (deels) gereconstrueerd worden. Onder de 
vormtypes in het algemeen domineren de gesloten vormen met hals (75%, 
N=21). Hierbij valt in eerste instantie op dat een aanzienlijk deel van de 
vormen een uitgesproken hoekig profiel heeft, in tegenstelling tot de eerder 
beschreven complexen (o.a. figuur 6.8: 1510, 1514, 1515). Het gaat hierbij dan 
wederom met name om de fijner afgewerkte, gepolijste, stukken. Eén scherf 
vertoont een duidelijke knik op de overgang van schouder naar hals (figuur 
6.8: 1429a). Open vormen zijn met zeven exemplaren vertegenwoordigd 
(25%). Naast de eenvoudige kommen en schalen, valt één scherf van een 
schaal met drieledig profiel op. Het gaat hier om een type schaal (Oss-Ussen 
type 13) dat in Oss pas in de 2e helft van de midden-ijzertijd opkomt (figuur 
6.8: 1493a).101 Geoord aardewerk is ook aanwezig in de vorm van enkele 
losse bandoren (N=8).
Versiering is in dit complex weer zeldzaam. Van de randscherven is 20% 
versierd (N=13). Op enkele uitzonderingen na gaat het hier om vinger-
topindrukken op de rand. In één geval bevindt de versiering zich aan de 
binnenzijde van de rand. Een andere scherf is op de rand versierd met 
spatel- in plaats van vingertopindrukken. Slechts 2% van de wandscherven 
is versierd (N=10). In negen gevallen bestaat de versiering uit nagel-/vin-

101 Van den Broeke 1987a, 32. Van den Broeke 1987a, 32.
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Figuur 6.8 
Aardewerk uit waterput 2 (spoor 47.1 en 52.9). Schaal 1:2.
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Figuur 6.8  (vervolg)
Schaal 1:2.
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gertopindrukken. De motieven variëren van een enkele horizontale lijn, tot 
vlakken of los verspreide vingertopindrukken (figuur 6.8: 1412). Eenmaal 
bevindt deze horizontale lijn zich op de hals. In twee gevallen, onder andere 
bij een bijna complete pot, zijn de indrukken zo diep uitgeknepen dat een 
zeer plastische versiering van verticale / schuin gestelde vingertopindrukken 
is ontstaan (figuur 6.8: 1513). Eén scherfje is versierd met dunne (figuur 6.8: 
1493 b) groeven.
Het aardewerk vertoont kenmerken die karakteristiek zijn voor zowel de 
LBT als de VIJT. De datering van het hout ligt tussen 750 en 710 v.Chr. De 
baksels waarin het aardewerk uitgevoerd is, zijn vergelijkbaar met die uit 
fase A van Oss-Ussen.102 Ook het relatief veel voorkomen van reducerend 
gebakken aardewerk en het feit dat veel vormen een hoekig profiel hebben, 
neigt naar een datering in de VIJT, maar net als bij de houten constructie is 
het lage percentage besmeten aardewerk weer opmerkelijk. De versieringen, 
die grotendeels vergelijkbaar zijn met die uit silo’s 1 en 2, wijzen echter  
weer in de richting van een oudere datering, in de LBT. Nagel- en vingertop-
indrukken domineren, waaronder enkelvoudige rijen en vlakken. De locatie 
van een rij vingertopindrukken op de hals, zoals éénmaal waargenomen is, 
is typisch voor de LBT.103

6.1.4.6 Depressie (spoor 46.14)

Dit spoor, vermoedelijk een natuurlijke depressie, heeft slechts een beperkte 
hoeveelheid determineerbare scherven opgeleverd (N=25). Omdat er een 
relatief groot aantal diagnostische stukken tussen zitten, volgt hier toch 
een beschrijving en ruwe karakterisering van het complex. De relatief 
hoge percentages besmeten (40%) en gladwandig aardewerk (36%) zijn 
waarschijnlijk het gevolg van het geringe aantal scherven. Duidelijk is wel 
dat de meerderheid van het aardewerk uit deze kuil met mineraal materiaal 
gemagerd is (60%), waarvan 36% in combinatie met zand. 
In vijf gevallen kon de potvorm gereconstrueerd worden. Het gaat hierbij 
zonder uitzondering om gesloten vormen met hals, waaronder een pot met 
zwak S-vormig profiel en besmeten buik (figuur 6.9: 1400b)., een drieledige 

102 Mond. med. P. van den Broeke. Mond. med. P. van den Broeke.
103 Mond. med. P. van den Broeke. Mond. med. P. van den Broeke.

Figuur 6.9 
Aardewerk uit depressie, spoor 46.14. 
Schaal 1:2 (behalve 1400a, 1:4).
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gepolijste pot met korte rechte hals (figuur 6.9: 1400d). en een gepolijste 
pot met relatief lange, naar buiten staande schräghals (figuur 6.9: 1400a).
Eén scherf van een gepolijste pot draagt een versiering op de buik en 
schouder (figuur 6.9: 1400c). Op de buik bestaat deze uit parallel verticale 
groeven die op de schouder door halfronde groeven worden afgesloten.
Op basis van de Schräghals en de aanwezigheid van een toch aanzienlijke 
hoeveelheid besmeten aardewerk moet dit complex waarschijnlijk in de 
eerste fase van de VIJT geplaatst worden.

6.1.4.7 Overige sporen

Voor de volledigheid zal hier ook het aardewerk uit de overige sporen kort 
besproken worden. Het gaat om een groep van 1893 scherven die met 
redelijke zekerheid tot de LBT en/of de VIJT gerekend kunnen worden.
Dit is in de eerste plaats af te leiden uit de bakwijze van het aardewerk. 
Sterk reducerend gebakken aardewerk ontbreekt grotendeels. Daarnaast 
verschillen de berekende percentages niet wezenlijk van die van de goed 
gedateerde complexen. 
Zo domineert onder de magering nog steeds de minerale component (62%), 
waarvan 7% in combinatie met potgruis en 11% in combinatie met zand. 
Het percentage besmeten en opzettelijk geglad aardewerk is relatief laag, 
met respectievelijk 11% (N=207) en 14% (N=257). 
Ook wat betreft de vormtypes is deze groep vergelijkbaar met de goed 
gedateerde complexen. Open vormen, waaronder kommen en schalen (30% 
(N=10) ) en gesloten vormen met hals domineren (58% (N=19) ). Onder 
de laatste groep bevindt zich onder andere een fragment van een Harpsted-

achtige pot. Een ander randfragment bezit een zeer korte naar buiten 
staande hals. De overgang van schouder naar hals is zowel aan de binnen- 
als buitenzijde (scherp) geknikt (figuur 6.10: 261). Het is een randtype 
dat kenmerkend is voor de LBT. Twee andere randfragmenten zijn op de 
overgang van schouder naar hals voorzien van een richel (figuur 6.10: 34 en 
524 a). Geoord aardewerk is aanwezig in de vorm van een aantal bandoren 
(N=11). In enkele gevallen gaat het om exemplaren met plug.
Ook binnen deze groep is versiering zeer zelden aanwezig. Van de randen is 
14% versierd (N=22), waarbij het uitsluitend om nagel- of vingertopindruk-
ken gaat. Slechts 2% van de wandscherven draagt een versiering (N=38). 
Opvallend is het redelijk hoge percentage kamstreekversiering (16%, N=6), 
dat in de overige complexen niet of nauwelijks aanwezig is. Nagel-/vinger-
topindrukken en groeven domineren echter met respectievelijk 33% en 32%. 
Opmerkelijk zijn ook enkele versieringsmotieven die in de LBT te plaatsen 
zijn, maar in de andere complexen ontbreken. Zo is één wandscherf geheel 
versierd met kleine ronde indrukken (figuur 6.10: 372) en zijn twee andere 
wandscherven versierd met afwisselend rijen ronde indrukken en groeven 
(figuur 6.10: 309b en c). Eénmaal is een versiering waargenomen, die 
Kerbschnitt-achtig aandoet (figuur 6.10: 104). Eén scherf tenslotte is versierd 
met dunne ribbels en lijkt weer geïnspireerd te zijn door vormen uit het 
kerngebied van de Urnenfelderkultur.
Het aardewerk uit de overige sporen is dus ook grofweg in de LBT en de 
VIJT te plaatsen. Bakwijze en berekende percentages zijn vergelijkbaar met 
de goed gedateerde complexen uit deze periode. Wel bevinden zich onder de 
versierde scherven enkele motieven, die in deze complexen ontbreken. Ze 
zijn te dateren in de LBT.
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6.1.5 Aardewerk uit de Romeinse tijd

6.1.5.1 Kuil 39.70

Na de opvulling van waterput 1 (spoor 39.1) en de houten constructie 
(spoor 39.69) zijn er in de nazak van dit spoor enkele kuilen gegraven, 
die vervolgens weer zijn afgedekt door een pakket dat geïnterpreteerd is 
als een bewoningslaag. In één van de kuilen (39.70) is een complete pot 
gevonden, waarvan de vorm duidelijk afwijkend is van het materiaal uit de 
LBT en VIJT. Het gaat om een gesloten pot zonder hals van zwart geglad 
tot gepolijst aardewerk (figuur 6.11: 1242). De pot heeft een hoekig profiel 
met geprononceerd voetje. Het past in de traditie van zogenaamd Rijn-
Wezer-Germaans aardewerk, waarvan Taayke verschillende complexen voor 
de regio Ede beschreven heeft.104 De potvorm zelf is goed vergelijkbaar met 
een reeds in de vorige eeuw door de Duitse archeoloog Raphael von Uslar 
beschreven type, namelijk Von Uslar Form I/II.105 Potvormen van dit type 
dateren in de 1e of 2e eeuw na Christus. 

104 Taayke 2006. Taayke 2006.
105 Von Uslar 1938. Von Uslar 1938.

Figuur 6.10 
Diagnostisch aardewerk uit overige sporen. 
Schaal 1:2. 
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De kuil heeft in totaal 171 determineerbare scherven opgeleverd. De 
percentages voor de verschillende kenmerken van het aardewerk verschillen 
niet wezenlijk van de complexen die duidelijk in de LBT en VIJT liggen. 
Het grootste deel van het aardewerk kan daarom vermoedelijk als opspit uit 
de eerdere waterkuilen beschouwd worden. Opmerkelijk is wel het relatief 
hoge percentage geglad tot gepolijst aardewerk (43%, N=74) en het relatief 
veelvuldig voorkomen van gesloten vormen zonder hals (33%, N=4), die 
in de andere complexen nagenoeg ontbreken. Onder de scherven uit deze 
categorie bevindt zich de enige andere scherf die met redelijke zekerheid 
in de Romeinse tijd te plaatsen is. Het is een scherf van zwart gepolijst 
aardewerk van een gesloten bolvormige pot met geprononceerde rand, 
vergelijkbaar met Taayke’s type Ede A2 (figuur 6.11: 1246).106 Parallellen 
zijn ook te vinden onder het aardewerk uit de LIJT en Romeinse periode in 
Oss.107 Taayke’s type Ede A2 is al aanwezig in de 1e eeuw n. Chr. en blijft 
vrij lang bestaan.

De overige diagnostische stukken uit deze kuil zijn ook zeer goed in de LBT 
of VIJT te plaatsen. Eén scherf van een gesloten vorm zonder hals behoort 
tot een kom of schaal met knobbeloor. Het oor heeft een dubbele verticale 
doorboring (figuur 6.12: 1330). Onder het versierde materiaal vinden we 
een enkele met vingertopindrukken versierde rand en vier wandscherven 
versierd met lijnen vingertopindrukken (2x), kamstreek (1x) en groeven (1x).
Twee scherven zijn afkomstig van potten met bandoren tot aan de rand.

6.1.5.2 Overige sporen uit de Romeinse tijd

Twee sporen zijn op basis van 14C-datering rond het begin van de jaartelling 
te plaatsen. Het gaat om een crematiegraf (35.33) en een houtskoolmeiler 
(21.50), die met 95% zekerheid tussen 60 cal BC en 80 cal AD vallen. Geen 
van beide sporen heeft echter aardewerk opgeleverd dat met zekerheid in 
deze periode te plaatsen is. In het crematiegraf zijn vier kleine scherfjes 
gevonden, waarvan één versierd met dunne groefjes in ruitpatroon. De 
houtskoolmeiler heeft twee niet-diagnostische wandscherven opgeleverd. 
Het aardewerk doet niet wezenlijk anders aan dan het overige materiaal en 
moet waarschijnlijk beschouwd worden als verspit materiaal uit de LBT / 
VIJT.

106 Taayke 2006, 204-5. Taayke 2006, 204-5.
107 Van den Broeke 1987b, 110. Van den Broeke 1987b, 110.

Figuur 6.11 
Aardewerk uit de Romeinse tijd. Schaal 1:2.
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6.1.5.3 Overige keramische objecten

De groep overige keramische objecten omvat onder andere zes spinklossen 
of fragmenten daarvan (figuur 6.13). De vorm verschilt nogal per object, 
maar zeer basaal kan gezegd worden dat één helft conisch van vorm is en de 
andere helft min of meer symmetrisch. Tot de laatste groep behoort ook een 
fragment van een versierd exemplaar. De versiering, bestaande uit dunne 
groefjes is aangebracht op de buitenzijde (figuur 6.13: 115).

Uit spoor 9.148 komt een bolletje gebakken klei met een diameter van 11-12
mm. Het stuk is niet geheel rond. De functie is onduidelijk.

Het meest opmerkelijke stuk komt uit de boven reeds beschreven silo 1 (spoor 
5.18). Het gaat hier om een fragment van relatief hard gebakken leem. Aan 
één zijde vertoont het indrukken alsof het op vlechtwerk of iets dergelijks 
bevestigd was. De andere zijde is versierd met lijnen vingertopindrukken 
(figuur 6.13: 66) 

6.1.6 Conclusie

Binnen de groep prehistorisch aardewerk van de opgraving Bennekom-
Streekziekenhuis zijn verschillende periodes onderscheiden. Naast enkele 
losse scherven van de midden neolithische Trechterbekercultuur en de 
laatneolithische Klokbekercultuur, zijn drie groepen onderscheiden, die 
aan duidelijke nederzettingssporen te koppelen zijn. Eén groep dateert zeer 

Figuur 6.12 
Diagnostisch LBT/VIJT aardewerk uit spoor 
39.70. Schaal 1:2..
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Figuur 6.13 
Overig keramisch objecten. Schaal 1:2.

waarschijnlijk in de midden-bronstijd B, één uit de overgangsfase van de LBT 
naar de VIJT en één uit de Romeinse tijd.
De tweede groep vormt met bijna 4500 determineerbare scherven de bulk van 
het prehistorisch aardewerk van deze opgraving. Als zodanig vormt ze een 
belangrijke toevoeging aan de kennis van het nederzettingsaardewerk uit deze 
periode in de regio. Ook voor Nederland in het algemeen is het een bijzonder 
complex. 
Voor een groot deel van de complexen uit deze periode zijn C14 dateringen 
aanwezig, die grofweg uitkomen in de periode 900 – 700 v.Chr.. Het 
aardewerk zelf is ook dermate homogeen dat de verschillende complexen 
onderling in tijd vermoedelijk nauwelijks verschillen. De silo 1 en 2 zijn zowel 
op basis van de 14C-dateringen als de kenmerken van het aardewerk als oudste 
aan te merken. De datering ligt duidelijk in de LBT, in de 10e of 9e eeuw voor 
Christus. Daarna volgt de oudste gebruiksfase van waterkuil 39.1, waarvan 
houten vlechtwerk in de 9e eeuw voor Christus gedateerd is. De overige 
complexen zijn op de overgang van de LBT naar de VIJT in de 9e en 8e eeuw 
v.Chr. te plaatsen.
Als we de complexen van Bennekom vergelijken met andere complexen 
LBT-aardewerk uit Zuid-Nederland dan zijn er naast overeenkomsten ook 
enkele opvallende verschillen aan te wijzen. Met betrekking tot het laatste 
valt in de eerste plaats op dat het aandeel besmeten aardewerk redelijk hoog 
is. De duidelijke LBT-complexen uit silo 1 en 2 en de grootste waterput (39.1)
bevatten respectievelijk 6, 13 en 8% besmeten aardewerk, terwijl dit in de 
gelijktijdige complexen van bijvoorbeeld Gassel, Wijchen en Cuijk nooit meer 
dan 1% bedraagt. Percentages die vergelijkbaar zijn met die van Bennekom 
zien we in Oss-Ussen pas vanaf fase A. Het lijkt er dus dat het besmijten van 
aardewerk in dit gebied al meer dan incidenteel werd toegepast in de LBT. 
Ook wat betreft magering vallen de complexen van Bennekom op. Grof 
minerale magering, die in het complex van Bennekom overheerst, maakt 
in de reeds vermelde Brabantse complexen nooit meer dan 5% uit van het 
geheel. Hier domineert potgruis als mageringsmateriaal. Het gebruik van 
bepaalde soorten mageringen lijkt regiogebonden te zijn geweest. Net als 
in Bennekom domineert minerale magering bijvoorbeeld ook in Zuid-
Limburgse complexen uit de LBT.
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Opmerkelijk in deze complexen zijn ook enkele fragmenten van aardewerk, 
waarvoor nauwelijks parallellen voorhanden zijn uit andere LBT-complexen 
in Nederland. Het gaat hier dan o.a. om aardewerk met (deels) gefacetteerd, 
geribbeld of gegroefd oppervlak, dat geïnspireerd lijkt te zijn op aardewerk 
uit het kerngebied van de Urnenfelderkultur. Het ontbreken van dergelijk 
materiaal in andere Nederlandse complexen is vermoedelijk deels te wijten 
aan de onbekendheid van het nederzettingsaardewerk uit deze periode 
(vgl. de scherf van Urnenfelderkultur -geïnspireerd aardewerk van Itteren-
Sterkenberg108). Opmerkelijk is wel dat dit materiaal ook in waterkuil 13.2
voorhanden is. Deze is weliswaar 14C-gedateerd in de 9e eeuw v.Chr, maar 
het aardewerk vertoont kenmerken, die meer karakteristiek zijn voor de 
VIJT.

6.2 Vuursteen en natuursteen

Sebastiaan Knippenberg

6.2.1 Inleiding

Het onderzoek heeft een opmerkelijke grote hoeveelheid natuurstenen 
fragmenten en artefacten opgeleverd en slechts een gering aantal 
vuurstenen artefacten. In totaal zijn meer dan 5000 stuks natuursteen 
verzameld en 169 stuks vuursteen. Het verzamelde materiaal is in 
hoofdzaak afkomstig uit grondsporen en slechts in geringe mate uit de 
afdekkende bodemlagen. Dit verschil houdt sterk verband met de gevolgde 
opgravingsmethodiek, waarbij de bodemlagen machinaal verdiept werden 
en de grondsporen voor het grote deel handmatig zijn onderzocht. 
Tijdens de opgraving is al het aangetroffen materiaal groter dan 2 cm 
verzameld. Tevens is van de kleinere fractie al het gebroken materiaal 
geborgen. Deze 2 cm grens bleek enigszins arbitrair. Zij is gehanteerd 
met het idee dat het aanwezige dekzand van nature geen kiezels groter 
dan 2 cm bevat en dat al het materiaal van grotere omvang moet zijn 
aangevoerd. Tijdens het veldwerk bleek dat er incidenteel wel grotere 
stukken voorkomen in het dekzand. Tevens werd duidelijk dat in diepere 
lemige lagen, die onderhevig zijn geweest aan cryoturbatie, ook grindlagen 
aanwezig zijn met eveneens een grovere grindfractie.109

Bij de bestudering is getracht de volgende vragen te beantwoorden:
Wat is de herkomst van het materiaal en in wat voor vorm is het naar de 
vindplaats getransporteerd? 
Is het materiaal op de vindplaats zelf bewerkt? 
Waartoe hebben de stenen gediend en wat zegt dat over de activiteiten 
die hebben plaatsgevonden op de vindplaats?
Bestaan er verschillen in steensoortengebruik en werktuigen tussen de 
verschillende complexen uit enkele grote kuilen? Zo ja, moeten deze 
verschillen chronologisch geduid worden of gaat het hierbij om een 
functioneel onderscheid van de verschillende complexen? Wat zeggen 
deze verschillen over de betreffende grondsporen waarbinnen ze zijn 
aangetroffen?
Hoe verhouden de uitkomsten zich tot vergelijkbare vindplaatsen in de 
omgeving en de omliggende regio?

108 Brounen & Ball 2002, 12. Brounen & Ball 2002, 12.
109 Gedurende de uitwerking werd duidelijk dat er incidenteel toch kleinere grindjes zijn verza- Gedurende de uitwerking werd duidelijk dat er incidenteel toch kleinere grindjes zijn verza-

meld. Deze zullen niet in het verslag besproken worden.
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Om deze vragen te beantwoorden zijn de stenen volgens een beschrijvende 
methode bestudeerd. Hierbij zijn gezien de beschikbare tijd en middelen 
niet alle stenen op eenzelfde manier beschreven. Het overgrote deel van 
alle stenen is slechts uit slechts enkele omvangrijke goed gedateerde kuilen 
afkomstig. Dit materiaal is volledig beschreven. Op deze manier bieden de 
uitkomsten zo de mogelijkheid de kuilen als een serie complexen te zien, 
die onderling vergeleken kunnen worden.110

Het overige materiaal, veelal bestaande uit slechts één of enkele stenen per 
spoor, is wel allemaal gescreend. Echter, alleen de bewerkte of gebruikte 
stenen en steenfragmenten, of de stenen van bijzondere steensoorten zijn 
op dezelfde manier beschreven als het materiaal uit de grote kuilen. Als 
laatste dient nog te worden opgemerkt dat bij deze vondstarme contexten 
voor vuursteen en tefriet een uitzondering is gemaakt. Gezien de bijzondere 
aard van het vuursteen en het exotische karakter van tefriet, zijn deze 
twee steencategoriën ongeacht de herkomst van de artefacten, volledig 
beschreven.
In totaal zijn 3227 stenen beschreven. Hiervan komen er 3111 uit de reeks 
omvangrijke sporen, en slechts 116 uit de overige vondstarme sporen. 
Ongeveer 2000 stenen zijn niet beschreven daar het om niet bewerkt of 
niet gebruikt materiaal gaat dat uit bodemhorizonten of vondstarme sporen 
afkomstig is.

Tijdens de bestudering van de artefacten zijn de volgende variabelen 
gecodeerd: (a) de steensoort, (b) het type artefact, (c) de compleetheid, (d) 
de grootteklasse, (e) de aanwezigheid en aard van gebruiks- en bewerkings-
sporen, (f) de aard van het uitgangsmateriaal en (g) eventuele sporen van 
verbranding of verhitting. Van al het niet natuurlijk – dat wil zeggen al 
het bewerkt en gebruikt – vuursteenmateriaal, zijn daarnaast de lengte, 
breedte en dikte bepaald, alsmede de aard en hoeveelheid cortex. Van het 
natuursteen zijn slechts in het geval van complete werktuigen de maten 
genomen.111 De identificatie van gebruikssporen gebeurde met het blote oog, 
aangevuld met waarnemingen met behulp van een handlens (vergroting 
10x). Op basis hiervan is het werktuigtype bepaald. Deze werktuigtypen zijn 
gedefineerd, op basis van de kenmerken zoals aangegeven in tabel 6.3.112

110 Het aardewerk is op eenzelfde manier bestudeerd en beschreven. Het aardewerk is op eenzelfde manier bestudeerd en beschreven.
111 In geval van werktuigfragmenten zijn de maten genomen van die zijdes, die compleet zijn. In geval van werktuigfragmenten zijn de maten genomen van die zijdes, die compleet zijn. 
112 Bij dit onderscheid dienen nog enkele opmerkingen geplaatst te worden. Het onderscheid Bij dit onderscheid dienen nog enkele opmerkingen geplaatst te worden. Het onderscheid 

tussen liggers (passieve) of lopers (actieve) werktuigen was vaak niet te maken op basis van 
het aanwezige werktuigfragment. In sommige gevallen bood eerder de vorm dan de aard 
van het gebruikte vlak aanknopingspunten voor de interpretatie van het werktuig, zoals bij 
enkele Napoleonshoeden (typische maalsteenliggers uit de ijzertijd).
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Werktuig type Kenmerken

Klopsteen Steen waarop putjes aanwezig zijn als gevolg van het kloppen 
tegen een hard voorwerp

Klop/wrijfsteen Steen waarop afgevlakte putjes aanwezig zijn als gevolg van een 
kloppende en tegelijkertijd een wrijvende beweging

Maalsteen Steen waarbij één gebruiksvlak aanwezig is dat als gevolg van een 
malende beweging afgesleten is. Het gebruiksvlak is plat tot (licht) 
concaaf voor maalsteenliggers of plat tot licht convex voor lopers. 
Het gebruiksvlak onderscheidt zich van een slijpsteen doordat het 
nog enigszins ruw is als gevolg van bouchaderen of door de onre-
gelmatige aard van de steen.

Slijpsteen (passief ) Steen waarbij één gebruiksvlak aanwezig is dat als gevolg van een 
slijpende werking is afgesleten. Het gebruiksvlak onderscheidt zich 
van een maalsteenvlak doordat het glad afgesleten is en soms uit-
gesleten groeven of uitgesleten brede banen bezit. 

Slijpblok Een slijpsteen met meerdere concave slijpvlakken*

Actieve slijpsteen 
(wetsteen)

Een in de hand gehouden slijpsteen, waarbij slijpvlakken convex 
zijn.

Polijststeen Steen met een gepolijst vaak convex oppervlak, dat als gevolg van 
wrijvende beweging is ontstaan. Steen vertoont vaak evenwijdige 
krasjes

Wrijfsteen Een in de hand gehouden steen waarbij (een deel van) een convex 
oppervlak door een schurende beweging is afgesleten. 

6.2.2 Gebruiksporenonderzoek

Uit de grote groep van natuurstenen werktuigen is een klein sample nader 
microscopisch onderzocht op gebruiksporen door Annemiek Verbaas 
in het Laboratorium voor artefact studies aan de Universiteit Leiden.113

Gebruikssporenanalyse omvat de studie naar slijtagesporen die ontstaan 
op een werktuig door gebruik. Tijdens een dergelijke analyse wordt 
onderscheid gemaakt tussen sporen op macro- en microniveau. Hierbij zijn 
sporen op macroniveau alle sporen die met het blote oog zichtbaar zijn. De 
sporen op microniveau zijn alleen met een microscoop waarneembaar. 
Voor het bestuderen van de sporen op microniveau wordt gebruik gemaakt 
van een stereomicroscoop en een metaalmicroscoop.114 Hierbij wordt de 
stereomicroscoop met een lage vergroting (10-160 x; low power methode) 
gebruikt voor het algemeen overzicht en het herkennen van de breukvlakken 
en afgesleten delen. Met de metaalmicroscoop (100-300x vergroting; high

power methode) is het mogelijk om de aard van de gebruiksglans en de 
aanwezige krasjes te onderzoeken en zodoende tot een interpretatie van de 
functie van het object te komen.115 Deze analysemethode, en dan met name 
de high power methode, is een nog relatief nieuwe ontwikkeling. Slechts 
een beperkt aantal assemblages stenen werktuigen zijn op deze wijze op de 
aanwezigheid van gebruikssporen onderzocht.116

Tijdens de keuze van de nader te onderzoeken werktuigen is vooral gekeken 
naar de intensiteit van de gebruiksporen en de aard van het gesteente, om 
er zo zeker van te zijn dat een identificatie van contactmaterialen mogelijk 
was. Niet alle soorten natuursteen zijn even geschikt voor het doen van 

113 Zie intern rapport Verbaas 2008. Zie intern rapport Verbaas 2008.
114 Verbaas 2008. Verbaas 2008.
115 Alle foto’s van de gebruiksporen zijn genomen met een Nikon digitale camera. Alle foto’s van de gebruiksporen zijn genomen met een Nikon digitale camera.
116 van Gijn en Houkes 2006; Verbaas 2005; Verbaas & van Gijn 2007. Gebruiksporenonderzoek van Gijn en Houkes 2006; Verbaas 2005; Verbaas & van Gijn 2007. Gebruiksporenonderzoek 

op vuursteen kent al een langere traditie (zie o.a. van Gijn 1990).

Tabel 6.3 
Werktuigtypen.
* Kars 2000.
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Tabel 6.4 
De onderzochte artefacten met de daarop op 
microniveau aangetroffen sporen van gebruik. 

gebruiksporenonderzoek.117 Dit had tot gevolg dat bepaalde werktuigtypen 
(bv. maalstenen) beter vertegenwoordigd zijn dan andere (bv. slijpstenen). 
In totaal zijn negen stenen nader onderzocht. Hieronder bevinden zich twee 
stenen die niet op gebruiksporen maar op fabricage sporen zijn bekeken. 
Bij een klein steenfragment kon microscopisch worden vastgesteld dat het 
om een doorboord stuk gaat (v.557.20). Daarnaast is een op een grote kei 
aanwezig patroon krassen ook nader onderzocht (v.576.02). Bij dit patroon 
was het de vraag of deze krassen natuurlijk zijn ontstaan of door mensen 
zijn aangebracht. Het microscopische onderzoek toonde aan dat het om een 
natuurlijk patroon gaat.
Van de overige zeven stenen bleek het bij drie werktuigen mogelijk om het 
contactmateriaal vast te stellen (tabel 6.4). Bij de andere vier stenen kon wel 
vastgesteld worden dat ze gebruikt waren, de sporen waren echter te beperkt 
om iets over het contactmateriaal te zeggen. Dit komt echter vaker voor. Bij 
stenen werktuigen ontstaan de sporen van gebruik op de hogere delen van 
de stenen. Wanneer zeer grofkorrelige of poreuze stenen – bijvoorbeeld 
grove zandstenen of tefriet - worden gebruikt zijn de locaties waar sporen 
worden gevormd zo klein dat de sporen op microniveau niet te interpreteren 
zijn. Op macroniveau is dan een duidelijk afgesleten vlak te herkennen, 
waar op microniveau geen sporen meer zichtbaar zijn.
De beschrijving van de gebruiksporen is integraal opgenomen in de 
volgende paragrafen, waar het natuursteen materiaal besproken zal worden.

vondstnummer werktuigtype contact materiaal (microniveau)

525.6/532.12 maalsteenfragment granen

525.11 maalsteenfragment granen

532.13 maalsteenfragment granen

557.20 fragment van doorboring productiesporen doorboring

576.02 steen met gebogen krassen natuurlijke krassen

1116.01 maalsteenfragment geen sporen 

1142.01 klop-wrijfsteen geen sporen

1044.09 slijpblok geen sporen

1058.04 slijpblok geen sporen

6.2.3 Herkomst van het materiaal

Alvorens met de bespreking van de werktuigen aan te vangen, wil ik 
allereerst enige opmerkingen plaatsen over de verschillende steensoorten en 
hun mogelijke herkomstregio’s. 

117 Verbaas 2005. Verbaas 2005.
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Steensoort N %

Sedimentsgesteenten

Vuursteen 169 5.24

Chert 4 0.12

Lydiet 14 0.43

Kalksteen 1 0.03

Siltsteen 13 0.40

Zandsteen 847 26.25

Arkose 1 0.03

Conglomeraat 10 0.31

Metamorfe gesteenten

Kwartsitische zandsteen 676 20.95

Kwartsiet 504 15.62

Kwarts 524 16.24

Leisteen 3 0.09

Fylliet 11 0.34

Gneiss 9 0.28

Amfiboliet 3 0.09

Metamorf gesteente onb. 1 0.03

Kristallijne gesteenten

Tefriet 72 2.23

Rhyoliet 1 0.03

Gabbro 2 0.06

Dioriet 6 0.19

Graniet 283 8.77

Overig dieptegesteente 1 0.03

Kristallijn gesteente onb. 60 1.86

Niet gedetermineerd 12 0.37

3227 100

Er is een grote variatie aan steensoorten herkend (tabel 6.5).. Een dergelijke 
variatie is kenmerkend voor natuursteenmateriaal van prehistorische 
nederzettingen.118 Binnen het bestudeerde materiaal zijn zandsteen, 
kwartsitische zandsteen, kwartsiet en kwarts het best vertegenwoordigd. 
Daarnaast komen vuursteen, graniet, twee porfiritische gesteentevarianten 
en tefriet in redelijke hoeveelheden voor. Zeldzaam is een hele reeks stenen, 
waaronder dioriet, gneiss, amfiboliet, lydiet, siltsteen en conglomeraat.

Het toekennen van herkomstregio’s aan natuurstenen is in Nederland 
problematisch. Vrijwel al het natuursteen dat in Nederland voorhanden 
is, is secundair van karakter. Dat wil zeggen dat het door verschillende 
natuurlijke processen van elders is aangevoerd. De stenen afgezet door 
rivieren en gletsjers zijn voor de vroegere bewoners van Bennekom voor 
het verkrijgen van steen van groot belang geweest. Het onderzochte terrein 
ligt binnen een dekzandgebied dat zich heeft afgezet tegen de flank van 
de stuwwal van Ede-Wageningen.119 Het dekzand zelf zal geen bruikbaar 
natuursteen – dat wil zeggen natuursteen van zekere omvang – hebben 
bevat. Daarentegen vormen de stuwwalafzettingen betere bronnen voor goed 
steenmateriaal. Deze afzettingen bestaan uit gestuwde oude terrasafzettin-
gen van de Maas en Rijn. Dergelijke afzettingen kenmerken zich door sterk 
grindhoudende lagen. Dit grind is door de Rijn en Maas meegevoerd uit 

118  Van Gijn et al. 2001, 2002; Van Gijn & Houkes 2001, 2006; Gijssel et al. 2002; Knippenberg 
2005b, 2006; Niekus & Huisman 2001.

119 Zie hoofdstuk 3. Zie hoofdstuk 3.

Tabel 6.5 
Aantal en percentage natuursteen per 
steensoort.
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hun stroomgebieden, te weten Duitsland, Zwitserland en Zuid-Nederland 
voor de Rijn, en België en Zuid-Nederland voor de Maas. Veel voorkomende 
steensoorten binnen deze grinden zijn zandsteen, kwartsiet, kwartsitische 
zandsteen, kwarts, vuursteen en in mindere mate graniet, conglomeraat, 
chert en siltsteen. De plaatsen waar door het stuwende effect van de gletsjers 
dergelijke grindlagen aan het oppervlak zijn geraakt, vormen goede plekken 
voor het verzamelen van steen. 

Naast deze lokaal gestuwde grindhoudende lagen, hebben de gletsjers 
zelf tijdens de voorlaatste ijstijd (Saalien) ook steenmateriaal van elders 
getransporteerd tot bovenop de stuwwallen. Dit morene materiaal is 
afkomstig uit het noorden tot aan Scandinavië toe. Onderzoek heeft 
uitgewezen dat verschillende gletsjerfases materiaal uit verschillende 
herkomstgebieden heeft meegevoerd. Zandstra heeft aangetoond dat het 
morene gesteente materiaal op de nabijgelegen Utrechtse heuvelrug en 
omgeving met name afkomstig is uit centraal Zweden.120

De grote variatie in morene steensoorten wijkt deels af van de terrasgrinden 
van de Rijn en Maas. Typische morene steensoorten zijn allerlei kristallijne 
gesteentes (vooral porfieren) en een grote variatie aan dieptegesteentes, 
veelal granieten, maar ook diorieten en gabbro’s. 

Het aangetroffen materiaal uit de prehistorische nederzetting te Bennekom 
is in hoofdzaak terrasgrind en zal dus uit ontsloten grindlagen ergens 
langs de stuwwal in de buurt van de nederzetting verzameld zijn. Dit 
zijn met name het zandsteen, het kwartsitische zandsteen, kwartsiet en 
het kwarts. Hieronder valt ook het grootste deel van het vuursteen. Een 
klein maar significant deel is moreen materiaal. Hieronder bevinden zich 
enkele zeer grote zwerfkeien of fragmenten daarvan, ondere andere enkele 
granieten en mogelijk ook enkele zandstenen. Dit materiaal zal ergens op 
de stuwwallen in de buurt van de nederzetting verzameld zijn. Van een deel 
van het gesteente materiaal is niet te achterhalen of het moreen materiaal of 
terrasgrind betreft, vanwege de hoge fragmentatiegraad. 

Naast deze grote groep stenen met een lokale herkomst is er ook een kleine 
groep stenen aangetroffen die niet lokaal verzameld is maar van elders 
afkomstig is. Het gaat hierbij om tefriet en mogelijk ook om een een zeer 
verwant kristallijn gesteente. Dit kristallijne gesteente mist de typische 
holtestructuur van het tefriet, maar weliswaar is er qua eerstelingensamen-
stelling een duidelijke verwantschap met tefriet. Het tefriet is afkomstig 
uit de streek Mayen in midden-Duitsland, waar het sinds de bronstijd 
gewonnen wordt als grondstof voor de vervaardiging van maalstenen. Vanaf 
de bronstijd en met name vanaf de ijzertijd wordt het wijd verspreid over 
Nederland in de vorm van maalstenen aangetroffen.121

Naast tefriet en het verwante kristallijne gesteente, hebben mogelijk ook 
leisteen en kalksteen een niet lokale herkomst.122 Van beide steenmaterialen 
is bekend dat ze vanaf de Romeinse tijd veelvuldig als bouwmateriaal van 
elders zijn aangevoerd, onder andere uit de Ardennen, en Duitsland, maar 

120 Berendsen 2004, 166-69. Berendsen 2004, 166-69.
121 Joachim 1985; Van Heeringen 1985.Joachim 1985; Van Heeringen 1985.
122 Van der Heijde en Wellinga 1974 geven aan dat leisteen ook sporadisch aanwezig is in Rijn Van der Heijde en Wellinga 1974 geven aan dat leisteen ook sporadisch aanwezig is in Rijn 

terrasgrinden.
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ook Frankrijk.123 Van het leisteen zijn slechts enkele stukken verzameld, 
zonder duidelijke sporen van bewerking of gebruik. Gezien het geringe 
aantal en kleine omvang van de stukken gaat het waarschijnlijk toch om 
lokaal uit terrasgrind verzameld materiaal. Tijdens het onderzoek is slechts 
één stuk kalksteen verzameld met een onbekende herkomst.

6.2.4 Beschrijving gesteente materiaal uit de verschillende grondsporen

6.2.4.1 Inleiding

Tabel 6.6 tot en met 6.14 tonen het aantal natuurstenen en vuurstenen 
artefacten per spoor opgedeeld per steensoort en artefacttype. Daarbij 
is binnen de grote kuil waarin waterput 1 is gegraven (put 39) een 
onderverdeling gemaakt in verschillende vullingen, omdat deze kuil over 
een lange periode vondsten heeft ingevangen, vanaf de late bronstijd tot aan 
de Romeinse tijd. Allereerst zal het vuursteen besproken en vervolgens het 
natuursteen.  

123 Kars 2000, 2001. Kars 2000, 2001.

Materiaal uit grote sporen Overig materiaal Totaal
(volledig beschreven) (selectief beschreven)
natuursteen vuursteen natuursteen vuursteen natuursteen vuursteen alles

Artefacttype N % N % N % N % N % N % N %
Afslag 33 1,1 17 16,8 10 20,8 21 30,9 43 1,4 38 22,5 81 2,5
Kling - - 1 1,0 - - 3 4,4 - - 4 2,4 4 0,1
Brok (shatter) 520 17,3 6 5,9 10 20,8 4 5,9 530 17,3 10 5,9 540 16,7

Geretoucheerde afslag - - - - - - 1 1,5 - - 1 0,6 1 0,0

Schrabber (op afslag) - - 5 5,0 - - 1 1,5 - - 6 3,6 6 0,2

Schrabber (op kern) - - 1 1,0 - - - - - - 1 0,6 1 0,0

Spitsfragment - - 1 1,0 - - - - - - 1 0,6 1 0,0
Afslagkern - - 13 12,9 - - 4 5,9 - - 17 10,1 17 0,5

Klopsteen 57 1,9 - - 10 20,8 1 1,5 67 2,2 1 0,6 68 2,1

Klop/wrijfsteen 26 0,9 - - 4 8,3 - - 30 1,0 - - 30 0,9
Aambeeld 1 0,0 - - - - - - 1 0,0 - - 1 0,0
Aambeeld/klopsteen - - - - 1 2,1 - - 1 0,0 - - 1 0,0
Klop/aambeeld/slijpsteen 1 0,0 - - - - - - 1 0,0 - - 1 0,0
Wrijfsteen 2 0,1 - - - - - - 2 0,1 - - 2 0,1
Polijststeen 1 0,0 - - - - - - 1 0,0 - - 1 0,0
Klop/wrijf/polijst/wetsteen 1 0,0 - - - - - - 1 0,0 - - 1 0,0
Maalsteen onbepaald 43 1,4 - - 2 4,2 - - 45 1,5 - - 45 1,4
Maalsteen ligger 26 0,9 - - - - - - 26 0,9 - - 26 0,8
Maalsteen loper 3 0,1 - - - - - - 3 0,1 - - 3 0,1
Maalsteen napoleonshoed 1 0,0 - - - - - - 1 0,0 - - 1 0,0
Slijp/maalsteen 1 0,0 - - - - - - 1 0,0 - - 1 0,0
Slijpblok 1 0,0 - - - - - - 1 0,0 - - 1 0,0
Slijpsteen onbepaald 23 0,8 - - 3 6,3 - - 26 0,9 - - 26 0,8
Slijpsteen actief 8 0,3 - - 3 6,3 - - 11 0,4 - - 11 0,3
Slijpsteen passief 6 0,2 - - 0,0 - - 6 0,2 - - 6 0,2

Kernobject 8 0,3 - - 1 2,1 - - 9 0,3 - - 9 0,3

Kei 389 12,9 34 33,7 2 4,2 22 32,4 391 12,8 56 33,1 447 13,9

Gebroken kei 1859 61,8 22 21,8 2 4,2 9 13,2 1861 60,9 31 18,3 1892 58,6
Niet gedetermineerd - - 1 1,0 - - 2 2,9 - - 3 1,8 3 0,1

Totaal 3010 100,0 101 100,0 48 100,0 68 100,0 3058 100,0 169 100,0 3227 100,0

Tabel 6.6 
Aantal en percentage artefacten per type.
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Tabel 6.7 
Aantal en percentage natuursteen per steen-
soort in vier sporen.

Tabel 6.8 
Aantal en percentage artefacten per type in 
vier sporen.

silo 1 silo 2 grote kuil 1 waterput 2
Spoor 5.18 Spoor 9.12 Spoor 13.2 Spoor 52.9
late bronstijd late bronstijd late bronstijd ijzertijd

Steensoort N % N % N % N %
Amfiboliet - - 1 0,9 - - 1 0,2
Arkose 1 0,5 - - - - - -
Chert - - - - - - 1 0,2
Conglomeraat - - - - - - 2 0,4

Overig dieptegesteente - - - - - - - -
Dioriet - - - - 1 0,3 2 0,4
Fylliet - - - - - - - -
Gneiss 1 0,5 1 0,9 1 0,3 1 0,2
Gabbro - - - - - - 1 0,2
Graniet 119 63,6 13 11,6 83 23,8 15 3,2
Kalksteen - - - - - - - -
Kristallijn gesteente - - - - 1 0,3 6 1,3
Kwarts 22 11,8 27 24,1 66 18,9 114 24,4
Kwartsiet 10 5,3 21 18,8 22 6,3 69 14,7
Kwartsitische
zandsteen 12 6,4 15 13,4 41 11,7 89 19,0
Leisteen - - - - 1 0,3 - -
Lydiet - - - - 1 0,3 4 0,9
Metamorf gesteente - - - - - - - -

Niet gedetermineerd 3 1,6 1 0,9 3 0,9 1 0,2
Rhyoliet - - - - - - 1 0,2
Siltsteen - - - - - - 2 0,4
Tefriet - - - - 14 4,0 14 3,0
Vuursteen 8 4,3 13 11,6 14 4,0 15 3,2
Zandsteen 11 5,9 20 17,9 101 28,9 130 27,8

Totaal 187 100 112 100 349 100 468 100

silo 1 silo 2 grote kuil 1 waterput 2
Spoor 5.18 Spoor 9.12 Spoor 13.2 Spoor 52.9
late bronstijd late bronstijd late bronstijd ijzertijd

Artefacttype natuursteen vuursteen natuursteen vuursteen natuursteen vuursteen natuursteen vuursteen
N % N % N % N % N % N % N % N %

Afslag 7 3,9 3 37,5 2 2,0 2 15,4 13 3,9 5 31,3 2 0,4 1 6,7
Kling - - - - - - - - - - 1 6,3 - - - -
Brok (shatter) 30 16,8 - - 31 31,3 2 15,4 89 26,7 1 6,3 50 11,0 - -
Geretoucheerde afslag - - - - - - 0,0 - - - - - - - -
Schrabber (op afslag) - - 1 12,5 - - 2 15,4 - - 1 6,3 - - - -
Schrabber (op kern) - - 0,0 - - - - - - 1 6,3 - - - -
Spitsfragment - - 1 12,5 - - - - - - - - - - - -
Afslagkern - - 1 12,5 - - 1 7,7 - - 2 12,5 - - 3 20,0

Klopsteen 1 0,6 - - 4 4,0 - - 5 1,5 - - 9 2,0 - -
Klop/wrijfsteen 7 3,9 - - - - - - 1 0,3 - - 3 0,7 - -
Wrijfsteen - - - - - - - - - - - - 1 0,2 - -
Polijststeen - - - - - - - - - - - - - - - -
Maalsteen onbepaald 1 0,6 - - - - - - 14 4,2 - - 5 1,1 - -
Maalsteen ligger - - - - - - - - 18 5,4 - - - - - -
Maalsteen loper - - - - - - - - - - - - 1 0,2 - -
Maalsteen napoleonshoed - - - - - - - - - - - - - - - -
Slijp/maalsteen - - - - - - - - 1 0,3 - - - - - -
Slijpblok - - - - - - - - - - - - - - - -
Slijpsteen onbepaald 1 0,6 - - - - - - 1 0,3 - - 3 0,7 - -
Slijpsteen actief - - - - - - - - - - - - 1 0,2 - -
Slijpsteen passief - - - - - - - - - - - - 1 0,2 - -
Kernobject - - - - - - - - 3 0,9 - - 3 0,7 - -
Kei 11 6,1 2 25,0 7 7,1 4 30,8 27 8,1 4 25,0 87 19,2 7 46,7

Gebroken kei 121 67,6 - - 55 55,6 1 7,7 161 48,3 1 6,3 287 63,4 4 26,7
Niet gedetermineerd - - - - - - 1 7,7 - - - - - - - -

Totaal 179 100,0 8 100,0 99 100,0 13 100,0 333 100,0 16 100,0 453 100,0 15 100,0



BENNEKOM-STREEKZIEKENHUIS    107

waterput 1 houten vullingen vullingen vullingen kuilen kuil kuil vondstlaag nazak
constructie

Spoor 39.1 Spoor 39.69 Spoor 39.1 Spoor 39.1 Spoor 39.70 Spoor 39.61, Spoor 39.71 Spoor39.70 Spoor 39.1 Spoor 39.1
Vul. 16-18 Vul. 14-15 Vul. 1 62,64,68 Vul. 2-3 Vul. 2-13 Vul. 1

fase 1/2 fase 2/3 fase 3 fase 4 fase 4/5 fase 4/6 fase 4/6 fase 5 fase 6 fase 7
LBT LBT VIJT IJT RT+IJT RT+IJT IJT RT RT RT

Steensoort N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Amfiboliet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Arkose - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chert - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0,2 1 1,0
Conglomeraat - - - - - - 5 2,5 1 0,3 - - - - - - 2 0,2 - -

Overig dieptegesteente - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dioriet - - 1 0,4 - - - - - - - - - - - - - - - -
Fylliet - - 4 1,5 - - 1 0,5 3 1,0 - - - - - - 3 0,4 - -
Gneiss - - - - 1 1,0 1 0,5 1 0,3 - - - - 1 3,2 - - - -
Gabbro - - 1 0,4 - - - - - - - - - - - - - - - -
Graniet - - 5 1,9 1 1,0 5 2,5 3 1,0 - - - - - - 24 3,0 2 2,1
Kalksteen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kristallijn gesteente - - 13 4,9 4 4,1 8 4,0 6 2,0 - - 1 3,1 1 3,2 15 1,9 3 3,1
Kwarts 1 25,0 29 10,9 16 16,3 28 14,1 50 16,3 1 9,1 3 9,4 1 3,2 103 12,9 15 15,6
Kwartsiet - - 54 20,4 21 21,4 22 11,1 43 14,1 - - 4 12,5 4 12,9 181 22,6 32 33,3
zandsteen 1 25,0 79 29,8 19 19,4 47 23,7 75 24,5 3 27,3 3 9,4 14 45,2 225 28,1 15 15,6
Leisteen - - - - - - 1 0,5 - - - - - - 1 3,2 - - - -
Lydiet - - - - 1 1,0 - - 1 0,3 - - - - 1 3,2 3 0,4 - -

Metamorf gesteente - - - - - - - - - - - - - - 1 3,2 - - - -

Niet gedetermineerd - - - - - - - - 2 0,7 - - 1 3,1 - - - - - -
Rhyoliet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Siltsteen - - - - - - - - 6 2,0 - - 1 3,1 - - 1 0,1 1 1,0
Tefriet - - 4 1,5 2 2,0 8 4,0 1 0,3 1 9,1 1 3,1 - - 17 2,1 1 1,0
Vuursteen 2 50,0 7 2,6 2 2,0 1 0,5 7 2,3 1 9,1 2 6,3 - - 24 3,0 2 2,1
Zandsteen - - 68 25,7 31 31,6 71 35,9 107 35,0 5 45,5 16 50,0 7 22,6 201 25,1 24 25,0

Totaal 4 100 265 100 98 100 198 100 306 100 11 100 32 100 31 100 801 100 96 100

waterput 1 houten constructie vullingen vullingen
Spoor 39.1 Spoor 39.69 Spoor 39.1 Vul. 16-18 Spoor 39.1 Vul. 14-15
fase 1/2 fase 2/3 fase 3 fase 4
LBT LBT VIJT IJT
natuursteen vuursteen natuursteen vuursteen natuursteen vuursteen natuursteen vuursteen

Artefacttype N % N % N % N % N % N % N % N %
Afslag - - - - 1 0,4 - - - - - - 1 0,5 - -
Kling - - - - - - - - - - - - - - - -
Brok (shatter) - - - - 40 15,5 - - 14 14,6 - - 23 11,7 1 100,0
Geretoucheerde afslag - - - - - - - - - - - - - - - -
Schrabber (op afslag) - - - - - - 1 14,3 - - - - - - - -
Schrabber (op kern) - - - - - - - - - - - - - - - -
Spitsfragment - - - - - - - - - - - - - - - -
Afslagkern - - 1 50,0 - - 2 28,6 - - 1 50,0 - - - -
Klopsteen - - - - 3 1,2 - - 3 3,1 - - 11 5,6 - -
Klop/wrijfsteen - - - - 3 1,2 - - 1 1,0 - - 1 0,5 - -
Aambeeld - - - - 1 0,4 - - - - - - - - - -
Aambeeld/klopsteen - - - - 1 0,4 - - - - - - - - - -
Wrijfsteen - - - - - - - - - - - - - - - -
Maalsteen onbepaald - - - - 3 1,2 - - 4 4,2 - - 6 3,0 - -
Maalsteen ligger - - - - 2 0,8 - - - - - - 1 0,5 - -
Maalsteen loper - - - - - - - - - - - - - - - -
Maalsteen napoleonshoed - - - - - - - - - - - - - - - -
Slijpblok - - - - - - - - - - - - - - - -
Slijpsteen onbepaald - - - - 2 0,8 - - - - - - 1 0,5 - -
Slijpsteen actief - - - - 1 0,4 - - - - - - 2 1,0 - -
Slijpsteen passief - - - - - - - - 1 1,0 - - - - - -
Kernobject - - - - 1 0,4 - - - - - - 1 0,5 - -
Kei 1 50,0 1 50,0 32 12,4 2 28,6 10 10,4 1 50,0 23 11,7 - -
Gebroken kei 1 50,0 - - 168 65,1 2 28,6 63 65,6 - - 127 64,5 - -
Niet gedetermineerd - - - - - - - - - - - - - - - -

Totaal 2 100,0 2 100,0 258 100,0 7 100,0 96 100,0 2 100,0 197 100,0 1 100,0

Tabel 6.9 
Aantal en percentage natuursteen per steen-
soort in waterput 1 en geassocieerde sporen.

Tabel 6.10 
Aantal en percentage artefacten per type in 
waterput 1 en geassocieerde sporen.
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Tabel 6.12 
Aantal en percentage artefacten per type in 
waterput 1 en geassocieerde sporen vervolg.

kuil vondstlaag nazak
Spoor39.70 Vul. 2-3 Spoor 39.1 Vul. 2-10 Spoor 39.1 Vul. 1
fase 5 fase 6 fase 7
RT RT RT
natuursteen vuursteen natuursteen vuursteen natuursteen vuursteen

Artefacttype N % N % N % N % N % N %
Afslag - - - - 1 0,1 5 19,2 - - - -
Kling - - - - - - - - - - - -
Brok (shatter) 9 29,0 - - 144 18,6 2 7,7 22 23,4 - -
Geretoucheerde afslag - - - - - - - - - - - -
Schrabber (op afslag) - - - - - - - - - - - -
Schrabber (op kern) - - - - - - - - - - - -
Spitsfragment - - - - - - - - - - - -
Afslagkern - - - - - - 2 7,7 - - - -
Klopsteen - - - - 13 1,7 - - - - - -
Klop/wrijfsteen - - - - 6 0,8 - - 1 1,1 - -
Aambeeld - - - - - - - - - - - -
Wrijfsteen - - - - - - - - - - - -
Polijststeen - - - - 1 0,1 - - - - - -
Maalsteen onbepaald - - - - 4 0,5 - - 1 1,1 - -
Maalsteen ligger - - - - 4 0,5 - - - - - -
Maalsteen loper - - - - 2 0,3 - - - - - -
napoleonshoed - - - - - - - - - - - -
Slijpblok - - - - 1 0,1 - - - - - -
Slijpsteen onbepaald - - - - 6 0,8 - - 4 4,3 - -
Slijpsteen actief 1 3,2 - - 3 0,4 - - - - - -
Slijpsteen passief - - - - 4 0,5 - - - - - -
Kernobject - - - - - - - - - - - -
Kei 4 12,9 - - 106 13,7 10 38,5 7 7,4 1 50,0
Gebroken kei 17 54,8 - - 480 61,9 7 26,9 59 62,8 1 50,0
Niet gedetermineerd - - - - - - - - - - - -

Totaal 31 100,0 0 0,0 775 100,0 26 100,0 94 100,0 2 100,0

kuil vondstlaag nazak
Spoor39.70 Vul. 2-3 Spoor 39.1 Vul. 2-10 Spoor 39.1 Vul. 1
fase 5 fase 6 fase 7
RT RT RT
natuursteen vuursteen natuursteen vuursteen natuursteen vuursteen

Artefacttype N % N % N % N % N % N %
Afslag - - - - 1 0,1 5 19,2 - - - -
Kling - - - - - - - - - - - -
Brok (shatter) 9 29,0 - - 144 18,6 2 7,7 22 23,4 - -
Geretoucheerde afslag - - - - - - - - - - - -
Schrabber (op afslag) - - - - - - - - - - - -
Schrabber (op kern) - - - - - - - - - - - -
Spitsfragment - - - - - - - - - - - -
Afslagkern - - - - - - 2 7,7 - - - -
Klopsteen - - - - 13 1,7 - - - - - -
Klop/wrijfsteen - - - - 6 0,8 - - 1 1,1 - -
Aambeeld - - - - - - - - - - - -
Wrijfsteen - - - - - - - - - - - -
Polijststeen - - - - 1 0,1 - - - - - -
Maalsteen onbepaald - - - - 4 0,5 - - 1 1,1 - -
Maalsteen ligger - - - - 4 0,5 - - - - - -
Maalsteen loper - - - - 2 0,3 - - - - - -
napoleonshoed - - - - - - - - - - - -
Slijpblok - - - - 1 0,1 - - - - - -
Slijpsteen onbepaald - - - - 6 0,8 - - 4 4,3 - -
Slijpsteen actief 1 3,2 - - 3 0,4 - - - - - -
Slijpsteen passief - - - - 4 0,5 - - - - - -
Kernobject - - - - - - - - - - - -
Kei 4 12,9 - - 106 13,7 10 38,5 7 7,4 1 50,0
Gebroken kei 17 54,8 - - 480 61,9 7 26,9 59 62,8 1 50,0
Niet gedetermineerd - - - - - - - - - - - -

Totaal 31 100,0 0 0,0 775 100,0 26 100,0 94 100,0 2 100,0

Tabel 6.11 
Aantal en percentage artefacten per type in 
waterput 1 en geassocieerde sporen vervolg.
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Tabel 6.13 
Aantal en percentage natuursteen 
per steensoort in overige sporen.

Tabel 6.14 
Aantal en percentage artefacten per type in 
overige sporen.

rKuil Kuil Houtskoolmeile Overige sporen
Spoor 43.1 Spoor 9.188 Spoor 21.50
Niet gedateerd Niet gedateerd LIJT/RT Niet gedateerd

Steensoort N % N % N % N %
Amfiboliet 1 2,2 - - - - - -
Arkose - - - - - - - -
Chert - - - - - - - -
Conglomeraat - - - - - - - -

Overig dieptegesteente - - - - - - 1 0,9
Dioriet 1 2,2 1 1,0 - - 1 0,9
Fylliet - - - - - - - -
Gneiss - - - - - - 1 0,9
Gabbro - - - - - - - -
Graniet - - 9 9,3 - - 3 2,6
Kalksteen - - - - - - 1 0,9
Kristallijn gesteente 1 2,2 - - - - - -
Kwarts 6 13,3 40 41,2 1 8,3 1 0,9
Kwartsiet 10 22,2 4 4,1 2 16,7 5 4,3

Kwartsitische zandsteen 13 28,9 8 8,2 3 25,0 14 12,1
Leisteen - - - - - - - -
Lydiet 1 2,2 1 1,0 1 8,3 - -
Metamorf gesteente - - - - - - - -
Niet gedetermineerd - - 1 1,0 - - - -
Rhyoliet - - - - - - - -
Siltsteen 2 4,4 - - - - - -
Tefriet - - - - - - 10 8,6
Vuursteen - - 2 2,1 2 16,7 68 58,6
Zandsteen 10 22,2 31 32,0 3 25,0 11 9,5

Totaal 45 100 97 100 12 100 116 100

Kuil Kuil Houtskoolmeiler
Spoor 43.1 Spoor 9.188 Spoor 21.50
Niet gedateerd Niet gedateerd LIJT/RT
natuursteen vuursteen natuursteen vuursteen natuursteen vuursteen

Artefacttype N % N % N % N % N % N %
Afslag - - - - 1 1,1 2 100,0 - - - -
Kling - - - - - - - - - - - -
Brok (shatter) 3 6,7 - - 26 27,4 - - 1 10,0 - -
Geretoucheerde afslag - - - - - - - - - - - -
Schrabber (op afslag) - - - - - - - - - - - -
Schrabber (op kern) - - - - - - - - - - - -
Spitsfragment - - - - - - - - - - - -
Afslagkern - - - - - - - - - - - -
Klopsteen - - - - 1 1,1 - - - - - -
Klop/wrijfsteen - - - - - - - - - - - -
Aambeeld - - - - - - - - - - - -
Wrijfsteen 1 2,2 - - - - - - - - - -
Maalsteen onbepaald 1 2,2 - - - - - - - - - -
Maalsteen ligger - - - - - - - - - - - -
Maalsteen loper - - - - - - - - - - - -
napoleonshoed - - - - - - - - - - - -
Slijpblok - - - - - - - - - - - -
Slijpsteen onbepaald - - - - - - - - - - - -
Slijpsteen actief - - - - - - - - - - - -
Slijpsteen passief - - - - - - - - - - - -
Kernobject - - - - - - - - - - - -
Kei 6 13,3 - - 6 6,3 - - 3 30,0 2 100,0
Gebroken kei 34 75,6 - - 61 64,2 - - 6 60,0 - -
Niet gedetermineerd - - - - - - - - - - - -

Totaal 45 100,0 0 0,0 95 100,0 2 100,0 10 100,0 2 100,0
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6.2.4.2 Vuursteen

Volgens verwachting is het aandeel bewerkt vuursteen binnen het complex 
klein (zie tabel 6.6). Dit is deels te wijten aan de relatief grove wijze van 
verzamelen tijdens de opgraving, waarbij kleine stukken snel over het 
hoofd kunnen worden gezien. Dit verklaart echter niet volledig het zeer lage 
aantal. De hoofdoorzaak moet toch gezocht worden in het minder grote 
belang dat aan vuursteen werd gegeven tijdens de late prehistorie en in het 
bijzonder tijdens de ijzertijd. Slechts 3% van het aangetroffen steen binnen 
de complexen is vuursteen. Van deze 3% is bijna de helft ook nog eens 
onbewerkt. Het gaat daarbij om vuursteengrind dat van nature voorkomt 
in de grindige lagen in het dekzand. Daarnaast is er groter materiaal 
aangetroffen dat afkomstig moet zijn van lagen waar terrasgrinden ontsloten 
worden. Het is daarom aannemelijk dat dit laatste deel is aangevoerd met 
het meeste overige natuursteen. Het blijft vooralsnog onduidelijk waarom 
dit gedaan is.
Kijken we naar het bewerkte vuursteen dan past het merendeel zeer 
goed binnen de laatprehistorische opportunistische (expedient) wijze van 
vuursteen reduceren en werktuigen vervaardigen. Daarbij worden geen 
hoge eisen aan het uitgangsmateriaal gesteld. Dit is ook duidelijk zichtbaar 
in het aangetroffen materiaal. Veel van de bewerkte kernen zijn klein, van 
onregelmatig gevormde terrasvuurstenen gemaakt en in sommige gevallen 
nauwelijks gereduceerd. De meeste van de afslagen passen ook goed in dit 
plaatje. Ze vertonen nog delen van terras-cortex op hun dorsale zijde en 
het percentage geretoucheerde werktuigen is laag. Onder de aangetroffen 
werktuigen hebben schrabbers de overhand. Verschillende knoopschrabbers 
zijn herkend. De overige werktuigen zijn verder typologisch niet nader te 
duiden. Het betreffen afslagen met een geretoucheerde rand.
Een analyse naar de vondstcontext laat zien dat de aanwezigheid en aard 
van de vuurstenen correleren met de relatief oude sporen, die van de late 
bronstijd en vroege ijzertijd. Deze bevatten relatief het meeste vuursteen 
materiaal en vaak ook de meeste bewerkte stukken. Daar komt nog bij 
dat vrijwel alle schrabbers en andere vuursteen werktuigen afkomstig 
zijn uit dezelfde oude sporen. Beide silo’s, de grote kuil en de vullingen 
geassocieerd met de houtenconstructie naast waterput 1 hebben allen 
vuurstenen werktuigen opgeleverd. In de overige veelal latere sporen bestaat 
het vuursteen in hoofdzaak uit onbewerkte stukken, hoewel sporadisch 
afslagen en afslagkernen ook voorkomen. Deze correlatie laat duidelijk zien 
dat het meeste vuursteen met de bewoningsactiviteiten gedurende de late 
bronstijd en vroege ijzertijd geassocieerd moeten worden. 
Behoudens deze overgrote meerderheid die met deze fases geassocieerd kan 
worden, zijn er enige artefacten aangetroffen die mogelijk ouder zijn. Ten 
eerste betreft het een tweetal klingen. Deze worden in de late prehistorie 
niet meer vervaardigd en zijn op hun jongst midden-neolithisch.124

Daarnaast is er een spitsfragment. Helaas is door de fragmentatie alleen 
een stuk van de punt bewaard gebleven en daardoor niet precies vast te 
stellen om wat voor soort spits het gaat. Dit bemoeilijkt een goede datering. 
Mogelijk betreft het in dit geval ook een ouder artefact. Twee van de 
artefacten zijn uit sporen afkomstig, de spits komt uit silo 1 en een van de 
klingen uit de grote kuil 1 (S13.2). Beide sporen zijn in de LBT gedateerd en 

124 Naast deze twee zijn er volgens de definitie nog twee klingen aangetroffen. Bij deze arte- Naast deze twee zijn er volgens de definitie nog twee klingen aangetroffen. Bij deze arte-
facten gaat het vermoedelijk niet om intentionele klingen maar om afslagen die lang zijn 
uitgevallen.
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vermoedelijk representeren deze vondsten dus opspit. De tweede kling is 
afkomstig uit één van de afdekkende bodemlagen. Deze zeldzame oudere 
vondsten duiden erop dat er vóór de bronstijdbewoning ook activiteiten zijn 
geweest, weliswaar zeer sporadisch. De vondsten zijn te summier om enige 
duidelijkheid te krijgen over de aard van deze activiteiten.

6.2.4.3 Natuursteen

Zoals reeds opgemerkt zijn er in totaal meer dan 5000 natuurstenen 
stukken verzameld tijdens het archeologisch onderzoek. Deze natuurstenen 
waren zeer onevenredig verspreid over de verschillende sporen. 3010
stenen zijn afkomstig van slechst zeven sporen. De overige 2000 stenen 
zijn aangetroffen in afdekkende bodemlagen en de rest van de honderden 
sporen. Binnen de zeven sporen springt de grote kuil in put 39, met 
daaronderin waterput 1 en de houten constructie, er qua aantal uit. In 
totaal zijn over de verschillende vullingen en afdekkende vondstlaag in 
dit zeer omvangrijke spoor 1792 natuurstenen verzameld. De andere 
waterput in put 52 en 49 heeft “slechts” 453 stenen opgeleverd. Een ander 
opmerkelijk vondstrijk spoor is de grote kuil in put 13 (S13.2). Deze leverde 
333 natuurstenen vondsten op. Dit is veel gezien de beperktere omvang van 
dit spoor in relatie tot de twee waterputten. Daar komt nog bij dat vrijwel al 
het materiaal in de bovenste vullingen van deze kuil is aangetroffen.  Deze 
onenevredige spreiding van vondsten geldt ook voor beide silo’s. Ook daar 
zijn vrijwel alle stenen aangetroffen in de bovenste vulling. Deze bovenste 
vullingen correspondeerden in alle drie de gevallen met de laatste fase van 
gebruik als afvalkuil van deze sporen. Dit gebruik was anders dan de functie 
die deze kuilen in een eerder stadium vervulden. De laatste twee vondstrijke 
sporen betreffen twee kuilen aangetroffen in put 9 en 43 met respectievelijk 
95 en 45 stenen.
Binnen deze zeven sporen tezamen domineren in afnemende hoeveelheid 
de steensoorten zandsteen, kwarsitische zandsteen, kwarts en kwartsiet met 
percentages lopend van 26,3% voor zandsteen tot 15,6% voor kwartsiet (zie 
tabel 6.6). Andere structureel voorkomende steensoorten zijn graniet, tefriet 
en het op tefriet gelijkende kristallijn gesteente met percentages tussen de 
8,8 en 1,9%. Zeldzaam zijn de overige materialen met aantallen die 1% niet 
overstijgen. Vergelijken we de sporen onderling dan zien we een sterke 
variatie tussen de verschillende complexen (zie tabellen 6.7, 6.9 en 6.13).
Bij deze vergelijking is de grote kuil, waar zich onderin waterput 1 bevond, 
opgedeeld in verschillende complexen corresponderend met verschillende 
fases van gebruik en opvulling van dit omvangrijke spoor.
Zo zijn bij niet alle complexen de bovengenoemde vier belangrijke 
steensoorten zandsteen, kwartsitische zandsteen, kwarts en zandsteen 
dominant. In silo 1 zijn zandsteen, kwartsitische zandsteen en kwartsiet 
in beduidend kleinere percentages aanwezig (zo rond de 6%) en is graniet 
veruit dominant met 63,6%. Een enigzins vergelijkbaar beeld geldt voor 
de grote kuil in put 13, waar graniet ook relatief gezien ruimer aanwezig is 
met 23,8%. Daar is alleen het percentage kwartsiet beduidend lager (6,3%). 
Verschillende complexen uit de grote kuil in put 39 tonen een veel sterkere 
dominatie van zandsteen (>30%) in relatie tot de overige drie steensoorten.
Verder valt op dat tefriet ontbreekt in beide silo’s en in de vondstrijke 
kuil van put 9. Gezien het aantal vondsten binnen deze drie sporen (100
of hoger) en het gemiddelde percentage van meer dan 2%, zou tefriet 
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aanwezig moeten zijn. Beide silo’s vertegenwoordigen de oudste sporen 
van deze zeven met een datering in de late bronstijd, en mogelijk houdt 
de afwezigheid van tefriet hiermee verband. De introductie van tefriet in 
Nederland wordt ergens in de late bronstijd geplaatst125 en vermoedelijk 
dateren beide silo’s van net voor deze introductie.

Wat betreft de omvang, valt het meeste materiaal binnen de 2 tot 6 cm 
klasse. Ook in deze is er variatie tussen de verschillende complexen 
aanwezig. Voor een deel is deze variatie te verklaren door een verschillende 
wijze van verzamelen. Zo zijn de silo’s, de grote kuil in put 13 en de kuilen 
in put 9 en 43 handmatig op schavenderwijze verdiept, terwijl de twee 
grote sporen waaronder zich de waterputten bevonden met de machine op 
schavenderwijze zijn verdiept. Dat deze eerste methode gedailleerder is, uit 
zich in de grootte verdeling. Bij de eerste groep sporen is meer dan 45% 
en in de meeste gevallen zelfs meer dan 50% kleiner dan 4,0 cm. Bij de 
twee grote sporen is dat niet meer dan 30%, waarbij het percentage stenen 
kleiner dan 2,0 cm zeer gering is (<5%). Ter vergelijking, deze kleinste 
grootte klasse is bij de eerste groep hoger dan 10% en in één geval – silo 1
– zelfs hoger dan 20%.  
Dat de variatie niet alleen te maken heeft met de wijze van verzamelen laten 
de volgende vergelijkingen zien. Bij de twee grote sporen met waterkuilen 
concentreren de meeste aangetroffen stukken steen zich tussen de 4,0 
en 8,0 cm. Stukken groter dan 8,0 cm maken gemiddeld slechts 9% uit. 
Bij grote kuil S13.2 daarentegen is meer dan 28% groter dan 8,0 cm. In 
dit spoor zijn kennelijk bewust enkele grotere stukken weggegooid. Ook 
tussen de verschillende complexen in het grote spoor waartoe waterput 1
behoort (put 39) is er verschil aan te wijzen, ondanks het feit dat vrijwel 
alles machinaal verzameld is. Binnen het complex dat geassocieerd kan 
worden met een vondstrijke laag die het geheel afdekt in dit grote spoor, 
concentreren de meeste vondsten zich tussen de 4,0 en 6,0 cm. Dit deel is 
beduidend groter dan in de onderliggende vullingen, waar de fractie groter 
dan 6,0 cm hoger is. Waarschijnlijk is dit verschil te wijten aan het feit dat 
ten tijde van de vorming van de vondstrijke laag het spoor dermate ondiep 
was dat er over de kuil werd heen gelopen. In eerdere fases betrof het echt 
nog een depressie, waarin alleen materiaal werd afgedankt en niet overheen 
werd gelopen. Trampling in die latere fase zou ervoor gezorgd kunnen 
hebben dat het materiaal gefragmenteerder is geraakt. 

Een opvallend gegeven aan het natuursteenmateriaal is de hoge graad 
van fragmentatie. De percentages aan complete stenen variëren tussen 
slechts 20 en 8%. Een groot deel van de complete stenen zijn van kwarts 
gemaakt en het betreffen kleine keitjes. Ook onder vuursteen is het 
aandeel complete keien relatief groot. Beide materialen zijn kennelijk op 
een verschillende manier benut dan de overige steensoorten. De mate 
van verbranding lijkt hiermee samen te hangen. Het aantal verbrande 
en/of verhitte stenen is namelijk groter onder de overige steensoorten. Dit 
verklaart ten dele het verschil in fragmentatie. Immers stenen hebben de 
neiging om bij verhitting uit elkaar te springen. Daarnaast heeft de analyse 
van het aardwerk aangetoond dat kwarts is benut voor de magering van het 
aardewerk. Vanuit dit oogpunt moeten de complete kwartskeitjes gezien 

125 Van Heeringen 1985. Van Heeringen 1985.
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worden als een onbenutte voorraad. Een vergelijkbare verklaring zou ook 
geopperd kunnen worden voor het vuursteen. Bij deze complete keitjes zou 
het om nog niet gereduceerde grondstof kunnen gaan voor de vervaardiging 
van afslagen.

Kijken we specifiek naar wat voor artefacttypen er binnen het assemblage 
aanwezig zijn, dan domineren keifragmenten, complete keien en 
ondefineerbare brokken. Tezamen maken zij meer dan 90% van alle 
aangetroffen stenen uit. Bij alle drie de categoriën gaat het om stenen die 
geen sporen van gebruik of bewerking vertonen. Wel bezit een groot deel 
van dit materiaal sporen van verhitting en/of verbranding. Waarschijnlijk 
gaat het in deze gevallen om stenen die gebruikt zijn als kookstenen of 
als haardstenen. Dergelijke hoge percenatges aan verhit en/of verbrand 
onbewerkt en ongebruikt materiaal zijn niet ongebruikelijk voor laat 
prehistorische vindplaatsen.126

Het aandeel bewerkt en/of gebruikt materiaal is derhalve klein. In het 
bijzonder zijn artefacten die duiden op bewerking van natuursteen zeer 
gering in aantal. Er zijn weliswaar kleine aantallen afslagen aangetroffen 
– de percentages variëren tussen de 0 en 4% per complex -, het betreffen 
in deze gevallen niet altijd artefacten die duiden op bewerkingsactiviteiten. 
Het gaat in deze gevallen eerder om afslagen die per ongeluk zijn ontstaan 
als gevolg van gebruik van een steen. Er moet dan met name gedacht 
worden aan klopstenen of klop/wrijfstenen, waarbij tijdens het kloppen 
onder een verkeerde hoek afslagen zijn afgesprongen. Enkele afslagen 
bezitten inderdaad ook sporen van kloppen op hun dorsale zijde. Tevens 
zijn er ook enkele klopstenen en klop/wrijfstenen die negatieven bezitten, 
die ontspringen vanuit het gebruiksvlak. Veel van de overige afslagen 
zonder sporen op hun dorsale zijde zijn van steensoorten die ook frequent 
voorkomen onder klopstenen en klopwrijfstenen, hetgeen het verband 
verder versterkt. 
Dit neemt niet weg dat er ook afslagen – zij het slechts enkele – tussen 
zitten waarvoor deze redenatie niet opgaat. Dit zijn veelal de afslagen 
van graniet, een gesteente dat vooral geassocieerd is met het gebruik 
van maalstenen. Mogelijk duidt de aanwezigheid van deze afslagen 
erop dat maalstenen zijn herbewerkt. Gebruiksporenonderzoek heeft 
aangetoond dat verschillende maalstenen herhaaldelijk zijn opgeruwd door 
middel van bouchaderen. Mogelijk dat hierbij per ongeluk afslagen zijn 
afgesprongen of dat tijdens een dergelijke handeling ook de maalstenen 
in vorm zijn aangepast. Daar het slechts om een paar afslagen gaat, is het 
niet aannemelijk dat structureel maalstenen vervaardigd werden binnen 
de nederzetting. In zo’n geval zou er een veel groter aantal aanwezig 
moeten zijn. Dit beeld wordt bevestigd door het ontbreken van afslagen of 
andersoortig bewerkingsafval van bepaalde steenvariëteiten die eveneens 
als maalsteen zijn gebruikt.  Er lijkt wel een chronologische tendens te 
zijn, daar relatief de meeste afslagen in de drie late bronstijd sporen zijn 
gevonden, te weten de twee silo’s en de grote kuil S13.2.
Naast deze afslagen zijn er ook een paar bewerkte stukken aanwezig. Het 
betreffen in dit geval stukken steen waar slechts enkele afslagen vanaf zijn 
geslagen en waarbij het onduidelijk is waartoe deze bewerking gediend 
heeft. Vooralsnog kan gesteld worden dat de bewerkingsactiviteiten een 

126 Zie bijvoorbeeld Knippenberg 2005 voor een midden-ijzertijd vindplaats nabij Elst (Gld.). Zie bijvoorbeeld Knippenberg 2005 voor een midden-ijzertijd vindplaats nabij Elst (Gld.).
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opportunistisch karakter hebben en er geen sprake is van een herhaaldelijk 
vervaardigen van bepaalde werktuigen of andere objecten. Dit gegeven is niet 
verwonderlijk als we ons bedenken dat het meeste steenmateriaal al in zo’n 
vorm verzameld werd dat het meteen gebruikt kon worden. Ik denk dan aan 
de vele keien die zonder enige voorbewerking als klopsteen en klopwrijfsteen 
gebruikt zijn.

6.2.4.4 Werktuigen

Het aandeel werktuigen of werktuigfragmenten ligt gemiddeld beduidend 
hoger dan stenen met bewerkingsporen. Dit gegeven bevestigt nog eens 
de gedachte dat de bewerking van natuursteen een zeer kleine rol speelde 
binnen de verschillende fases van de nederzetting. Gemiddeld bezit 6,6% 
van de bestudeerde stenen uit de vondstrijke complexen, overeenkomend 
met 201 exemplaren, sporen van gebruik (zie tabel 6.6). Daarnaast zijn 
tussen het overige materiaal nog eens 23 werktuigen of werktuigfragementen 
geïdentificeerd. 
Onder het materiaal van de verschillende complexen is een grote variëteit aan 
werktuigtypen aangetroffen. Verschillende typen klopstenen, klopwrijfstenen, 
maalstenen, slijpstenen, wrijfstenen, aambeelden en polijststenen zijn 
herkend. Maalstenen en klopstenen zijn het talrijkst, gevolgd door slijpstenen 
en klop/wrijfstenen. De overige werktuigtypen komen slechts zeer sporadisch 
voor.
Vergelijken we de verschillende complexen met elkaar dan zijn er enige 
duidelijke verschillen aan te wijzen in aantal en aanwezige werktuigtypen. 
Zo zijn in silo 2 alleen maar klopstenen aangetroffen (N=4), terwijl in silo 1
met name klop/wrijfstenen (N=7) voorkomen. Daar zijn slechts drie andere 
werktuigen herkend. Dit staat in contrast tot de groete hoeveelheid maal-
steenfragmenten (N=32), die in de grote kuil S13.2 is aangetroffen. Daar zijn 
klopstenen en klop/wrijfstenen veruit in de minderheid (resp. N=5 en N=1).127

Ook is duidelijk dat dit spoor überhaupt rijk aan werktuigen is met een 
percentage van 12%. 
Het complex uit waterput 2 laat een diverser beeld zien, met de verschillende 
werktuigtypen en ongeveer dezelfde aantallen aanwezig. Een vergelijkbaar 
verdeling is ook aanwezig in de grote kuil waartoe waterput 1 ook behoort. 
Zelfs als de verschillende fases binnen deze kuil onderling met elkaar 
vergeleken worden, dan zijn de vier meeste voorkomende werktuigtypen 
– klopstenen, klop/wrijfstenen, maalstenen en slijpstenen – steeds in 
ongeveer vergelijkbare percentages aanwezig. Eén spoor binnen deze grote 
kuil – kuil S39.71 – springt er enigzins uit met een percentage van 12,5% 
aan werktuigen. Gezien het kleine aantal vondsten binnen deze kuil, is het 
mogelijk dat dit verschil met de sample-omvang te maken heeft. Kuil S9.188 
daarentegen heeft bijna honderd stenen opgeleverd, waarvan er maar één 
sporen van gebruik bezat. Dit kleine percentage lijkt wel degelijk significant te 
zijn.

Klopstenen 

Klopstenen zijn een van de meest voorkomende werktuigtypen onder het 
aangetroffen materiaal. Binnen deze groep is een grote diversiteit aan 
steensoorten aanwezig. Kwartsitische zandsteen en zandsteen overheersen, 

127 Hierbij moet wel worden opgemerkt dat onder de maalsteenfragmenten enkele stukken Hierbij moet wel worden opgemerkt dat onder de maalsteenfragmenten enkele  stukken 
zitten die van één grote maalsteen afkomstig zijn en dus het totaal aan maalstenen enigzins 
overdreven wordt.
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gevolgd door kwartsiet. Kwarts, graniet, vuursteen en een niet nader 
bepaald kristallijn gesteente zijn zeldzaam. Zover vast te stellen zijn bij 
alle werktuigen keien als grondstof gekozen en zijn deze zonder een voor-
bewerkingsstadium benut als werktuig om te kloppen of te hameren. 
Desalniettemin is er een grote variatie qua vorm en locatie van klopsporen op 
het werktuig aanwezig. 
Met enkele exemplaren is een type gerolde kei aanwezig, die veelal langwerpig 
van vorm is en waarbij de klopsporen zich op één of allebei de uiteindes 
bevinden. Meer hoekige stenen, vaak met meerdere “hoekpunten”, die benut 
zijn als kloppunt, komen ook voor (figuur 6.14). Binnen dit type past een 
opmerkelijke klopsteen, die is aangetroffen in de grote kuil 1 (S13.2). Het is 
een omvangrijke kwartsitische zandstenen kei (26,5 bij 19,7 bij 11,3 cm) met 
drie spits toelopende uiteindes (figuur 6.15). Deze uiteindes vertonen zeer 
gepronounceerde beschadigingen als gevolg van intensief kloppen. Bij alle 
drie deze gebruikte punten zijn er onregelmatige negatieven aanwezig van 
stukken die er vanaf gesprongen zijn. Deze grote klopsteen is in hetzelfde 
spoor gevonden als een zeer omvangrijke maalsteen, die in stukken is 
geslagen (zie hieronder). Mogelijk heeft men deze klopsteen daarvoor 
gebruikt. Het kan ook zijn dat hij is gebruikt voor de grove bewerking in 
bruikbare blokken van de zandstenen zwerfkei tot maalsteen.128

Een minder voorkomend type klopsteen betreft keien die niet op de uiteindes 
of “hoekpunten”klopsporen bezitten maar meer langs de randen van de lange 
zijdes. Tenslotte, een laatste type betreft een wat plattere kei die op het platte 
vlak klopsporen bezit, vaak resulterend in een ondiep kuiltje (figuur 6.16-17,)
Deze stenen worden soms ook wel met het kraken van noten of minerale 
bestandelen geassocieerd. 

In zeldzame gevallen bevinden klopsporen zich op meerdere verschillende 
typen locaties, en lijkt een meervoudig klopsteen gebruik aan de sporen ten 
grondslag te liggen. Zo is in waterput een grote ronde enigszins platte kei 
(11,3 cm lang en 5,4 cm dik) van kwartsitische zandsteen aangetroffen met 
klopsporen langs de randen en tevens op één van de plattere vlakken. Op 
deze laatste plek is een depressie ontstaan als gevolg van langdurig gebruik. 
Uit datzelfde spoor is een onregelmatige gevormde groene spitstoelopende 
kwartsitische kei afkomstig met langs de snede van het spitse uiteinde 
klopsporen. Tevens bevinden zich kleine negatieven langs de rand van dit 
uiteinde, die mogelijk niet het gevolg zijn van het gebruik als klopsteen, maar 
eerder van het gebruik als een soort wig.

128  Het gebruik van vergelijkbare grote klopstenen wordt beschreven in een studie naar 
vervaardiging van maalstenen (metates) onder de huidige Maya in Guatemala (Hayden 1987).

Figuur 6.14 
Vnr.1244_56: Zandstenen klopsteen.
Schaal 1:2.

Figuur 6.15 
Vnr.576.1: foto’s van grote klopsteen van 
kwartsitische zandsteen.
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Klop/wrijfstenen

Klop/wrijfstenen komen ook veelvuldig voor binnen het bestudeerde 
materiaal, echter minder talrijk dan de klopstenen. Slechts vier steensoorten 
zijn met dit type werktuig geassocieerd, in ongeveer vergelijkbare 
hoeveelheden. Het meest komt kwartsiet voor, gevolgd door kwartsitische 
zandsteen, zandsteen en graniet. Evenals bij de klopstenen het geval is, zijn 
ook de klop/wrijfstenen vrijwel uitsluitend van keien gemaakt, die zonder 
een voorbewerkingsstadium zijn gebruikt. Anders dan bij de klopstenen is de 
variatie in vorm van de keien en locatie van de sporen op de keien een stuk 
minder groot. Dit houdt vermoedelijk sterk verband met het type gebruik van 
dit werktuig. Doordat het niet alleen als een klopsteen maar daarnaast ook als 
een wrijfsteen is gebruikt, is een plat vlak, het liefst aan het uiteinde van een 
steen, gewenst. Een dergelijk gebruiksvlak beperkt de keuze van te gebruiken 
keien. Deze zijn over het algemeen vrij dik – rond, eivormig of enigzins 
rechthoekig – en hebben vlakke uiteindes, dan wel afgevlakte “hoekpunten”, 
waarop de gebruiksporen zich bevinden(figuur 6.18). In sommige gevallen 
zijn ook de randen als gebruiksvlak gebruikt. Gefacetteerde gebruiksvlakken 
zijn dan ook niet ongebruikelijk. 
Uit silo 1 is mooi voorbeeld van een hoekige exemplaar gevonden, gemaakt 
van een donkere kwartsiet, met afmetingen van 9,0 bij 8,5 bij 6,3 cm 
(figuur 6.19). Qua vorm lijkt de kei lijkt sterk op stenen die ook wel eens 
als kussenstenen worden aangemerkt. In tegenstelling tot veel van de klop/
wrijfstenen bezit dit exemplaar geen sporen op het enigszins platte uiteinde, 
maar meer op de hoekpunten en langs de lange zijdes. De kei is niet geheel 

Figuur 6.16 
Vnr.1329.52: Klopsteen van kwartsitische zand-
steen. Schaal 1:2.

Figuur 6.17 
Vnr.1494.01: klopsteen van kwartsiet.
Schaal 1:2.
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compleet, een deel mist en is er vermoedelijk afgeslagen. De steen vertoont 
nog meerdere beschadigingen die eerder het gevolg van bewerking lijken te 
zijn dan van gebruik.

Uit een van de oudste vullingen van de grote kuil net boven waterput 1 is een 
meer bolvormig exemplaar gevonden van matig gesorteerde zandsteen (figuur 
6.20). Het werktuig bezit omvangrijke gebruikte vlakken langs de “afgevlakte” 
randen. Op een van de intensief gebruikte “hoekpunten” bevinden zich ook 
klopsporen. Deze liggen over de klop/wrijfsporen en suggereren een gebruik 
als klopsteen in het laatste stadium. Microscopisch gebruiksporenonderzoek 
bleek niet in staat om vast te stellen waarvoor dit werktuig precies gebruikt 
is.129

129 Verbaas 2008. Verbaas 2008.

Figuur 6.18 
Vnr. 88.01: klop/wrijfsteen van graniet.
Schaal 1:2.

Figuur 6.19 
Vnr. 531.12: klop/wrijfsteen van kwartsiet.
Schaal 1:2.

Figuur 6.20 
Vnr.1142.01: klop/wrijfsteen van zandsteen.
Schaal 1:2.
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Uit een van de meeste recente vullingen van dit grote spoor 
corresponderend met de Romeinse tijd – fase 6 – is een exemplaar 
afkomstig waarbij de gebruiksporen alleen op één uiteinde en langs een van 
de randen aanwezig is (figuur 6.21). Waarschijnlijk is tijdens het gebruik 
een groot stuk van de steen afgeslagen daar een van de kanten vrijwel geheel 
bestaat uit een negatief van een afslag. 

Maalstenen

Samen met de klopstenen vormen de maalstenen het meest voorkomende 
werktuig type onder het natuursteen materiaal. Onder de maalstenen zijn 
zowel liggers – de passieve helft van de maalsteen – als lopers – de actieve 
in de hand gehoude helft – aanwezig. Daarnaast is er een significant groep 
fragmenten waarvan het niet met zekerheid te zeggen is of het om liggers 
of lopers gaat.  Onder de maalstenen zijn een breed scala aan steensoorten 
geïdentificeerd. Het meest talrijk is tefriet, gevolgd door graniet. Zandsteen 
en een aan tefriet verwant kristallijn gesteente komen ook veelvuldig voor. 
Zeldzaam zijn dioriet en gneiss. 
Van het tefriet, graniet, maar ook dioriet en in mindere mate gneiss is 
bekend dat het steensoorten zijn die veelvuldig geassocieerd worden met 
het gebruik van maalstenen.130 Vanaf de bronstijd, maar met name vanaf 
de ijzertijd is tefriet een veelvuldig gebruikt materiaal voor het vervaardigen 
van maalstenen. Graniet, daarentegen, kan als de voorloper van tefriet 
beschouwd worden. Dit materiaal werd al vanaf het neolithicum voor het 
gebruik van maalstenen benut, en boet duidelijk aan belang in vanaf de 
bronstijd als tefriet zijn intrede doet.131

Zandsteen neemt wat dit betreft een iets andere plaats in. Doorgaans 
wordt dit hardere en fijnkorrelige materiaal met het gebruik als slijpsteen 
geassocieerd in de late prehistorie.132 De gebruikte vlakken van de 
zandstenen werktuigen uit Bennekom vertonen in veel gevallen echter meer 
de karakteristieken die verband houden met het gebruik als maalsteen dan 
als slijpsteen. Ten eerste is het vlak zeer plat en vertoont het geen brede 
uitgesleten banen of groeven, die vaak kenmerkend zijn voor slijpstenen. 
Daarnaast zijn de vlakken niet erg glad, zoals gebruikelijk is bij slijpstenen, 
maar zijn ze duidelijk opgeruwd, om ze geschikt te houden als maalvlak.

130 Harsema 1979; van Heeringen 1985. Harsema 1979; van Heeringen 1985.
131 Harsema 1979; van Heeringen 1985. Harsema 1979; van Heeringen 1985. 
132 Zie bijvoorbeeld Fokkens & Schinkel 1990; tijdens de Lineaire Bandkeramiek daarentegen Zie bijvoorbeeld Fokkens & Schinkel 1990; tijdens de Lineaire Bandkeramiek daarentegen 

gaat dit zeker niet op, daar zijn bijna alle maalsteen van zandsteen vervaardigd (Bakels 1978; 
Verbaas 2005).

Figuur 6.21 
Vnr.1107.09: klop/wrijfsteen van kwartsitische 
zandsteen. Schaal 1:2.
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Op basis van deze steensoorten is er een tweedeling te maken binnen 
het maalsteen materiaal. Aan de ene kant bevinden zich exemplaren van 
graniet, zandsteen, dioriet en gneiss. Deze maalstenen zijn vervaardigd 
van allerlei zwerfstenen. Ze hebben een vorm die nog sterk op de 
oorspronkelijke zwerfstenen lijkt. Ze zijn dan ook niet erg intensief 
bewerkt. Aan de andere kant zijn er de maalstenen vervaardigd van tefriet 
en het kristallijne gesteente. Binnen deze groep is een grote variatie aan 
vormen aanwezig, die sterk cultureel en chronologisch bepaald is. Tefriet 
en waarschijnlijk ook het kristallijne gesteente werden specifiek gewonnen 
uit vermoedelijk primaire ontsluitingen in het gebried rond Mayen waar 
dit gesteente in vulkanische afzettingen voorkomt. Vanaf de bronstijd is 
dit gesteente over een groot gebied door uitwisseling verspreid geraakt. 
Vermoedelijk zijn de maalstenen in het gebied rond de bron vervaardigd en 
als werktuigen verhandeld. 
Het maalsteen materiaal uit de zwerfstenen groep is zeer fragmentarisch. 
Er bevinden zich geen complete werktuigen tussen het materiaal. Veel 
fragmenten zijn klein en alleen op basis van een plat of concaaf afgesleten 
vlak is het duidelijk dat het om maalsteen fragmenten gaat. Enkele stukken 
springen er echter uit vanwege hun grote omvang, die het toelaat om iets 
meer te zeggen over de oorspronkelijke werktuigvorm. Wat dit betreft 
neemt de grote kuil 1 (S13.2) een bijzondere plaats binnen het geheel in. In 
dit spoor zijn opmerkelijk veel omvangrijke fragmenten aangetroffen.  
Het meest opvallend is de grote hoeveelheid granieten stukken, die 
afkomstig zijn van één grote zwerfsteen, gebruikt als maalsteen (figuur 
6.22a-c).133 In totaal zijn er 62 fragmenten van deze steen van uiteenlopende 
omvang in het spoor aangetroffen. Het grootste fragment heeft een 
uitzonderlijke grootte van meer dan 60 bij 45 bij 21 cm. Het betreft 
de onderkant van de maalsteen, daar op dit stuk geen gebruiksvlak is 
aangetroffen. De oorspronkelijke buitenkant van de steen is door verwering 
sterk wit, maar op een breukvlak ook enigszins grijsgroen verkleurd. Het 
is niet duidelijk of de gebruikers de steen via dit vlak gespleten hebben, of 
dat het gaat om een natuurlijke breuk die al aanwezig was op het moment 
dat de steen verzameld werd. In ieder geval zijn er geen fragmenten 
aangetroffen die op dit breukvlak passen. Aan één van de zijkanten 
vertoont de steen een donkere verkleuring, die mogelijk verband houdt met 
verhitting.
Naast dit grote fragment zijn er een tiental stukken afkomstig uit het spoor 
met een omvang van 15 variërend tot meer dan 40 cm. Het bleek dat de 
meeste van deze grote fragmenten, inclusief het fragment van meer dan 60 
cm aan elkaar pasten.134 Zo kon bij benadering vastgesteld worden dat de 
oorspronkelijke maalsteen een omvang gehad moet hebben van 83 bij 47 
bij 28 cm. Alle 62 fragmenten bij elkaar wogen meer dan 180 kilo, hiermee 
aangevend dat de maalsteen minstens dit gewicht moet hebben gehad.
Tijdens het passen werd duidelijk dat de maalsteen met opzet in stukken is 
geslagen. Met name de bovenkant van het werktuig met het maalvlak is in 
meerdere stukken gefragmenteerd. De onderkant wordt bijna in zijn geheel 
gevormd door het grote fragment van 60 cm. Vermoedelijk houdt een grote 

133 Gemakshalve is het stuk als graniet geclassificeerd, hoewel de steen vrijwel geheel uit veld- Gemakshalve is het stuk als graniet geclassificeerd, hoewel de steen vrijwel geheel uit veld-
spaat bestaat. 

134 Gezien de onhandelbare omvang van de zwerfsteen is er geen poging gedaan om alle Gezien de onhandelbare omvang van de zwerfsteen is er geen poging gedaan om alle 
stukken aan elkaar te passen. Slechts de grotere fragmenten zijn gepast. Hiermee kon wel bij 
benadering de omvang van de oorspronkelijke maalsteen vastgesteld worden.
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klopsteen die in hetzelfde spoor is aangetroffen en sporen van intensief 
gebruik bezit hiermee verband (zie paragraaf over klopstenen hierboven).
Het gebruiksvlak is vrijwel plat en bezit geen opstaande randen. Het 
is duidelijk afgesleten door gebruik. Daarnaast bezit het ook ondiepe 
oneffenheden die verband houden met het opruwen van het gebruiksvlak. 
Er is een fragment met daarop een groot stuk maalvlak onderzocht op 
microscopische gebruiksporen (vnr. 525.11).135 Het fragment vertoont 
duidelijke microscopische sporen van gebruik. Hoewel het oppervlak 
grotendeels lijkt te zijn opgeruwd door middel van percussie, zijn enkele 
plekken van het oppervlak hierbij overgeslagen. Op deze plekken is een 
duidelijke, goed ontwikkelde glans te zien afkomstig van het malen van 
graan. In deze glans is ook een duidelijke gebruiksrichting zichtbaar. Na 
het opruwen is de maalsteen opnieuw gebruikt, daar de opgeruwde delen 
ook sporen van het malen van granen vertonen. Deze zijn echter veel 
minder goed ontwikkeld. Dit duidt erop dat het werktuig in ieder geval twee 
gebruiksfasen heeft gekend, maar vermoedelijk meer gezien het afgeplatte 
karakter van het maalvlak. 

Naast deze grote granieten maalsteen bevonden zich nog enkele 
opmerkelijk omvangrijke maalsteenfragmenten in de kuil. Alle zijn van 
een donkerkleurige relatief grove zandsteen gemaakt. Het gaat om elf 

135 Verbaas 2008. Verbaas 2008.

Figuur 6.22a-c 
Vnr. 531, 557, 576: a. maalsteen van graniet; b. 
maaloppervlak; c. detail maaloppervlak.
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fragmenten met een duidelijk gebruiksvlak, met daarbij nog eens vijf 
fragmenten van dezelfde zandsteen zonder gebruiksvlak. Ondanks een 
duidelijke gelijkenis tussen de stenen qua korrelgrootte en kleur, zijn de 
fragmenten afkomstig van tenminste drie verschillende maalstenen. Enkele 
van de fragmenten konden aan elkaar gepast worden. Gezien hun grote dikte 
en omvang, gaat het in alle gevallen om fragmenten van maalsteenliggers. 
Het grootste en tevens meest complete maalsteenfragment bestaat uit twee 
passende stukken (figuur 6.23). Aan elkaar vormen zij de gehele onderkant 
en een groot deel van de bovenkant van de maalsteen. Samen maken ze 
60% van het oorspronkelijke werktuig uit. De oorspronkelijke maalsteen 
had een langwerpige vorm met afgeronde hoeken. Bij benadering heeft het 
werktuig een omvang van 46 bij 21 bij 20 cm gehad. Het gebruikte vlak 
is vrijwel plat, aan de randen iets naar beneden afbuigend. De zandsteen 
heeft een vergelijkbare korrelgrootte met incidenteel enkele 0,5-2,0 cm grote 
ingesloten grindjes. Ook bezit de steen enkele 1,5 cm dikke kwartsaders. 
Langs één van de aders is de steen gebroken. Slechts aan de kopse zijkanten 
bezit het fragment nog zijn oorspronkelijke natuurlijke oppervlak. Dit is 
onregelmatig afgesleten en vermoedelijk betreft het een door de gletsjers 
aangevoerde zwerfkei. Getuige de variatie in afslijting van de zijkanten moet 
het oorspronkelijke stuk zandsteen groter geweest zijn. De bewoners hebben 
langs de lange zijkanten en aan de onderkant delen verwijderd voordat het 
object gebruikt is als maalsteen. Deze zijden zijn weliswaar iets gesleten, 
maar beduidend minder dan de kopse kanten.
Het bewaard gebleven maalvlak is vrijwel plat, maar vertoont nog duidelijke 
oneffenheden van het oorspronkelijke bouchadeerproces. Aan één van 
de lange zijkanten is het vlak nog duidelijk ruw te noemen en iets naast 
het centrum zit een grote buts. Deze laatste is vermoedelijk ontstaan als 
gevolg van het gebruik als aambeeld. De buts gaat duidelijk dieper dan de 
gebouchadeerde oneffenheden die het gehele vlak beslaan. 
Op het gebruikte vlak is ook goed te zien dat de grove ingesloten grindjes de 
zandsteen beter geschikt maakten als maalsteen. Tijdens het bouchaderen 
zijn deze insluitsels veelal gebroken en deze breukvlakjes maakte het 
oppervlak extra ruw.

Figuur 6.23 
Vnr. 576.04-05: grove maalsteen van zandsteen.
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De overige zandstenen maalsteenfragmenten met gebruiksvlakken zijn 
afkomstig van twee dunnere werktuigen. Desalniettemin bedraagt hun dikte 
respectievelijk 12 en 9,5 cm. Bij het grootste fragment gaat het om twee 
passers en het kleinste fragment bestaat uit zes passers met een niet passend 
bijbehorend stuk. Gelijk aan het grote fragment zijn hun gebruiksvlakken 
ook plat en enigszins ruw te noemen. Het kleinste fragment bezit zelfs aan 
beide platte zijdes gebruiksvlakken. 
Het valt niet uit te sluiten dat de twee kleinere maalstenen van hetzelfde 
grote blok afkomstig zijn als het grote werktuig. Het is mogelijk dat bij het 
verwijderen van de zijkant of onderkant stukken zijn verkregen die groot 
genoeg waren om zelf als maalsteen te dienen. Met name het grootste 
fragment zou heel goed, gezien zijn vorm, afkomstig kunnen zijn van de 
onderkant van de grote steen.
Van het kleinste fragment zijn drie passende stukken en een vierde 
bijbehorend stuk op gebruiksporen onderzocht.136 Twee fragmenten met 
vondstnummer 532.12 zijn fragmenten van de bovenzijde van de maalsteen 
en vertonen lichte sporen van gebruik. Deze zijn echter zo licht ontwikkeld 
dat deze niet geïnterpreteerd kunnen worden. Dit geldt ook voor de 
bovenzijde van het grootste fragment met nummer 525.06 (figuur 6.24). Het 
vierde niet passende maalsteenfragment (vnr. 532.13) is ook een fragment van 
de bovenzijde van dezelfde maalsteen. Dit deel van de bovenzijde vertoont 
wel interpreteerbare sporen. Het gaat hierbij om sporen van het malen 
van graan. De sporen zijn aan de originele rand van de maalsteen goed 
ontwikkeld, meer naar het midden van de maalsteen neemt de intensiteit 

136 Verbaas 2008. Verbaas 2008.

figuur 6.24 
vnr 532.12 & 525.06: passende maalsteenfrag-
menten van een grove zandsteen
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van de sporen echter snel af. Dit duidt erop dat de maalsteen vlak na het 
vernieuwen is afgedankt. In de glans is geen gebruiksrichting te ontdekken. 
Het grootste fragment (vnr. 525.06) bezit ook nog een stuk onderkant. 
Op deze onderzijde zijn in tegenstelling tot de bovenzijde van dit stuk 
wel duidelijke sporen waar te nemen. Het gaat hierbij om een type 
gebruiksspoor dat nog niet experimenteel is verkregen, maar te zien is op 
archeologische maalstenen die gebruikt zijn voor het malen van graan.137 Dit 
type gebruiksspoor vertoont veel overeenkomsten met die van het vermalen 
van granen, in de sporen is echter ook een andere component te zien. Deze 
sporen ontstaan waarschijnlijk doordat de maalstenen op een bijvoorbeeld 
lap of huid zijn geplaatst waarop het graan werd opgevangen. Doordat bij het 
malen er graan tussen de steen en de lap terecht komt ontstaat er een glans 
die kenmerken van zowel de granen als de lap vertonen. Via deze indirecte 
gebruiksporen is dan ook vast te stellen dat deze maalsteen benut is voor het 
malen van granen. 
Doordat deze laatste sporen nog niet experimenteel zijn aangetroffen 
zijn geen uitspraken te doen over de gebruiksduur van deze maalsteen. 
Wel is duidelijk dat de intensiteit van de sporen ten opzichte van andere 
archeologische maalstenen gemiddeld is. De gedeeltelijke afwezigheid 
van sporen van gebruik op de bovenzijde van de maalsteen is te verklaren 
doordat maalstenen herhaaldelijk vernieuwd moeten worden tijdens het 
gebruik. Bij het vernieuwen worden alle aanwezige sporen op de bovenzijde 
van de maalsteen verwijderd. De sporen op de onderzijde van de maalsteen 
blijven zich echter ontwikkelen en geven dus een goede indicatie van de 
gebruiksduur van het voorwerp.
Naast deze relatief grote fragmenten uit kuil S13.2 is er in de vullingen die 
geassocieerd zijn met de houten constructie naast waterput 1 een maal-
steenfragment van zandsteen gevonden, waarop een rood residue aanwezig 
is, vermoedelijk de overblijfselen van een rode kleurstof. De slijtage op het 
vlak vertoont ook een duidelijke hoofdoriëntatie. Uit dezelfde vullingen 
is ook een diorieten ligger fragment afkomstig met een nog enigzins ruw 
gebruiksvlak als gevolg van de voorafgaande bouchadeerfase.

Zoals reeds opgemerkt maken de maalsteenfragmenten binnen de tefiet 
groep een veel heteregone indruk qua vorm. Naast fragmenten, waarop een 
duidelijk gebruiksvlak nog aanwezig is, zijn er ook een hoop ondefineerbare 
brokken verspreid over de verschillende sporen aangetroffen. Tefriet heeft 
de neiging snel te verweren en daardoor makelijk uit elkaar te vallen.
Veel van de ondefineerbare brokken zijn veelal verweerd en bij deze is 
de oorspronkelijke buitenkant dermate aangetast dat het niet meer vast 
te stellen is of er nog een deel van het gebruiksvlak aanwezig is. Gezien 
het feit dat de brokken in omvang de wel herkende maalsteenfragmen-
ten niet overtreffen is het zeer aannemelijk te stellen dat deze brokken 
oorspronkelijk ook aan maalstenen hebben toebehoord.138

Onder de herkende maalsteenstukken bevinden zich twee fragmenten 
van Napoleonshoeden. Dit zijn typisch maalsteenliggers uit de ijzertijd.139

Beide zijn afkomstig uit vullingen van de grote kuil waartoe ook waterput 

137 Verbaas 2005; Verbaas & Van Gijn 2007. Verbaas 2005; Verbaas & Van Gijn 2007.
138 Van alle mindere verweerde stukken is er één die niet aan een maaslteen heeft toebehoord. Van alle mindere verweerde stukken is er één die niet aan een maaslteen heeft toebehoord. 

Het betreft een fragment van een ring (zie verderop voor een bespreking). Dit object heeft 
een relatief kleine ringdoorsnede, die een stuk kleiner is dan de meeste brokken. 

139 Van Heeringen 1985. Van Heeringen 1985.
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1 behoort. Het oudste fragment komt uit vullingen die met de houten 
constructie zijn geassocieerd, en is gedateerd in de vroege ijzertijd. Het 
fragment bezit slechts nog een klein stukje van het gebruikte vlak. Dit vlak 
staat onder een schuine hoek ten opzicht van de zijkanten. Hiervan is alleen 
een stuk van het onderste deel aanwezig met de onderrichel. 
Het jonste en tevens grootste fragment komt uit kuil S39.71, dat niet nader 
dan ijzertijd gedateerd is. Het fragment is afkomstig van het gedeelte tussen 
het uiteinde en het midden van de hoed in, en bezit zowel een deel van het 
gebruiksvlak als de spits toelopende onderkant (figuur 6.25). De driehoekige 
doorsnede van de hoed is daardoor nog goed te zien. De onderrandrichel 
loopt enigszins schuin, dus het object was niet geheel symmetrisch. Het 
gebruiksvlak is licht concaaf en vertoont sporen van afslijting, hoewel het 
nog wel zijn ruwheid bezit. De maalsteen is aan het uiteinde gebroken en is 
daarna nog gebruikt. Het maalvlak is namelijk mooi rond aan de gebroken 
kant en volgt niet de breukvlaklijnen. Dit duidt erop dat men de ligger 
uitputtend heeft gebruikt en dit ondersteunt het idee dat deze artefacten 
van niet lokale materialen relatief schaars waren. Helaas kon met behulp 
van gebruiksporenonderzoek niet bepaald worden wat voor soort materiaal 
vermalen is op het werktuig.140 De twee naar elkaar toelopende vlakken aan 
de onderkant zijn allebei gesleten, met name bij de onderrand. Dit heeft 
vermoedelijk ook met gebruik te maken en is een gevolg van de schurende 
werking van de zandige ondergrond waarin de hoed was vastgezet. 

140 Verbaas 2008. Verbaas 2008.

Figuur 6.25 
Vnr.1220.26: fragment Napoleonshoed van 
tefrieten. Schaal 1:2.
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Er lijkt een tweede type tefriet maalsteenligger aanwezig te zijn onder het 
materiaal. Het betreft een komvormig type.  Helaas zijn van dit type geen 
grote fragmenten aangetroffen die een goed beeld geven van de vorm van 
deze maalstenen.
Wat betreft lopers, zijn er ook maar weinig fragmenten aangetroffen. Uit de 
Romeins gedateerde vullingen van het grote spoor in put 39, waar ook nog 
veel prehistorisch materiaal in aanwezig is, komt een ander type maalsteen 
loperfragment van tefriet voor (figuur 6.26). Het heeft toebehoord aan een 
langwerpige loper. Slechts één van de kopse uiteinden is bewaard gebleven. 
Aan het uiteinde is de maalsteen vrij plat en naar het midden toe wordt deze 
iets dikker. In dwarsdoorsnede heeft het de vorm van een asymmetrische 
driehoek. De dikte neemt niet zodanig toe als bij een Napoleonshoed. De 
breedte van de maalsteen is in ieder geval 9,3 cm en de lengte (in ieder 
geval) 21 cm.
Het gebruiksvlak is niet egaal afgesleten maar vertoont een welving.141 Aan 
het kopse uiteinde is het vlak het minst afgesleten en vertoont de welving 
een bolle hoek. Meer naar binnen toe is slijtage door gebruik sterker en gaat 
de welving over in een concave hoek (in zijaanzicht is het een uitgerekte 
S-vorm). Bij het werktuig is dus met name het centrale deel gebruikt, dit 
lijkt te wijzen dat de lengte van de loper breder was dan de breedte van het 
ligger maalvlak. Helaas bleek tijdens het gebruiksporenonderzoek er geen 
determineerbare sporen aanwezig te zijn.
Naast dit stuk is er nog een langwerpig loper fragment aangetroffen. Deze 
bezit geen welving aan het geronde uiteinde en is over de gehele lengte 
gebruikt. Het maalvlak is lichtelijk convex. 
Eén vondstnummer bevat een zevental niet passende fragmenten tefriet, 
die wel afkomstig zijn van hetzelfde object waarin een holte is aangebracht. 
Het is niet duidelijk waartoe deze holte gediend heeft. Van handmolens 
uit de middeleeuwen is bekend dat in de bovenste schijven holtes werden 
aangebracht om als aangrijpingspunt te dienen. Gezien de datering van 
deze kuil in de ijzertijd lijkt het gebruik van handmolens uitgesloten. Ook 
de vorm van het onderhavige object lijkt niet aan te sluiten bij gebruik als 
maalsteen, daar het cilindervormig is.

Zoals reeds vermeld zijn er naast de maalstenen van tefriet nog een tweede 
zeer verwante steensoort aanwezig. Het betreft een kristallijn gesteente dat 
veel lijkt op tefriet, maar compacter is en niet de typische holtes vertoont, 
die zo kenmerkend zijn voor tefriet. Tevens heeft het de neiging om minder 
te verweren dan tefriet. Qua eerstelingen zijn hoornblende en kwarts 
aanwezig.
Het is niet zeker of dit gesteente een compactere variant van het tefriet uit 
Mayen vertegenwoordigt, maar gezien de sterke overeenkomsten lijkt dit wel 
het geval te zijn. Er zijn slechts een paar grote fragmenten van dit materiaal 
aangetroffen en die tonen dat van dit gesteente komvormige maalstenen zijn 
gemaakt. Bij één van deze fragmenten is het gebruiksvlak vrijwel plat, terwijl 
de ander meer concaaf lijkt te zijn met een platte rand. Met name één steen 
vertoont ook sporen van afslijting aan de niet gebruikte zijde. Deze afslijting 
is vermoedelijk te wijten aan de schurende werking van de ondergrond 
waarop de maalsteen heeft gelegen, net als bij een zandstenen exemplaar het 

141 Vergelijk van Heeringen 1985: abb.4 GLD13, waar een vergelijkbaar exemplaar wordt ge- Vergelijk van Heeringen 1985: abb.4 GLD13, waar een vergelijkbaar exemplaar wordt ge-
toond.

Figuur 6.26 
vnr.1116.01: fragment maalstenen 
loper van tefrieten. Schaal 1:2.
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geval is (zie hierboven). Beide fragmenten hebben in ieder geval niet aan een 
handmolen toebehoord en lijken daarom in de ijzertijd te dateren.

Slijpstenen

Na maalstenen en klopstenen vormen slijpstenen het meeste talrijke 
werktuigtype binnen het natuursteenmateriaal. Ondanks dit relatief 
frequente voorkomen, moet gesteld worden dat er maar weinig grote 
fragmenten van dit werktuigtype zijn aangetroffen. Dit uit zich ook in de 
grote groep stenen waarvan niet duidelijk is of het actief dan wel passief 
gebruikte werktuigen zijn. De fragmenten waarbij dat onderscheid wel 
gemaakt kon worden, zijn helaas over het algemeen ook klein. Hierdoor is er 
maar een zeer beperkt beeld van de vorm van de werktuigen en de precieze 
locatie van de gebruiksporen. De hoge fragmentatiegraad bemoeilijkte ook 
een goede identificatie van de gebruiksporen. Veel fragmenten zijn dan ook 
als “mogelijke slijpstenen” geclassificeerd.
Zandsteen is sterk dominant onder de slijpstenen, gevolgd door kwartsitische 
zandsteen en kwartsiet. Net als bij de klopstenen en klop/wrijfstenen, zijn 
ook bij de slijpstenen, zover dat vast te stellen was, keien veelvuldig gebruikt. 
Een opvallend stuk is een fragment van een gefacetteerd slijpblok van een 
fijne zandsteen, aangetroffen in de vondstlaag die bovenin de grote kuil 
van put 39 lag (figuur 6.27). Het bezit vier door gebruik afgesleten vlakken. 
Deze vlakken vertonen onderlinge variatie, het grootste vlak is concaaf, 
maar vertoont een welving. Het tegenoverliggende vlak is convex en twee 
van de zijkanten zijn concaaf afgesleten. Het gebruiksporenonderzoek heeft 
uitgewezen dat het object weliswaar sporen van gebruik vertoont, echter 
deze sporen zijn dermate vaag dat het niet te achterhalen is wat het contact 
materiaal geweest is.142 Na gebruik zijn er stukken vanaf geslagen en is het 
werktuig verhit geweest, wat de fragmentatie deels verklaard. Een ander 
groter exemplaar betreft een rolkei fragment van fijne zandsteen, gebruikt als 
actieve slijpsteen. Het werktuig bezit eveneens vier gebruikte vlakken.

142 Verbaas 2008. Verbaas 2008.

Figuur 6.27 
Vnr.1044.09: zandstenen slijpsteen.
Schaal 1:2.
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Overige werktuigen

Naast de vier hierboven besproken werktuigtypen, zijn er enkele 
werktuigtypen aangetroffen die slechts incidenteel voorkomen. Onder deze 
restgroep zijn ook enkele stenen samengebracht die meerdere verschillende 
functies hebben gehad.
Het aantal aambeelden is opmerkelijk laag . Slechts één fragment is 
aangetroffen tijdens de opgravingen. Deze komt uit de vullingen die 
geassocieerd zijn met de houten constructie nabij waterput 1. Het betreft een 
platte zandstenen kei met op het platte vlak klopsporen. Naast dit exemplaar 
is er in waterput 2 een platte kei kwartsitische zandsteen getroffen die als 
aambeeld en als klopsteen is gebruikt. Op het platte vlak is door herhaaldelijk 
gebruik een kleine depressie ontstaan. Tevens zijn langs de randen van het 
object ook klopsporen aanwezig die aantonen dat het werktuig ook actief 
gebruikt moet zijn geweest.  
Uit diezelfde waterput is ook een onregelmatige gevormde groene 
spitstoelopende kwartsitische kei met langs de snede van het spitse uiteinde 
klopsporen. Tevens bevinden zich kleine negatieven langs de rand van dit 
uiteinde, die mogelijk niet het gevolg zijn van het gebruik als klopsteen, 
maar eerder van het gebruik als een soort wig. 
Een van de vondstarme sporen (S10.1) heeft nog een ander groot multi-
functioneel werktuig opgeleverd. Het betreft eveneens  een grote platte kei 
van kwartsitische zandsteen. Deze is in eerste instantie als een aambeeld 
gebruikt. Beide platte vlakken vertonen klopsporen in een onregelmatig 
patroon. Ook vertonen beide vlakken sporen van afslijting, die erop duiden 
dat het artefact als slijpsteen fungeerde. Het stuk is gebroken. Vermoedelijk 
is dit gedurende het gebruik als aambeeld gebeurd. Daarna is het als actieve 
klopsteen gebruikt: de breukrand vertoont klopsporen aan beide zijdes.

Net als aambeelden zijn wrijfstenen ook zeldzaam onder het materiaal. 
In waterput 2 is een kleine kei (6,0 bij 5,6 bij 4,1 cm) van kwartsitsiche 
zandsteen met sterk afgeronde hoeken. Twee hoeken vertonen duidelijk 
sporen van afgeschuring. Dit duidt erop dat het object in de hand is 
gehouden en specifiek de hoekpunten ervan als een soort schuur- of 
wrijfsteen zijn gebruikt. 
Een vergelijkbaar werktuigfragement is in spoor 43.1 aangetroffen. Het 
betreft een fragment van granodioriet, dat naast sporen van afschuring, ook 
twee brede inkepingen bezit, hetgeen mogelijk op een slijpsteengebruik 
duidt.
Het enige mogelijke polijststeentje is afkomstig uit een van de latere 
vullingen van de grote kuil in put 39. Het betreft een kei van fijne zandsteen 
met op één plek een gepolijst oppervlak, dat mogelijk te wijten is aan 
gebruik. 

Overig materiaal

Naast de hierboven besproken werktuigen is er nog een tweetal 
opmerkelijke stenen die een korte bespreking verdienen. Het eerste stuk 
betreft een klein fragment grandioriet143 met een mooi regelmatig en egaal 
concaaf afgesleten vlak, dat is aangetroffen in de grote kuil S13.2 (figuur 
6.28). Microscopisch onderzoek heeft uitgewezen dat het daarbij om een 

143 Het stuk heeft een lage concentratie aan kwarts en hoge concentratie aan amfibool. Het stuk heeft een lage concentratie aan kwarts en hoge concentratie aan amfibool.
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doorboring gaat.144 In de doorboring lopen in de lengterichting krassen 
van het boren. Daarnaast is op sommige locaties op het fragment een licht 
ontwikkelde glans te zien. Deze glans is veroorzaakt door frictie tussen 
het object en het materiaal dat door het de doorboring is gestoken. Bij 
benadering heeft de doorboring een diameter gehad van 17 mm. Het is 
dus mogelijk dat het om een fragment van een doorboorde bijl gaat. De 
frictieglans, vaak aangetroffen bij bijlen, sluit hierbij goed aan. 

Het tweede vermeldingswaardige object betreft een dikke cirkelvormige 
“ring”, vervaardigd van tefriet (figuur 6.29). Slechts de helft is bewaard 
gebleven. Het is aangetroffen in een van de vullingen van de grote kuil in 
put 39. De diameter van het object is 6,3 cm en de diameter van het gat in 
het midden 1,5 cm. De dikte van de ring zelf varieert tussen 3,2 bij 2,6 cm. 
Het gat is biconisch geboord. 
Het is niet duidelijk waarvoor dit object gediend heeft. Zo op het eerste oog 
heeft het qua vorm nog het meeste weg van een groot uitgevoerde ring die 
als versiering gedragen werd, bijvoorbeeld als hanger. De omvang van het 
object en de aard van het poreuze gesteente maken dit echter onwaarschijn-
lijk. Een andere mogelijkheid is dat het in dit geval een gewicht betreft, dat 
op een vergelijkbare manier als aardewerken weefgewichten werd gebruikt. 

6.2.5 Beschouwing

De bestudering van de verschillende complexen heeft een rijke collectie aan 
stenen werktuigen en ander steenmateriaal opgeleverd. De grote diversiteit 
aan steensoorten en stenen werktuigen is een opvallend gegeven van het 
materiaal aangetroffen op het oude ziekenhuisterrein in Bennekom. Het feit 
dat veel materiaal uit slechts een beperkt aantal sporen afkomstig is, bood 
de mogelijkheid om de verschillende gedateerde complexen afzonderlijk te 

144 Verbaas 2008. Verbaas 2008.

Figuur 6.28 
Vnr.557.20: fragment van een doorboorde 
granodioriet. schaal 1:1.

Figuur 6.29 
Vnr.1151.01: ringvormig object van tefriet.
Schaal 1:2.
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bestuderen. Gezien de lange bewonings- en gebruiksduur van het terrein, is 
het op deze manier mogelijk gebleken om de verschillende bewoningsfasen 
van elkaar te scheiden en met elkaar te vergelijken. 

Deze vergelijking laat verschuivingen zien in steengebruik door de tijd 
heen, maar brengt ook variatie aan het licht dat eerder te koppelen is 
aan de sporen zelf en de plaats die ze op moment van gebruik binnen de 
nederzetting vervulden. Zo zijn er drie rijke sporen die qua datering sterk 
overlappen en in de LBT zijn gedateerd. Dit zijn de twee silo’s (Spoor 5.18
en 9.12) en de grote kuil 1 (Spoor 13.2). Men zou een sterke overeenkomst 
aan steensoorten en typen artefacten verwachten gezien hun vergelijkbare 
dateringen. Dit blijkt niet het geval. Alle drie verschillen sterk in de typen 
werktuigen en steensoorten. Dit lijkt niet te koppelen te zijn aan de functie 
van de kuilen, want alle drie dienden op het moment dat de stenen werden 
afgedankt als een soort afvaldumpplaats. Vermoedelijk weerspiegelen 
de complexen specifieke momenten van het dumpen van afval en is het 
verschil te wijten aan de ligging en de relatie tot specifieke activiteitszones 
binnen de nederzetting. 
In silo 1 zijn bijna alleen maar klopstenen gevonden, terwijl in de naast 
gelegen silo 2 met name klop/wrijfstenen zijn herkend. De grote kuil 1 heeft 
een bijzondere werktuigsamenstelling opgeleverd, waarin het grote aandeel 
aan maalstenen opvalt. Dit zijn niet alleen de grote granieten en zandstenen 
zwerkeien, maar ook enkele tefrietfragmenten. Tefriet ontbreekt in zijn 
geheel in de silo’s. Hieruit kan worden geconcludeerd dat er vermoedelijk 
een indeling in activiteitszones bestond binnen de nederzetting uit de 
LBT. Kennelijk was er een vaste plaats binnen de nederzetting waar men 
het graan en andere gewassen vermaalde. Wat voor een activiteiten er 
precies met de klopstenen uit silo 1 in verband gebracht moeten worden, is 
vooralsnog niet duidelijk.
De variatie in steensoorten tussen deze sporen vertoont een sterke correlatie 
met de aard van de werktuigen. Het vele graniet en zandsteen in kuil 
1 is voor een groot deel te koppelen aan de maalstenen die daarin zijn 
aangetroffen. Een uitzondering hierop vormt het vele graniet uit silo 1.
Van slechts één fragment kon bepaald worden dat het van een maalsteen 
afkomstig is, de overige fragmenten waaronder een reeks brokjes waren van 
andere granieten. 

In tegenstelling tot de silo’s en de grote kuil 1, bevatten de twee zeer 
omvangrijke sporen met waterputten onderin een veel grotere variatie aan 
stenen werktuigen. Zij lijken dan ook meer dumpplaatsen te vertegenwoor-
digen die over een lange periode artefacten hebben ingevangen. Op deze 
manier geven zij een beter algemeen beeld van de variatie aan steensoorten 
en werktuigen die zijn gebruikt binnen de nederzetting.
Enkele opvallende verschillen zijn het lage percentage aan graniet in 
vullingen die met de latere fases van de grote depressies geassocieerd 
zijn en het iets hogere percentage aan tefriet in deze latere fases. Deze 
verschillen laten de verschuiving van graniet naar tefriet als grondstof voor 
de vervaardiging van maalstenen zien. Deze verschuiving heeft vermoedelijk 
te maken met het makkelijker voorhanden zijn van tefriet en zegt dus iets 
over het toenemen van uitwisselingscontacten met de Mayen-streek in het 
zuidoosten.
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Fylliet, leisteen en conglomeraatgesteente zijn alleen in vullingen 
geassocieerd met de Romeinse tijd aangetroffen en lijken dus specifiek 
in de Romeinse tijd aangevoerd te zijn. Geen van deze steensoorten heeft 
werktuigen opgeleverd, dus het is onduidelijk wat voor functie ze precies 
vervulden binnen de nederzetting.
Dat de invloed van de Romeinen beperkt is gebleven in dit gebied boven 
de Limes, uit zich in het weinig voorkomen van bijvoorbeeld staafvormige 
wetstenen en maalsteen handmolenschijven. Dergelijk slijp- en 
maalgereedschap wordt veelvuldig in (inheems) Romeinse nederzettingen 
in het zuiden van land aangetroffen.145

Een algemeen kenmerk van (laat)prehistorische assemblages natuursteen 
is hun grote aandeel aan onbewerkt en niet gebruikt materiaal.146 Daarnaast 
vertoont vaak een hoog percentage sporen van verbranding of verhitting; 
in het onderhavige assemblage betreft het ook een groot deel (ongeveer 
30%) van stenen. In veel gevallen is de fragmentatie van het natuursteen te 
wijten aan sterke verhitting. Het is daarom aannemelijk dat dit deel van het 
steenmateriaal verzameld is om als kooksteen of als haardsteen dienst te 
doen en dat ze na uiteenvallen zijn afgedankt. 
Dit verklaart echter niet waarom meer dan 65% van de stenen geen sporen 
van gebruik of bewerking vertoont. Immers een groep van ongeveer 35% 
blijft dan onbesproken. Voor een deel kunnen er binnen deze stenen 
verhitte exemplaren aanwezig zijn die niet als zodanig zijn herkend. 
Verschillende soorten natuursteen reageren verschillend op verhitting en 
een goed overzicht van de gehele reikwijdte aan verhittingskenmerken 
onder alle steensoorten is minder goed bekend dan bij vuursteen. 
Daarnaast moet de fragmentatie onder het kwartsmateriaal als intentioneel 
gezien worden. Men heeft kwarts in brokjes geslagen om als magering te 
dienen. Bij tefriet en het meeste graniet heeft de groep van ondefinieerbare 
brokken toebehoord aan gefragmenteerde maalstenen. Hoe dat bij de 
overige steensoorten het geval is, is minder duidelijk. Een deel van het 
zandsteen, kwartsiet en kwartsitische zandsteen zal ongetwijfeld afkomstig 
zijn van werktuigen die tijdens gebruik gefragmenteerd zijn geraakt. 

Vergelijken we het onderhavige materiaal met dat van vindplaatsen uit 
dezelfde periodes dan vallen enkele zaken op:
- In aantal mag het complex uit Bennekom zeer rijk genoemd worden. 

Nemen we in beschouwing dat meer dan 3000 stenen uit slechts enkele 
sporen afkomstig zijn en dat intacte vondstlagen niet meer aanwezig 
waren en dat er dus oorspronkelijk nog veel meer materiaal aanwezig 
geweest moet zijn, dan steken veel andere omvangrijker onderzochte 
vindplaatsen daar schril bij af. Zijderveld, Tiel-Medel Bredesteeg, en 
de verschillende Oss vindplaatsen hebben beduidend minder steen 
opgeleverd.147 Dit verschil houdt vermoedelijk sterk verband met de 
nabijheid van ontsluitingen waar bruikbaar steenmateriaal kan worden 
verzameld. De hierboven genoemde vindplaatsen liggen in steenarme 

145 Hiddink & Boreel 2005 a, b; Knippenberg 2008. Hiddink & Boreel 2005 a, b; Knippenberg 2008.
146  Van Gijn et al. 2001, 2002; Van Gijn & Houkes 2001, 2006; Knippenberg 2005a, 2005b, 2006; 

Niekus & Huisman 2001.
147 Hoewel een dergelijke vergelijking bemoeilijkt wordt door verschil in conservering, op- Hoewel een dergelijke vergelijking bemoeilijkt wordt door verschil in conservering, op-

gravingsmethodiek en wijze van verzamelen zijn de verschillen dermate groot dat deze als 
significant beschouwd mogen worden; zie voor Zijderveld (Knippenberg 2005a); Tiel-Medel 
Bredesteeg (Knippenberg 2005b); Oss (Schinkel 1998).
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omgevingen (het rivieren gebied: Zijderveld en Tiel; dekzand: Oss 
vindplaatsten). Dit duidt op het belang van de stuwwallengebied als bron 
voor bruikbaar gesteente materiaal. Hierbij is het van belang om op te 
merken dat Tiel een stuk rijker was aan steenmateriaal dan Zijderveld. 
Tiel ligt dan ook een stuk dichter bij het stuwwallen gebied dan 
Zijderveld.

- Wat betreft de aard van de werktuigen heeft Bennekom enkele 
bijzondere maalsteenwerktuigen opgeleverd, waarvan vergelijkbare 
exemplaren mij niet bekend zijn. Ik doel hierbij op de grote zwerfkei 
maalsteen van graniet en die van zandsteen uit Spoor 13.2. Beide 
maalstenen overtreffen qua omvang vergelijkbare exemplaren uit de 
bronstijd.148 Ook dit verschil hangt nauw samen met de nabijheid van de 
stuwwallen waar dergelijke stenen van nature voorkomen.

- Het voorkomen van beide maalstenen met nog enkele andere 
fragmenten in de vulling van één enkel spoor maakt dit spoor meteen 
tot een bijzonder exemplaar. Rijst meteen de vraag wat de reden 
hierachter moet zijn geweest. Gaat het hierbij om een functionele 
oorzaak; lag deze depressie nabij een zone binnen de nederzetting waar 
intensief graan vermalen werd? Of, hebben we hier te maken met een 
(verlatings)ritueel?

6.2.6 Functie artefacten

Bekijken we het geheel aan werktuigen vanuit een functioneel oogpunt, dan 
valt op dat het type steensoort sterk gecorreleerd is aan het type werktuig. 
Deze correlatie sluit goed aan bij eerder onderzoek. Dieptegesteentes en 
dan met name graniet, zowel als vulkanische gesteentes en dan met name 
tefriet zijn vrijwel exclusief gebruikt voor het vervaardigen van maalstenen 
(tabel 6.15). In enkele gevallen zijn zandstenen, vaak grovere varianten 
gebruikt. Slijpstenen zijn met name gemaakt van zandsteen en in mindere 
mate kwartsitische zandsteen en kwartsiet. Dit zijn hardere gesteentes 
dan de diepte en vulkanische gesteentes en beter geschikt om hardere 
materialen, zoals steen en metaal mee te slijpen. Daarentegen komen deze 
drie steensoorten in ongeveer gelijke hoeveelheid voor onder de klopstenen 
en domineert kwartsiet dit drietal bij de klop/wrijfstenen. Van Gijn et al

(2006) hebben op basis van gebruiksporenonderzoek ontdekt dat de klop/
wrijfstenen soms ook als een soort lopers zijn gebruikt. Zandstenen en 
in mindere mate kwartsitische zandstenen hebben sneller de neiging te 
verbrokkelen of korrels te verliezen dan kwartsiet en vermoedelijk verklaart 
dit de voorkeur voor kwartsiet boven (kwartsitische) zandsteen bij dit type 
werktuig.

148 Harsema 1979. Harsema 1979.
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Kwarts en vuursteen zijn slechts zeer sporadisch gebruikt als klopsteen. 
Hoewel het beide relatief zeer harde gesteentes vertegenwoordigen, is hun 
grotere neiging tot versplinteren een mogelijk onderliggende reden geweest 
om ze niet veelvuldig als klopsteen te gebruiken. Daarnaast dienden beide 
materialen in eerste instantie een ander doeleind. Van vuursteen werden 
afslagwerktuigen en spitsen vervaardigd, terwijl kwarts diende als grondstof 
voor de magering van het aardwerk. Ook de geringe omvang van de meeste 
vuursteen en kwartskeitjes zal een rol hebben gespeeld om ze niet als 
klopstenen te gebruiken. 

6.2.7 Conclusie

Het archeologisch onderzoek op het voormalige terrein van het streekzie-
kenhuis te Bennekom heeft een opmerkelijk grote hoeveelheid en gevarieerd 
palet aan natuursteen opgeleverd. Het aangetroffen materiaal valt niet 
alleen op qua steensoorten, maar ook qua werktuigen. De nabijgelegen 
stuwwallen hebben een grote rol gespeeld in deze veelzijdige en opmerkelijke 
samenstelling. De korte afstand maakte het voor de prehistorische bewoners 
immers mogelijk om relatief eenvoudig niet alleen terrasgrind maar ook 
zwerfkeien te bemachtigen. De vondst van een grote zwerfkei gebruikt als 
maalsteen laat dit zien. Deze maalsteen mag gezien zijn omvang opmerkelijk 
genoemd worden en bij mijn weten is een vergelijkbaar exemplaar niet in 
Nederland aangetroffen.
De analyse van het steenmateriaal heeft nog enkele andere zaken aan het 
licht gebracht. Zo wijst de sterk verschillende vulling van drie LBT sporen 
erop dat er vermoedelijk verschillende activiteitszones bestonden binnen 
de LBT nederzetting. Daarnaast laat een vergelijking tussen de kuilen uit 
verschillende periodes zien, dat er kleine veranderingen op zijn getreden in 
het gebruik van steensoorten: tefriet neemt met de tijd aan belang toe; graniet 
en andere dieptegesteentes nemen in belang af, ook al blijven deze materialen 
tot in de ijzertijd aanwezig; vuursteen speelde gedurende de gehele bewo-
ningsgeschiedenis van het terrein een geringe rol. 

Werktuigtype
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klopsteen 24 27 10 3 1 - 1 2 - - 68
klop/wrijfsteen 6 8 10 - - - - 6 - - 30
aambeeld 1 - - - - - - - - - 1
aambeeld/klopsteen - - 1 - - - - - - - 1
klop/aambeeld/slijpsteen - 1 - - - - - - - 1
wrijfsteen - 1 - - - - - 1 - - 2
polijststeen 1 - - - - - - - - - 1
een - 1 - - - - - - - - 1
maalsteen 9 - - - - 19 6 9 1 1 45
maalsteen: ligger 5 - - - - 4 2 13 1 25
maalsteen: passief 1 - - - - - - - - - 1
maalsteen: loper - - - - - 1 1 1 - - 3
maalsteen: napoleonshoed - - - - - 1 - - - - 1
slijp/maalsteen 1 - - - - - - - - - 1
slijpblok 1 - - - - - - - - - 1
slijpsteen 20 4 2 - - - - - - - 26
slijpsteen: actief 9 1 1 - - - - - - - 11
slijpsteen: passief 4 2 - - - - - - - - 6

Totaal 82 45 24 3 1 25 10 32 2 1 225

Tabel 6.15 
Aantal werktuigen per steensoort.
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6.3 Zaden en vruchten

Corrie Bakels

6.3.1 Materiaal en methode

Tijdens de opgraving zijn grondmonsters genomen voor botanisch onderzoek. 
Een medewerker van Archol heeft deze gezeefd. Dit zeven gebeurde met twee 
oogmerken: ten eerste moesten er zaden en vruchten opgespoord worden 
en ten tweede moest er voldoende materiaal voor 14C-dateringen verzameld 
worden. Om het eerste doel te bereiken werd twee liter grond met behulp van 
kraanwater uitgezeefd over een zeef met 0,5 mm maaswijdte. De residuen 
van deze bewerking zijn op het archeobotanisch laboratorium van de Faculteit 
der Archeologie, Universiteit Leiden, door W.J. Kuijper nader onderzocht. 
Hierbij werd wel selectie toegepast. Alleen goed gedateerde monsters 
kwamen voor de nadere analyse in aanmerking. Ook werd het residu van een 
houtskoolmeiler terzijde gelegd, omdat dit residu alleen uit houtskoolbrokken 
bestond. Dit beperkte het aantal monsters tot veertien.

6.3.2 Resultaat

Slechts vier monsters bleken resten van zaden en vruchten te bevatten. Leeg 
waren een haard in de zijkant van een huis uit de midden-bronstijd (spoor 
12.32) en één van de monsters uit een haard uit het midden van datzelfde huis 
(spoor 12.91, vondstnr 476). Ook een haardkuil uit 1010-1150 AD heeft helaas 
geen resten opgeleverd (8.19). Twee silo’s, één uit 996-910 cal BC (spoor 
9.12) en één uit 980-895 cal BC (spoor 5.18), alsmede een paalkuil van een 
grote spieker (structuur 18, ijzertijd, spoor 40.37), vertoonden eveneens geen 
resten. Hetzelfde gold voor een crematie uit 40 cal BC-55 cal AD en drie van 
de monsters uit waterput 1 uit de LBT (vondstnr’s 1159, 1160 en 1176). De vier 
monsters, waarin wel resten werden aangetroffen, zijn vermeld in tabel 6.16.
Het tweede monster uit de centrale haard van het midden-bronstijd huis 
leverde een verkoolde korrel van emmertarwe op. Aangezien emmertarwe 
in die periode (en trouwens gedurende de hele prehistorie) de meest 
voorkomende graansoort is, valt de vondst binnen de verwachting.
Eén van de monsters uit waterput 1, vondstnr 1170, bevatte vier onverkoolde 
zaden van zegge, melganzenvoet en drienerfmuur. Het zijn vermoedelijk de 
laatste overblijfselen van een veel rijkere verzameling. De drie soorten worden 
gekenmerkt door robuuste zaden, die niet snel vergaan.
Het effect van corrosie is ook zichtbaar in het geval van de monsters uit de 
houten constructie 39.69/70, gedateerd in de vroege ijzertijd en de Romeinse 
tijd. Het monster uit vondstnr 1265 komt van een iets dieper niveau dan het 
monster met vondstnr 1264. Waar het eerstgenoemde twintig soorten omvat, 
laat het tweede slechts zeven soorten zien. De soorten vertegenwoordigen een 
mengsel van akkeronkruiden zoals zwaluwtong, beklierde duizendknoop en 
gewone spurrie, planten van veel betreden paden zoals gewoon varkensgras 
en grote weegbree, plantengroei van natte plekken zoals gewone waterbies 
en wolfspoot en zelfs planten van de waterkant zoals waterweegbree. De 
combinatie is niet ongewoon voor drenkplaatsen uit de ijzertijd. Resten van 
cultuurgewassen ontbreken, maar de sleepruim en de eikel kunnen vertegen-
woordigers zijn van door de mens in het wild verzamelde vruchten en noten. 
Beide komen regelmatig in ijzertijd nederzettingen voor. 



134 BENNEKOM-STREEKZIEKENHUIS

6.3.3 Commentaar

Het resultaat is mager. Aan de ene kant ligt dat aan de bemonsterde sporen 
zelf. De vindplaats ligt in een dekzandgebied, waar in ondiepe sporen alleen 
verkoolde zaden en vruchten bewaard kunnen blijven. Zulke resten zijn 
gewoonlijk het talrijkst in huishoudelijk afval. ‘Gewone’ kuilen met zulk afval 
zaten niet bij de bemonsterde sporen. Haarden kunnen rijk aan verkoolde 
resten zijn, maar zijn dat lang niet altijd, vooral niet als hun bovenkant, dat 
wil zeggen het niveau dat gelijk aan het vloerniveau lag, verdwenen is. Dat zal 
hier het geval zijn geweest. De (secundaire) vulling van silo’s levert wel vaker 
weinig op. Ook crematies hoeven geen plantenresten te bevatten, al betekent 
dat niet dat er niet naar gezocht moet worden. In die gevallen, waar zij zulke 
resten bevatten, levert het onderzoek interessante informatie over rituelen op. 
Zaden en vruchten die onder natte omstandigheden bewaard blijven, blijven 
dat op terreinen als in Ede-Bennekom alleen als de grondsporen tot onder de 
grondwaterspiegel reiken. En de grondwaterspiegel mag sinds het dichtraken 
van de sporen nooit tot onder de basis van de sporen gezakt zijn. In Ede-
Bennekom is dat laatste vermoedelijk wel gebeurd. Slechts één monster bevat 
een min of meer normaal aantal soorten. W.J. Kuijper tekende bij de analyse 
aan, dat ook deze resten al aangetast zijn.

Put 12 39 39 39
Vlak 1 3 5 5
Spoor 91 1 70 69
Vulling 2 26 2 10
Segment 2 2 2 2
Vondstnr 475 1170 1264 1265
Datering MBT LBT RT VIJT

haard waterput 1 kuil met pot houten constr.
Liters gezeefd 2 2 2 2

Cultuurgewassen
Triticum dicoccum, emmertarwe 1* - - -

In het wild verzamelde planten
Prunus spinosa, sleepruim - - - 1
Quercus sp., hilum eikel - - - 1

Wilde kruiden
Aethusa cynapium, hondspeterselie - - - 2
Alisma sp., waterweegbree - - + ++
Atriplex patula/prostrata, uitstaande melde/spiesmelde - - + +
Capsella bursa-pastoris, herderstasje - - - 1
Carex sp., zegge - 1 - 1
Chenopodium album, melganzenvoet - 1 ++ ++++
Eleocharis palustris, gewone waterbies - - - 1
Fallopia convolvulus, zwaluwtong - - - +
Lycopus europaeus, wolfspoot - - - +
Moehringia trinervia, drienerfmuur - 2 - -
Persicaria hydropiper, waterpeper - - + +
Persicaria lapathifolia, beklierde duizendknoop - - ++ +++
Plantago major, grote weegbree - - - 1
Polygonum aviculare, gewoon varkensgras - - + +
Prunella vulgaris, brunel - - - 1
Ranunculus repens-type, boterbloem - - - 1
Rumex acetosella, schapenzuring - - - +
Rumex sp., zuring - - + -
Spergula arvensis, gewone spurrie - - - +++
Stellaria media, vogelmuur - - - ++

+ = enkele, ++ = enkele tientallen
+++ = vele tientallen, ++++ = enkele honderden
* = verkoold

Tabel 6.16 
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6.4 Hout

Silke Lange

6.4.1 Inleiding 

De hier beschreven houtvondsten zijn afkomstig van drie structuren van 
de opgraving in Ede-Bennekom. Tijdens het onderzoek kwamen een 
beschoeide waterput (waterput 1) en de restanten van een min of meer 
rechthoekige houten structuur aan het licht waarvan de functie niet geheel 
duidelijk is. De derde structuur betreft een kuil met een planken bekisting 
(waterput 2). In totaal zijn 266 stuks hout van 134 vondstnummers 
onderzocht, inclusief vijf vlechtwerkmonsters. Voor waterput 1 zijn 66, 
voor de houten constructie 61 en voor waterput 2 zeven vondstnummers 
bekeken.
Volgens de archeologiewaaier ‘Eerste hulp bij kwetsbaar vondstmateriaal’149

kunnen de houtvondsten in klasse 2 worden ingedeeld. Klasse 2 omvat 
constructiehout, zoals palen, planken en balken. 

6.4.2 Onderzoeksvragen

De onderzoeksvragen zijn gericht op de conservering (1) van het materiaal 
en de daaraan gerelateerde onderzoeksmogelijkheden, de ouderdoms-
bepaling en fasering van de structuren (2), de bepaling van de gebruikte 
houtsoorten (3) en de herkomst van het hout (4), sporen van houtbewerking 
(5) en het verval van de structuur (6).

Ad 1.

Hoe is de conservering van het houten vondstmateriaal? Wat is de mate van 
degradatie van het hout? In hoeverre is het hout geschikt voor een houtspe-
cialistisch onderzoek?

Ad 2.

In hoeverre kunnen de houtvondsten een bijdrage leveren aan de ouder-
domsbepaling en fasering van de structuren? Komen de houtmonsters in 
aanmerking voor een dendrochronologische datering of/en een datering 
met behulp van de koolstofmethode? 

Ad 3.

Wat zijn de gebruikte houtsoorten? Welke houtsoorten zijn voor welke 
onderdelen van de structuur gebruikt? Betreft het stam- of takkenhout? 
Wat is de kwaliteit van het gebruikte hout qua groeivorm, houtspecifieke 
eigenschappen, zoals duurzaamheid? Wanneer is het hout gekapt, is een 
seizoensbepaling mogelijk? 

Ad 4.

Zijn er uitspraken mogelijk over de herkomst van het hout en over het 
type bosbestand? Zijn er aanwijzingen voor een specifieke vorm van 
houtexploitatie, zoals beheerde houtbestanden?

Ad 5.

Hoeveel hout, dat wil zeggen hoeveel bomen zijn voor de structuren gekapt? 
Is er sprake van hergebruikt bouwhout? Hoe is het hout bewerkt en zijn 

149 SIKB 2006, Gouda. SIKB 2006, Gouda. 
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er overeenkomsten in bewerking tussen de structuren vast te stellen? In 
hoeverre zijn uitspraken mogelijk over het gebruikte gereedschap? Zijn er 
overige gebruikssporen op het hout aanwezig die niet met de bewerking te 
maken hebben?

Ad 6.

Zijn er uitspraken mogelijk over hoe de structuren in verval zijn geraakt? 

6.4.3 Conservering

De conservering van het bouwhout was over het algemeen matig. Door 
post-depositionele factoren waren de houtvondsten volledig doorgroeit met 
wortels van planten en struiken. Het hout was daarom bijzonder kwetsbaar. 
Bewerkings- en gebruikssporen op het houtoppervlak waren nauwelijks 
herkenbaar. Ook de vondsten van eikenhout bleken tot in het kernhout te 
zijn doorworteld. Vooral ook het spinthout was ernstig aangetast, waardoor 
de buitenste ringen van het eikenhout niet bewaard zijn gebleven. Dit bleek 
onder andere consequenties te hebben voor het dendrochronologische 
onderzoek, waarbij de aanwezigheid van een wankant een vereiste is voor 
een absolute datering. De conservering van het vlechtwerk (vondstnummers 
1179, 1180, 1181, 1182 en 1183) was beter. Weliswaar was ook hier meer 
dan de helft van de takken doorworteld, toch bleek het hout nog stevig van 
structuur.

6.4.4 Methodiek

6.4.4.1 Bemonstering

De houtvondsten zijn tijdens de opgraving op de vlaktekening 
gedocumenteerd en door het veldteam geborgen. Het hout van de 
structuren is in zijn geheel verzameld voor een houtspecialistische analyse. 
Van het vlechtwerk is in het veld een gedeelte uitgesneden met afmetingen 
van circa 20 x 30 cm (vondstnummer 1183). Bovendien zijn takken van 
het vlechtwerk ‘los’ verzameld. De houtvondsten zijn vrijwel direct na de 
opgraving overgedragen aan de houtspecialiste.
Voorafgaande aan het houtspecialistische onderzoek zijn de vondsten 
gewassen. Ook het vlechtwerkmonster ‘en blok’ is schoongemaakt om 
laagsgewijs te kunnen bestuderen. Net zoals van de overige houtvondsten 
is van de staken en de inslag een stukje hout voor een soortenbepaling 
genomen.

6.4.4.2 Documentatie

De afmetingen, de grondvorm, de eventuele aanpunting of andere 
bewerkingsporen zijn genoteerd. Met uitzondering van de slecht 
geconserveerde houtvondsten zijn de vondsten standaard gefotografeerd. 
Een selectie vondsten is getekend. De gegevens zijn verwerkt in een 
databestand. Hierbij is gebruik gemaakt van de parameters zoals ontwikkeld 
door het bedrijf BIAX consult BV, met aanvullingen op grond van specifieke 
waarnemingen.

6.4.4.3 Soortenbepaling

Behalve kringporige houtsoorten kunnen houtvondsten uit archeologische 
context vaak alleen met behulp van microscopisch onderzoek op soort 
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worden gedetermineerd. Kringporige houtsoorten, waaronder eik en 
es, zijn meestal met het blote oog of met een oogloep te herkennen. 
Voor de soortenbepaling van de overige houtsoorten wordt gewerkt met 
een lichtdoorvallend microscoop en vergrotingen tot 250 x. Sommige 
soorten kunnen alleen op taxa (familie) en niet op genustype worden 
gedetermineerd, omdat ze houtanatomisch niet van elkaar te onderscheiden 
zijn. Voorbeelden hiervan zijn de verschillende wilgensoorten. Ook 
de zwarte els (Alnus glutinosa) en de groene els (Alnus incana) zijn 
houtanatomisch niet van elkaar te onderscheiden. In die gevallen wordt 
achter de taxa naam species (soorten) gevoegd. De gebruikte determinatie-
sleutel is die van Schweingruber (1982).

6.4.4.4 Jaarringanalyse

Om inzicht te verkrijgen in de leeftijdsopbouw en de spreiding, is het 
aantal ringen per monster geteld. Door de sterke degradatie is dit slechts 
mogelijk geweest bij de takken van de vlechtwerkmonsters. Met behulp van 
een jaarringanalyse is getracht inzicht te verkrijgen in het bosbestand waar 
men het hout vandaan heeft gehaald. Voor de jaarringanalyse worden de 
jaarringen van het houtmonster geteld. Het tellen gebeurt onder een licht-
doorvallend microscoop en met vergrotingen tot 40 x. Het aantal ringen 
in relatie tot de diameter van het hout maakt uitspraken mogelijk over 
de plaatselijke groeiomstandigheden. Gunstige condities stimuleren de 
houtaanmaak, terwijl ongunstige factoren bijvoorbeeld een gestreste groei 
kunnen veroorzaken. De jaarringanalyse kan ook gegevens opleveren over 
houtexploitatie. In combinatie met de gegevens over het soortenspectrum 
en de leeftijdsopbouw kan worden gekeken of er sprake is van een ‘wild’ 
houtopstand of een houtopstand waar men – min of meer – periodiek hout 
heeft gewonnen. Een niet beheerd, ‘wild’ bosbestand vertoont over het 
algemeen een grotere soortendiversiteit en meer variatie in leeftijdsopbouw 
dan een regelmatig geëxploiteerd houtbestand. 

6.4.4.5 Kapseizoen

Voor een bepaling van het kapseizoen – het moment waarop de houtgroei 
kunstmatig wordt afgebroken door het kappen van het hout - wordt gekeken 
naar de celmorfologische kenmerken van de laatstgevormde jaarring. 
Om er zeker van te zijn dat het de laatstgevormde jaarring betreft, is de 
aanwezigheid van bast een vereiste. Binnen de jaarlijkse cyclus van groei en 
rustperiode, zijn verschillende fasen celmorfologisch aan te wijzen. In het 
voorjaar of in de vroege zomer komt de sapstroom in de bomen op gang en 
worden grote, meestal dunwandige voorjaarsvaten gevormd. In de loop van 
het jaar neemt de grootte van de vaten af en de dikwandigheid toe. Tenslotte 
wordt het groeiseizoen afgesloten met een rustperiode, meestal aan het 
eind van het najaar en in de winterperiode. De boom vormt een ‘jaarring’. 
Visueel is dit een verdikte lijn die concentrisch in de stamdoorsnede 
kan worden waargenomen. Het precieze moment van het begin van de 
houtaanmaak, de bloei, maar ook de rustperiode, varieert per houtsoort. Zo 
begint de houtaanmaak van wilg en hazelaar vroeg in het jaar, terwijl de els 
pas aan het eind van het voorjaar, in de vroege zomer met de houtaanmaak 
begint.150 Soms kan het kapmoment in relatie worden gebracht met sei-
zoensgebonden activiteiten in de houtbestanden.

150 Felëus 1993. Felëus 1993.
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6.4.4.6 Selectie voor dendrochronologisch dateringonderzoek

Een aantal inheemse houtsoorten kan met behulp van een dendrochrono-
logisch onderzoek worden gedateerd, mits de monsters voldoende ringen 
opleveren (namelijk circa 60). Houtmonsters met een onregelmatig 
groeipatroon, wortelhout of hout met zijtakken of knoesten zijn echter niet 
geschikt voor deze dateringsmethode. Tot de inheemse houtsoorten die den-
drochronologisch te dateren zijn, behoren onder andere eik, es, beuk en iep. 
Voor een dendrochronologische datering zijn enkele eiken vondsten 
geselecteerd. Om de ringen te kunnen tellen en het groeipatroon op onre-
gelmatigheden te kunnen bestuderen, was meestal een vers breukvlak of 
zaagvlak (afhankelijk van de stamafmetingen) noodzakelijk. Vandaar dat 
de vondsten na het wassen op de meest geschikte plaats in tweeën zijn 
gezaagd, waarna de ringen zijn geteld. Bleek het hout op het oog geschikt 
voor een datering, dan werd een hanteerbaar stuk eraf gezaagd. De voor een 
dendrochronologisch onderzoek geselecteerde monsters zijn opgestuurd 
naar het dendrochronologische laboratorium van BAAC. Geen van de zes 
eikenhouten vondsten heeft echter een datering opgeleverd. 

6.4.5 Resultaten 

6.4.5.1 Verdeling houtvondsten

Van waterput 1 zijn 198 stuks hout geborgen, namelijk 21 x els, 95 x 
hazelaar (vlechtwerk), 1 x wilg (vlechtwerk), 37 x es (waarvan 35 x van 
vlechtwerk) en 44 x eik.
De houten constructie heeft 61 houtvondsten opgeleverd waarvan 20 
x els, 1 x berk, 1 x es, 38 x eik en 1 x iep. Tot waterput 2 behoren zeven 
houtvondsten, allemaal van eik.

6.4.5.2 Houtspectrum

In totaal zijn zeven houtsoorten aangetroffen, namelijk els, eik, es, iep, 
berk, hazelaar en wilg. Eikenhout vormt met 62% het grootste percentage, 
op de tweede plaats komt els met 31%. Per waterput verschilt de verdeling 
van de gebruikte houtsoorten. In de paragraaf ‘structuurbeschrijvingen’ 
wordt hier nader op ingegaan. Alle aangetroffen houtsoorten zijn inheems 
van oorsprong. De houtsoorten kunnen worden ingedeeld in ecologische 
groepen.151 Een ecologische groep omvat diverse plantensoorten met 
dezelfde ecotoopkenmerken. Deze kenmerken zijn gerelateerd aan de 
beschikbaarheid van water en de minerale samenstelling van de bodem, als 
ook de zuurgraad ervan. De houtsoorten els, eik, es, hazelaar en wilg maken 
deel uit van een plantengemeenschap ‘in bossen, struwelen, op vochtige 
en matig voedselrijke bodems’ (code van ecologische groep is 47).152 Berk 
en iep geven de voorkeur aan een matig voedselrijke (iep) of voedselarme 
(berk), basische bodem. Hieronder is het totaal aan houtvondsten verdeeld 
in het aantal per soort. Daarbij is het vlechtwerk één keer meegerekend 
omdat het grote percentage aan hazelaars- en essenhouten vlechtwerktakken 
een vertekend beeld zou opleveren. 

151  Runhaar et al. 1987.
152 Voor de uitleg van de code zie bijlage E. Voor de uitleg van de code zie bijlage E.
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Houtsoort N % van totaal

Els 41 31

Eik 84 62

Es 4 3

Hazelaar 1 1

Wilg 1 1

Berk 1 1

Iep 1 1

Totaal 133 100

Els

De els is één van de meest voorkomende, inheemse boomsoorten. Ze 
groeit op natte tot vochtige gronden, aan waterskanten en aan de rand van 
moerasachtige gebieden. De voorkeur gaat uit naar voedselrijke tot matig 
voedselarme grond. De zwarte els kan 15 tot 25 m hoog worden. 
Ecologische groepen: H22, H27, H28, H42, H47 en H48.

Eik

Eik is een bijzonder duurzame houtsoort (het inheemse ‘hardhout’) 
en maakt deel uit van de inheemse flora. Net zoals bij de wilg uit 
archeologische context kunnen de verschillende eikensoorten vaak niet 
tot op genustype worden gedetermineerd. De zomereik (Quercus robur)
heeft een voorkeur voor voedselrijke, droge tot vochtige gronden en kan 
een hoogte van 15 tot 35 m bereiken. De wintereik (Quercus petraea) groeit 
voornamelijk op droge tot vochtige, maar wel voedselarme gronden en 
wordt tussen 20 en 35 m hoog.
Ecologische groepen: H41, H42, H43, H47, H48, H61, H62, H63, H69.

Es

Es behoort tot de inheemse boomsoorten en groeit graag op voedselrijke, 
natte tot relatief vochtige gronden. Een volwassen es kan een hoogte van 20 
tot 30 m bereiken. 
Ecologische groepen: H27, H28, H47 en H48.

Wilg

De wilg is één van de meest voorkomende boomsoorten. Microscopisch zijn 
de verschillende wilgensoorten niet uit elkaar te halen. Wilgen groeien langs 
waterkanten, wegen en in weilanden. Ze geven de voorkeur aan vochtige en 
vruchtbare gronden en aan een lichte standplaats. Afhankelijk van de soort 
kunnen wilgen een hoogte tussen 6 en 20 m bereiken. 
Ecologische groepen: H27, H28, H47 en H48.

Hazelaar

Hazelaar behoort eveneens tot de inheemse houtsoorten. De meerstammige 
struik kan in het wild een hoogte van 4 – 6 m bereiken. In cultuur kan 
hazelaar circa 10 m hoog worden. Kenmerkend is de struikachtige groei, 
vandaar dat hazelaar ook een geschikte soort is voor hakhoutbeheer. De 
bloei van de boom begint vroeg, vaak al in januari. De hazelaar houdt 
van een vochtige, matig voedselrijke bodem en een zwak zure tot zwak 
kalkhoudende, minerale grond. In Nederland komt hazelaar van nature 
uit voor op de hoge zandgronden. Hazelaar groeit op zonnige tot matig 

Tabel 6.17 
Overzicht van het totale houtspectrum (van 
het vlechtwerk (N=133) is elke houtsoort (haz-
elaar, es, els, wilg) één keer meegeteld). 
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beschaduwde plaatsen, zoals in loofbossen, in hagen en hekken, aan 
bosranden, op de oeverwallen en in de binnenduinen. 
Ecologische groepen: H42, H43 en H47.

Berk

De berk komt voor op vochtige, voedselarme, vaak zure gronden. De hoogte 
van een volwassen berk varieert tussen 10 en 16 m. 
Ecologische groepen: H41, H62, H61, H42, H63 en H43.

Iep

De iep geeft de voorkeur aan een vochtig, matig voedselrijke en kalkrijke 
bodem. De iep kan tussen 10 en 30 m hoog worden, afhankelijk van de 
soort.
Ecologische groepen: H47kr en H43.

6.4.6 Structuurbeschrijvingen

6.4.6.1 Waterput 1

In werkput 39, vanaf vlak 3, is het hout van de waterput waargenomen. De 
beschoeiing van de waterput bestond uit verticaal in de grond geplaatste 
planken van els en eik (vondstnummers 1184 t/m 1205). Binnenin zijn de 
restanten van een vlechtwerkwand gedocumenteerd. 

Verdeling houtsoorten

De verdeling tussen de eiken en elzen planken voor de buitenkant van de 
waterput is bijna gelijk, namelijk voor 48% bestaande uit eiken en 47% uit 
elzen planken. Voor de vlechtwerkstructuur zijn hoofdzakelijk takken van 
hazelaar gebruikt, samen met essen en eikentakken.
Voor drie staanders zijn rondhouten (19% van totaal) geplaatst met 
complete diameters van respectievelijk 7,5 cm, 10 cm en 12,5 cm 
(vondstnummers 1188, 1189 en 1197). De overige staanders zijn vervaardigd 
van gekloofd tak- en stamhout (81% van totaal). Van het gekloofde hout is 
45% afkomstig van radiaal gespleten hout, waarbij de radiaal groter is dan 
de omtrek. Het percentage met schors op de buitenkant is 31%. Het overige 
gekloofde hout voor staanders bestaat uit een in tweeën gekloofde eikentak, 
een derde van een eikenstam en een kwart van een elzenstam.

houtsoort N
totaal

% van totaal van waterput 1 
inclusief takken van vlechtwerk
en bewerkingsafval/onbewerkt

N bouwhout % van totaal 
zonder vlechtwerk en

bewerkingsafval/onbewerkt

els 21 11 20 47

eik 44 22 21 48

es 37 19 2 5

hazelaar 95 47 vlechtwerk nvt

wilg 1 1 vlechtwerk nvt

totaal 198 100 43 100

Houtvondstenspectrum

Van de in totaal 198 stuks gedetermineerd hout kunnen 43 stuks in de 
categorie bouwhout worden ingedeeld. 22 stuks hout vallen in de categorie 
‘bewerkingsafval’ en ‘onbewerkt/natuurlijk’ hout. Het bewerkingsafval 
omvat een houtafslag (spaander) van els met afmetingen van 8 x 5 x 0,5 cm 
(lengte x breedte x dikte) en veertien houtspaanders van eik met lengtes 

Tabel 6.18 
Spreiding van de houtsoorten. Links alle 
houtvondsten inclusieve vlechtwerk en 
rechts zonder vlechtwerk berekend. 
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tussen 5 en 16,5 cm. De breedte van de eiken spaanders varieert tussen 
2 en 7,5 cm met een dikte tussen 0,8 en 1 cm. Tot het onbewerkte hout 
dat waarschijnlijk op een ‘natuurlijke’ manier in de waterput terecht is 
gekomen, behoren een stuk schors van een hazelaarstam en twee stuks 
eikenschors, als ook vier dunne takjes van eik. De overige 133 stuks hout 
maken deel uit van de vlechtwerkstructuur. 

categorie bouwhout N vondstnummers

Balken 3 1072, 1084, 1165

Planken 11 1148, 1152 t/m 1154, 1166, 1187, 1199, 1201, 1202, 1204, 1219-1.

Palen/rondhouten 3 1188, 1189, 1197

Paal/gekloofd 13 1156, 1157, 1158, 1161, 1184, 1185, 1186, 1190, 1192, 1193, 1196, 1198, 1205.

Staken 12 1127, 1128, 1138, 1164, 1167, 1172, 1191, 1194, 1195, 1203, 1218 en 1219-2 en 1219-3.

Vlechtwerkstaanders 4 1183

Vlechtwerkinslag 129 1179, 1180, 1181 en 1182

Bewerkingsafval 15 1137, 1173-1, 1174, 1178, 1219-4 en 1219-5

Onbewerkt/natuurlijk 6 1155, 1173-2 en 1179

Totaal 198

Beschoeiing van waterput 1

Houtgebruik

De bewaard gebleven lengte van de staanders van de waterput bedroeg 
maximaal 1,46 m. Op grond van de aanwezigheid van schors op het hout 
en de stevigheid, waarmee de schors aan het houtoppervlak vastzit, als 
ook de scherpte van de waargenomen bewerkingssporen, is in elk geval 
een deel van het hout voor de waterput vers gekapt (figuur 6.30). Het 
grootste percentage bestaat uit eiken en elzen bouwhout. Uitgaande van 
het aandeel schaaldelen en de grondvorm van het gekloofde hout is het 
aannemelijk dat voor de waterput drie elzen zijn gekapt. Aan de hand van 
de maximale breedte van enkele hartplanken heeft één van de elzen een 
maximale diameter van 0,30 m gehad. Daarnaast zijn vier gehalveerde 
stamdelen van els met een gemiddelde diameter van 16,5 cm vastgesteld. 
Afhankelijk van de oorspronkelijke diepte van de ingraving voor de waterput 
kan voor het bouwhout de volledige lengte van de elzenstammen zijn 
gebruikt. Waarschijnlijk zijn de stammen echter door het midden gehakt. 
Zo vertonen vondstnummers 1156 en 1158 grote overeenkomsten qua 
leeftijd en groeipatroon. Deze twee palen zijn zeer waarschijnlijk afkomstig 
van één en dezelfde stam, waarbij het gekloofde hout in de lengte is 
onderverdeeld (figuur 6.31). Mogelijk van één van de drie elzen afkomstig 
is het takhout, gebruikt voor het vervaardigen van enkele staken (waaronder 
vondstnummers 1194 en 1219).
Het gebruikte eikenhout is afkomstig van een boom met een gemiddelde 
diameter van 0,40 m. Van de eik zijn met name de takken verwerkt. 
Gezien de efficiëntie waarmee de stam is gekloofd en de afmetingen van 
de verkregen planken, is maar een klein deel van het eikenhout aan de 
waterput besteed. Het overige stamhout zal elders zijn gebruikt. 

Bewerking

Het onderzochte hout omvat gekloofde stamdelen en takken, als ook 
aangepunt, verticaal hout. Wanneer het hout primair is verwerkt, dat wil 
zeggen het hout vers is gekapt en groen verwerkt, kunnen sporen van het 
kappen zelf nog worden aangetroffen. 

Tabel 6.19 
Het houtvondstenspectrum, verdeling in cat-
egorie bouwhout. 

Figuur 6.30 
Versgekapt hout; vondstnummer 1187.

Figuur 6.31 
Gekloofd hout; vondstnummer 1165.
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De bewerkingssporen op het meeste hout zijn verweerd en vandaar 
nauwelijks te herkennen. Elf van de staanders waren voorzien van een 
aanpunting. Deze varieerde tussen een vierzijdig bekapte punt en een 
tweezijdig toegespitst uiteinde. Sommige vertoonden op het uiteinde van de 
punt een extra afslag om de punt nog scherper te maken (vondstnummer 
1154, 1157, 1161). De takken met een diameter tussen 4,5 en 12,5 cm zijn 
meestal in vier delen gekloofd en vervolgens aangepunt. Op twee eiken 
palen (1189 en 1197) en één essen paal (1190) zijn de bijlafslagen nog wel 
duidelijk zichtbaar. Op de facetten van de paalpunten zijn gebogen en 
rechte afslagen van een bijl met een halfronde bijlsnede te herkennen ( 
figuur 6.32).153 De maximale lengte van de afslagen was 7 cm. De meeste 
afslagen blijken echter korter te zijn. De bijlafslagen zijn scherp en glad. 
De slagrichting is wisselend, maar nooit haaks. Een complete afdruk van de 
gehanteerde bijl is helaas niet aangetroffen. 

153 Afhankelijk van de slagrichting en het neerkomen van de bijl op het hout kan de bijl een Afhankelijk van de slagrichting en het neerkomen van de bijl op het hout kan de bijl een 
rechte (dan is het houtoppervlak meer vanuit de hoek van de bijlsnede geraakt) of gebogen 
(in dit geval meer het middengedeelte van de bijlsnede) indruk achterlaten. 

Figuur 6.32 
Paalpunten; vondstnummers 1189 en 1190.

Figuur 6.33 
Dwarsdoorsnede van dun gekloofde planken; 
vondstnummers 1185 en 1192.
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Op sommige planken is een kloofnaad in lengterichting van het hout 
waargenomen. Waarschijnlijk is na de kap het hout - bijvoorbeeld met 
behulp van een bijl en houten of ijzeren wiggen – tangentiaal (grondvorm 
12, 13 en 15) én radiaal (zoals grondvorm 4, 6 en 7) gekloofd.154 De schors 
is in het algemeen niet verwijderd, vandaar dat het bouwhout enkele 
schaaldelen omvat. Sommige radiaal uit de stam gespleten eiken planken 
met een breedte van 17 cm zijn opvallend dun. Daarbij heeft de ene kant een 
dikte van 3 cm en de andere kant circa 0,5 cm (onder andere vondstnummer 
1185 en 1192; figuur 6.33).

Tot het bouwhout behoren verder vier balken die vergeleken met de overige 
vondsten relatief zorgvuldig bekapt zijn (vondstnummers 1072, 1084, 1165
en 1199). De zijkanten van de balken zijn recht en glad afgewerkt. Ook qua 
afmetingen komen de balken met vondstnummer 1072 en 1084 aardig 
met elkaar overeen, namelijk 10 x 7 cm (breedte x dikte). Het uiteinde van 
vondstnummer 1084 is compleet bewaard gebleven. De balk is aan één kant 
schuin afgewerkt maar eindigt niet in een spitse punt (figuur 6.34). Balken 
met dit soort uiteinden maken vaak deel uit van een constructie, waarbij het 
uiteinde van een horizontale in de gleuf van een verticaal hout is geplaatst. 
Mogelijk is het voorkomen van een bouwelement zoals vondstnummer 
1084 een aanwijzing voor deels hergebruikt bouwhout. Bij vondstnummer 
1072 kan de puntvorm niet meer worden achterhaald, omdat geen van 
de uiteinden origineel bewaard is gebleven. Vondstnummer 1199 is niet 
aangepunt, maar vertoont een afgeschuind uiteinde. Het andere uiteinde 
is recht afgehakt. Beide uiteinden zijn origineel, ook al is de lengte van de 
balk, namelijk 53 cm, aan de korte kant. Wat de functie van het hout binnen 
de constructie is geweest, is onduidelijk (figuur 6.35).
Om de balk met vondstnummer 1165 in de grond te plaatsen, is het uiteinde 
aan één kant schuin afgehakt. De grove ‘aanpunting’ staat in contrast tot 
de overige bewerking van de balk. Mogelijk is hier sprake van hergebruik, 
waarbij de balk pas in tweede instantie is aangepunt. 

154 Zie voor uitleg van de gebruikte termen (grondvorm, etc.) bijlage F. Zie voor uitleg van de gebruikte termen (grondvorm, etc.) bijlage F.

Figuur 6.34 
Uiteinde van vondstnummers 1184.

Figuur 6.35 
Gekloofd eikenhout met haksporen; 
vondstnummer 1199.
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Op een aantal vondsten zijn diepe haksporen van bijlen gevonden die 
niet aan de bewerking van het hout kunnen worden gerelateerd (figuur 
6.36). Het gaat om inslagen op eiken en elzen bouwelementen met de 
vondstnummers 1072, 1084, 1165, 1192, 1199, 1201, 1205, 1218. Het valt 
meteen op dat alle vier balken, waar het vermoeden bestaat dat deze 
secundair zijn, dit soort haksporen vertonen. De haksporen zijn qua vorm 
vrijwel identiek en waarschijnlijk afkomstig van één type bijl. Gezien de 
diepte, breedte en scherpe randen van de inslagen zal het een ijzeren bijl 
met een gebogen bijlsnede zijn geweest. De breedte van de inslagen varieert 
tussen 5,7 en 8 cm, met een maximale breedte van 13,5 cm. Het blijft nog 
wonderlijk waarom eventueel hergebruikt hout een dergelijk beschadigd 
oppervlak vertoont, zeker wanneer men van plan was het hout opnieuw te 
gebruiken. De inslagen lijken relatief willekeurig te zijn geplaatst. Het zou 
interessant zijn om te onderzoeken of de haksporen en de vondsten tot de 
hogergelegen bouwonderdelen behoren en in hoeverre de inslagen vanuit 
het toenmalige loopvlak kunnen zijn toegebracht, en of de haksporen zich 
allemaal aan de binnenkant van de voormalige beschoeiing bevinden. Vooral 
het laatste kan een aanwijzing zijn dat de bijlinslagen dateren uit de periode 
na de bouw van de waterput. 

Figuur 6.36 
Diepe bijlinslagen op vondstnummers 1205 en 
1084.
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Gereedschap

In de bronstijd komen kokerbijlen, vleugelbijlen, rand- en hielbijlen van 
brons155 voor. Deze bijltypen zijn gebruikt om hout te bewerken, maar 
fungeerden tevens als wapen. Het type rand- en hielbijl in de VBT en MBT 
herinnert qua vorm nog aan zijn stenen voorganger. Aan het eind van 
de bronstijd komt dan de kokerbijl op. De kokerbijl is de opvolger van de 
hielbijl en verschijnt in de LBT. Door de manier waarop de kokerbijl met 
oortje aan de steel is bevestigd, werd voorkomen dat de bijl tijdens het 
kappen als het ware eraf vloog. Ook ging de steel zelf minder snel splijten. 
Rond 900 v.Chr. vervangt de ijzeren bijl het bronzen type. Qua uiterlijk en 
gebruik lijken de bijlen uit de ijzertijd veel op recente bijlen. IJzer is harder 
dan brons en het werken met een ijzeren bijl is efficiënter.

Stenen bijlbladen zijn ook in doorsnede meestal ovaal en dikker dan de 
bronzen en ijzeren bijlen. De bewerkingssporen die een bronzen bijl op het 
hout achterlaat, is concaaf van vorm. Dit heeft uiteraard te maken met de 
afgeronde vorm van het bijlvlak. 

De ijzeren bijl kenmerkt zich door scherpe, gladde afslagen. Omdat het 
materiaal van de bijl harder is, zijn de afslagen vaak dieper en langer. De 
bijl hakt of snijdt de houtvezels meestal direct door, terwijl de bronzen 
bijl kortere afslagen vertoont. Uit experimenten156 blijkt dat het aanzienlijk 
meer moeite kost om met een bronzen bijl droog hout te bewerken. 
Met een ijzeren bijl is dit geen probleem. Verschillen in efficiëntie van 
bewerking tussen ijzer en brons zijn ook waar te nemen wanneer inheemse 
kernhoutsoorten of zachte houtsoorten worden bekapt. Een bronzen bijl 
beschadigt al gauw bij het bekappen van een eikenhouten stam. Het ijzeren 
exemplaar daarentegen gaat langer onbeschadigd mee en kan altijd worden 
bijgeslepen.
Zowel in de bronstijd als in de ijzertijd komen dissels voor. Het verschil 
tussen een dissel en een bijl ligt in de hoek die het blad tot de steel vormt. 
Bij de dissel staat het blad min of meer haaks op de steel, terwijl het bijlblad 
parallel aan de steel bevestigd is. Door het verschil in slagrichting zijn de 
bewerkingssporen van dissel en bijl relatief goed uit elkaar te houden. 

De breedte van de snede van een bronzen bijl bedraagt tussen 3 en 8 cm. 
Kokerbijlen zijn meestal wat smaller dan rand- of hielbijlen. De breedte 
van de ijzeren bijlen varieert tussen 6 en 14 cm. Er zijn ijzeren bijlen met 
gebogen, als ook met rechte bijlsnede gevonden.157

Reconstructie bijltype

Voor het aanpunten van het verticale hout kan een bronzen of ijzeren bijl 
zijn gebruikt. De concave afslagen op vondstnummer 1198 (figuur 6.37) 
zijn mogelijk afkomstig van een bronzen bijl. De afslagen zijn ‘ronder’, 
smaller qua afslagbreedte (circa 2,5 cm) en korter dan die van de paalpunten 
die waarschijnlijk met een ijzeren bijl zijn bewerkt. Tot de paalpunten die 
met een ijzeren bijl zijn toegespitst, behoren de vondstnummers 1157, 1161,
1189, 1190, 1197. Op de paalpunten zijn relatief vlakke, gladde afslagen te 
herkennen. De breedte van de bijl varieert tussen 3 en 8 cm. Ook van de 

155 Brons is een legering bestaande uit koper (90%) en tin (10%). Brons is een legering bestaande uit koper (90%) en tin (10%).
156 Lange 1994.Verslag van houtbewerking in het themapark Archeon, Alphen aan de Rijn. Lange 1994. Verslag van houtbewerking in het themapark Archeon, Alphen aan de Rijn.
157 Harnecker 1997. Harnecker 1997. 
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ijzeren bijl is geen volledige afdruk op het hout waargenomen. 
Er zijn ook enkele ‘twijfelgevallen’, waarbij het niet duidelijk is of de bewer-
kingssporen afkomstig zijn van een bronzen of ijzeren bijl. De facetten zijn 
zodanig verweerd, dat de afslagen door de degradatie van het hout afgevlakt 
en onscherp zijn. 

Vlechtwerk 

In totaal zijn 133 takken van vlechtwerk (vondstnummers 1179 t/m 1183)
onderzocht. Vooral takken van hazelaar (N=94; 71%) en essenhout (N=35; 
26%) zijn gebruikt. Het resterende percentage bestaat uit eik (N=3, 2%) 
en wilg (N=1; 1%). Voor het vlechtwerk zijn ongeschilde, gladde takken 
gebruikt. De takken waren niet gespleten. Op de uiteinden van enkele 
takken konden snijsporen – mogelijk van een kapmes – worden vastgesteld 
(figuur 6.38). De zorgvuldig afgekapte uiteinden wijzen erop, dat men de 
takken niet van de stam heeft afgescheurd. Voor de staken is hetzelfde 
materiaal gebruikt als voor het horizontale vlechtwerk (de inslag). Dit betreft 
zowel de gekozen diameters, als ook de houtsoort en het gebruik van niet 
gespleten materiaal. Over de kwaliteit van het hout valt op grond van de 
beperkte monsterlengte weinig te zeggen. De lengte van de takken – zoals 
bemonsterd in het veld – bedroeg gemiddeld 30 cm. De oorspronkelijke 
lengte van de takken kon niet achterhaald worden. Uitgaande van het 
onderzochte materiaal werden voor de waterput lange, regelmatig gegroeide 
takken met een diameter tussen 0,8 en 2 cm geselecteerd. Op enkele takken 
bleken zijtakken afgesneden te zijn. Het (af)snijden van zowel takken als 
zijtakken duidt op een bewuste selectie van het materiaal en een zorgvuldige 
verwerking ervan. 
In het ‘en bloc’ verzamelde vlechtwerkmonster met vondstnummer 1183
zijn staken waargenomen. Het verticale vlechtwerk bestaat uit telkens 
drie staken naast elkaar met een onderlinge afstand van circa 12 cm. 
Daaromheen is gevlochten met een enkele inslag (om en om) (figuur 6.39). 
Vlechtwerkconstructies worden veelal gemaakt van wilgen- en elzentakken. 

Figuur 6.37 
Aanpunting van vondstnummer 1198.

Figuur 6.38 
De takken van het horizontale en verticale 
vlechtwerk zijn zorgvuldig afgesneden of 
bekapt.
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Het gebruik van hazelaartakken in de onderhavige constructie is dan ook 
opvallend. Dit specifieke gebruik van één soort in combinatie met het 
zorgvuldig afwerken van de uiteinden van de takken zou kunnen wijzen op 
een rituele functie van de constructie. 

• Vondstnummer 1179 (alle inslag)
Alle 23 takken zijn op soort gedetermineerd. Essen takken vormden 
het grootste percentage met 49%, gevolgd door hazelaar met 43%. De 
overige takken waren van eik en wilg, samen 8%.

• Vondstnummer 1180 (alle inslag)
Het monster (N=20) bestond voornamelijk uit takken van hazelaar 
(95%). De overige 5% waren van eik.

• Vondstnummer 1181(alle inslag)
26 takken zijn op soort gedetermineerd. Het betreft 20 takken van 
hazelaar (77%) en zes van es (23%).

• Vondstnummer 1182 (alle inslag)
Van dit monster zijn 30 stuks op soort gedetermineerd. Het betreft 20 
takken van hazelaar (74%), zes van es (22%) en één van eik (4%). Tussen 
het vlechtwerk is het fragment van een eikenhouten pen met een kantige 
doorsnede (1,5 cm) gevonden. De pen is niet compleet bewaard gebleven. 
Gezien de kleur en afronding op de uiteinden van de vondst, betreft het 
een oud breukvlak. 

• Vondstnummer 1183 (inslag en 4 x staken)
Het monster bestond uit 34 stuks hout, waarvan vier staken (verticaal 
hout). De staken waren 3 x van es en 1 x van hazelaar. Zowel in diameter 
als in het gebruik van ongeschilde takken met schors, komt het materiaal 
voor de staken overeen met het horizontaal gebruikte vlechtwerk. Voor 
de inslag zijn takken van hazelaar (65%) en es (35%) gebruikt. 

Figuur 6.39 
Drie staken naast elkaar en een enkele inslag.
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Leeftijdsopbouw

De spreiding is laag wat de diameter en de leeftijd van de takken betreft. De 
diameter varieert tussen 0,8 en 2 cm. Gemiddeld vertonen de takken een 
diameter van 1,1 cm. De leeftijd van de takken varieert tussen 2 en 8 jaar. 
Daarnaast hebben drie eiken takken tien, elf en zestien groeiringen. De 
diameter van deze eiken takken is echter niet groter dan van de gemiddelde 
vlechtwerktakken, namelijk 1,5 cm, 1 cm en 1,4 cm. Met 45% bestaat het 
vlechtwerk hoofdzakelijk uit 5- en 6-jarige takken. Een percentage van 31%
omvat 3- en 4-jarige takken, het overige percentage wordt gevormd door 
jongere takken. Slechts zes takken zijn ouder of gelijk aan acht jaar. 
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Kapseizoen

Van 127 stuks is het kapmoment achterhaald, in zes gevallen was het 
kapmoment niet duidelijk. Bij het bepalen van het kapmoment is gekeken 
naar alle celspecifieke eigenschappen van het hout tussen het begin en 
het eind van het groeiseizoen, dat wil zeggen tussen het begin van de 
sapstroom en de aanwezigheid van voorjaarsvaten tot aan het moment 
waarop de vorming van verdikte cellen plaatsvindt die de jaarlijkse groeistop 
kenmerken.
Er is een grote spreiding in het kapmoment van de takken waargenomen. 
Van het totaal aan takken zijn 48% (N=61) in het najaar en 12% (N=15) in 
de wintermaanden gekapt, 18% (N=23) in de lente en 22% (N=28) in de 
zomer. Een verklaring zou kunnen zijn dat de takken niet allemaal tegelijk 
zijn verzameld. Mogelijk werd voor het maken van de vlechtwerkstructuur 
de aanwezige opslag aangevuld met versgekapte takken. De vier staken zijn 
echter wel in de winterperiode gekapt, zowel wat de drie essenhouten, als 
ook de hazelaarstaak betreft. Het aantal onderzochte takken is echter niet 
representatief om te mogen veronderstellen dat voor het verticale vlechtwerk 
alleen takken zijn gebruikt die in de winter zijn gesneden. 
In elk geval zijn voor de inslag (het horizontale vlechtwerk) geen takken van 
hazelaar in de winterperiode gekapt. Van de in totaal 90 stuks hazelaar (van 
de inslag) waarvan het kapseizoen is bepaald, zijn 16% (N=14) aan het begin 

Grafiek 6.1 
Spreiding van leeftijd en diameter van het 
vlechtwerk (vondstnummers 1179 t/m 1183).



BENNEKOM-STREEKZIEKENHUIS    149

van het groeiseizoen (lente), 30% (N=27) tijdens de groei (lente/zomer) en 
54% (N=49) aan het eind van het groeiseizoen (najaar) gekapt. Van de 32 
stuks essenhout is het kapmoment van 31 stuks achterhaald. Namelijk 32% 
(N=10) van de essenhouten takken zijn in de winter, 26% in de lente (N=8), 
3% (N=1) in de zomer en 39% (N=12) in het najaar gesneden. Twee van de 
drie stuks eikenhout zijn één in de winter en één in de lente gekapt. Het 
kapmoment van de enige wilgentak uit monster 1179 is onzeker gebleken. 

Herkomst hout van vlechtwerk

De geringe spreiding van het vlechtwerk qua leeftijd en diameter suggereert 
een bewuste materiaalkeuze. Mogelijk zijn de takken zelf afkomstig van 
een hakhoutbestand, alwaar takken van hazelaars en essen om de vijf á 
zes jaar zijn gekapt. Na het kappen blijven een soort stobben staan die in 
het volgende groeiseizoen vol met jonge scheuten zitten. De scheuten zijn 
onderaan vaak gebogen omdat ze richting licht groeien. Kenmerkend voor 
hakhout is de groeivorm die bekend staat als ‘stoeltje’, het begin van de 
tak waar hij uit de oudere stobbe (de hoofdstam) ontgroeit. Een dergelijk 
‘stoeltje’ is ook aangetroffen tussen het vlechtwerk. (figuur 6.40). 

Herkomst overige bouwhout

Het eiken en elzenhout is waarschijnlijk niet ver van de nederzetting 
gekapt. Het groeipatroon van de eik duidt op lokale groeiomstandigheden. 
Het onderzochte hout is kwantitatief niet toereikend om een analyse van het 
bosbestand te maken, waarvandaan men het hout heeft betrokken. 

6.4.6.2 Houten constructie

In werkput 39 ongeveer 1 m naast waterput 1, kwam het eerste hout van 
een constructie aan het licht. Een groot deel van de planken en palen 
bleek niet meer ‘in situ’ te verkeren. Het hout lag los van de eigenlijke 
structuur. Mogelijk heeft dit met het buiten functie geraken van de 
structuur te maken. Er zijn namelijk enkele aanwijzingen voor het gericht 
vernietigen van het de structuur. In eerste instantie zijn er bijlinslagen 
waargenomen die niet met de houtbewerking in relatie kunnen worden 
gebracht. Daarnaast is de manier waarop de planken van de structuur 
eraf zijn gebroken, opmerkelijk. Zo zijn de uiteinden van de meeste 
palen en planken niet compleet. Dit blijkt echter niet het gevolg van 
post-depositionele processen. De afgebroken uiteinden duiden op een 
geweldadige actie, waarbij het hout op grove wijze van de structuur eraf 
werd gerukt. In elk geval is een deel van het hout niet opnieuw gebruikt, 
maar naast de voormalige structuur gelegd (of gegooid). 

Verdeling houtsoorten

Het bouwhout bestaat voor een groot deel uit eik (62%), naast een 
kleiner percentage elzenhout (33%). De overige 3% omvatten een iep, es 
en een takje van een berk. Met uitzondering van de berk vertonen alle 
houtvondsten sporen van bewerking. 

Figuur 6.40 
Afgescheurde hazelaartak met aanzet van 
hoofdtak.
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houtsoort N % van totaal van structuur 2

els 20 33%

eik 38 62%

overige 3 5%

totaal 61 100 %

Houtvondstenspectrum

Het houtvondstenspectrum bestaat bijna geheel uit bouwhout. Slechts 
één stuk hout is niet bewerkt en mogelijk ‘natuurlijk’ van oorsprong. Het 
bouwhout omvat planken, twee balken, palen en staken. Door de sloop 
van het gebouw is de oorspronkelijke plaatsing van de houten onderdelen 
binnen de structuur niet precies te achterhalen. Omdat de houtelementen 
aan beide kanten zijn afgebroken, is bijvoorbeeld niet te herkennen of 
de planken aangepunt zijn geweest. Vandaar dat zij zowel horizontaal 
als verticaal kunnen zijn gebruikt. Secundaire haksporen op de zijkanten 
wijzen echter op een horizontale plaatsing. Deze haksporen zijn dan 
ontstaan doordat tijdens de sloop haaks op de planken is ingehakt (om ze 
eraf te trekken). Zie voor meer details de paragraaf over ‘opmerkingen bij 
structuur 1 en 2’. 

categorie bouwhout N vondstnummers

Balken 2
1304, 1332

Planken 17 1300, 1303, 1337, 1339, 1343 t/m 1346, 1349, 1361, 1364, 1365, 1366, 1371, 1372, 1374, 1392. 

Palen (rondhouten met diameter > 8 cm) 3 1341, 1368, 1375.

Palen/gekloofd 17 1305 t/m 1308, 1333 t/m 1335, 1341, 1342, 1347, 1348, 1354, 1359, 1360, 1363, 1368, 1375, 1377, 1380, 1382. 
Staken (rondhouten met diameter < 8 cm 
en gekloofd) 

21 1301, 1302, 1336 t/m 1338, 1353, 1355, 1356, 1357, 1362, 1367, 1373, 1379, 1381, 1383 t/m 1386, 1389 t/m 1391, 1393. 

Onbewerkt/natuurlijk 1 1378

Totaal 61

Tabel 6.21 
Het houtvondstenspectrum, verdeling in cat-
egorie bouwhout. 

Tabel 6.20 
Houtspectrum van structuur 2.
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Grafiek 6.2. 
NAP hoogtes van de boven en onderkant van 
de onderdelen van de houten constructie. 
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De locatie van 61 houten onderdelen van spoor 69 en 70 zijn ingemeten 
met de Total Station (minimaal twee metingen per onderdeel: boven en 
onderkant of horizontale ligging). 

Houtgebruik

In totaal zijn circa acht rondhouten, vier halve stamdelen en één helft 
van een grotere tak (grondvorm 2), 25 radiaal gekloofde bouwelementen 
(grondvorm 7), twee schaaldelen (grondvorm 12), twee hartplanken 
(grondvorm 13), vier radiale planken (grondvorm 14) van de structuur 
geborgen. Vijf vondsten zijn afkomstig van een kleiner gedeelte eiken 
kernhout (grondvorm 17). Van één vondst is de grondvorm niet te 
achterhalen. Waarschijnlijk gaat het om een in tweeën gekloofde tak. De 
conservering is echter zo slecht dat de grondvorm niet zeker te beschrijven 
is.
In elk geval zijn drie eiken met diameters van 0,17 m, 0,20 m en 0,26 
m gebruikt. Naast het eiken stamhout zijn tenminste tien takken van 
elzenhout en 22 takken van eik verwerkt. 

Bewerking

Constructie-elementen

Er zijn twee bouwelementen die vermoedelijk onderdeel hebben uitgemaakt 
van een pen/gat verbinding, mogelijk als constructie-element binnen deze 
structuur. Het gaat om de vondstnummers 1304 en 1365. (figuur 6.41). De 
bewaard gebleven lengte van de balk met vondstnummer 1304 is 1,45 m. De 
afmetingen van de balk met een driehoekige dwarsdoorsnede zijn 21,5 x 13,0
cm. Het hout is afkomstig van een in vieren gekloofde stam van eik. Op 52 
cm vanaf de originele, vlakke onderkant is een tabs toelopende gleuf (8 x 2 
cm en 12 x 8,2 cm) dwars door het hout gehakt. In dit rechthoekige gat kan 
het toegespitste uiteinde van een paal of plank zijn geschoven.158 Daarnaast 
zijn vier bijlinslagen zichtbaar, mogelijk merktekens of beschadigingen 
tijdens de sloop. 

158 Te denken valt bijvoorbeeld aan een plank met een aan beide zijden afgeschuind uiteinde, Te denken valt bijvoorbeeld aan een plank met een aan beide zijden afgeschuind uiteinde, 
zoals vondstnummer 1365 van structuur 2 en vondstnummer 1084 van structuur 1. Zie hier-
voor ook de afbeelding. 

Figuur 6.41 
Vondst 1304 met een rechthoekig gat. Bij de 
uitvergroting zijn vier bijlinslagen te zien.
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Het tweede element met een mogelijke functie als constructie-element is 
vondstnummer 1365. Deze plank met afmetingen van 17 x 3 cm heeft een 
bewaard gebleven lengte van 0,90 m. De plank is radiaal tot aan het hart 
van de stam gekloofd (grondvorm 14 a). De zijkanten zijn van de schors 
ontdaan en recht afgewerkt. De plank blijkt te zijn afgebroken op een 
rechthoekig gat met een breedte van 2 cm en een lengte van meer dan 2,5 
cm. (figuur 6.42). Anders dan bij vondstnummer 1304 loopt het gat niet 
tabs toe. Het uiteinde van de plank is tevens afgeschuind. Mogelijk om het 
in een pen/gat verbinding te steken. 
Daarnaast zijn twee gevorkte onderdelen aangetroffen, namelijk 
vondstnummers 1339 en 1348. Bij vondstnummer 1339 betreft het een 
plank met een bewaard gebleven lengte van 0,45 m, een breedte van 8 cm 
en een dikte van 2 cm. Het hout is afkomstig van een tak met holle knoest. 
Het andere element, namelijk vondstnummer 1348, is 1,03 m lang bij een 
breedte van 14 cm en een dikte van 5 cm. Het uiteinde is aangepunt. De 
gevorkte bouwelementen zijn qua lengte niet compleet. Waarschijnlijk is 
de vork van beide vondsten langer geweest en heeft een mogelijke functie 
gehad, waarbij een verticaal hout tussen de vork kan zijn geplaatst. 

Aangepunte palen en staken

De bewerkingssporen op de meeste paalpunten zijn relatief verweerd. Op 
de facetten van enkele punten zijn afslagen te herkennen (vondstnummer 
1303, 1384, 1389). De concave afslagen op bijvoorbeeld het hout van 
vondstnummer 1303 lijkt afkomstig van een (ijzeren?) dissel. Wanneer men 
de zijkant van de paalpunt bekijkt, zijn de haaks geplaatste afslagen goed 
te herkennen. De afslagen zijn tussen 6 en 8 cm lang. Uitgaande van een 
mislukte afslag, waarbij de dissel in het hout is blijven steken, bedroeg de 
breedte van de snede 9,2 cm. 

Overige bewerkingssporen

Opmerkelijk is een patroon van bijlinslagen met een mogelijk decoratieve 
functie op vondstnummer 1379 (figuur 6.43). Over een lengte van circa 20 
cm is een soort zigzagpatroon te herkennen. Dit is het enige bouwelement 

Figuur 6.42 
Vondst 1365, afgebroken ter hoogte van de 
pen/gat-verbinding.
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waarop een dergelijk motief te zien was. Mogelijk zijn motieven ook op 
andere planken aanwezig geweest, maar is dit door de mate van degradatie 
niet meer zichtbaar. 

Opmerkingen bij waterput 1 en 2: bijlinslagen dwars op het hout

Opmerkelijk zijn de scherpe bijlinslagen die op enkele vondsten zijn 
waargenomen. Het zijn geen sporen die zijn ontstaan door het afhakken 
van overtollig hout, maar door het inhakken op het hout. De gebruikte bijl 
is daarbij enkele keren blijven steken. De vorm en breedte van de bijl zijn 
op deze manier uitstekend te reconstrueren. De haksporen zijn scherp en 
minder verweerd dan de bewerkingssporen op de facetten. Een voorbeeld is 
vondstnummer 1161 van waterput 1. Op het houtoppervlak zijn vijf inslagen 
dwars op de richting van de houtvezels te herkennen, afkomstig van een 
scherpe, ijzeren bijl. De breedte van het bijlvlak is minimaal 16,5 cm. De 
diepte is gemiddeld 0,3 cm. De bijlsnede is licht gebogen met een relatief 
recht middelgedeelte. 

6.4.6.3 Waterput 2 

Onderuit de kuil 52.9 kwamen zeven plankfragmenten te voorschijn. 
De maximaal bewaard gebleven lengte van de planken bedroeg 0,96 
m (vondstnummer 1509). Het kortste fragment vertoonde een bewaard 
gebleven lengte van 0,32 m (vondstnummer 1525). De breedte van de 
planken varieerde tussen 8,5 en 28,0 cm, en de dikte tussen 2,5 en 7 cm. 

Houtgebruik 

De planken zijn afkomstig van een eiken stam met een diameter van circa 
0,40 m en een leeftijd van boven de 200 jaar (jaarringen N>210). De 
planken zijn radiaal uit de stam gehaald (grondvorm 7). Sommige planken 
zijn zeer dun gespleten, zoals vondstnummer 1523 (hout C) met een dikte 
van 2,5 en 0,5 cm. De planken zijn radiaal gekloofd (grondvorm 7), waarbij 
één zijkant dunner is dan de andere. Op sommige planken is de kloofnaad 
nog te herkennen. Ook indrukken van wiggen zijn soms op het hout 
achtergebleven.
Enkele eiken delen hebben na het kloven een vervolgbehandeling 
ondergaan. Daarbij is de schors verwijderd en het houtoppervlak glad 

Figuur 6.43 
Vondst 1379 met een soort zigzag-motief.

Figuur 6.44 
Plank met afgerond, origineel uiteinde.
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afgewerkt (vondstnummer 1509, 1523). Op alle planken resteert een deel 
van het spinthout. De zijkanten van de planken zijn recht behouwen. De 
uiteinden waren oorspronkelijk waarschijnlijk recht. Er is echter slechts één 
plank geborgen met een origineel uiteinde, namelijk vondstnummer 1509
(figuur 6.44).

Bewerkingssporen en overige

Eén uiteinde van vondstnummer 1509 is origineel bewaard gebleven. 
Het andere is afgebroken en deels afgehakt. Op het houtoppervlak van de 
vondst is over een lengte van 30 cm een reeks zaagsporen te herkennen 
(figuur 6.45). De sporen zijn scherp en weinig verweerd. De planken van 
de bekisting zijn echter niet gezaagd, maar via het splijten van de stam 
verkregen. Het zagen staat dientengevolge niet in relatie tot het vervaardigen 
van de planken van de bekisting. Op hetzelfde plankfragment is de schuin 
geplaatste inslag van een bijl met een ronde bijlsnede te herkennen. De 
breedte van de bijl is circa 6,2 cm. De inslag is relatief diep. Ook hier zijn 
de inslagen niet op grond van de houtbewerking te verklaren. Op 1509 is 
van hetzelfde bijl een haakse inslag waargenomen, waarbij de bijl in het 
hout is blijven steken. (figuur 6.46). De andere planken zijn aan beide 
kanten afgebroken en verweerd. Op de zijkant van vondstnummer 1523
zijn twee diepe bijlinslagen te herkennen. Deze zijn niet afkomstig van een 
bewerking van het hout. Het uiteinde van vondstnummer 1523 is schuin 
afgebroken. De randen zijn onregelmatig en rafelig, als of ook hier het hout 
met geweld van een constructie is getrokken (figuur 6.47).

6.4.7 Samenvatting en conclusie

De conservering van het hout was in het algemeen matig. Het 
houtoppervlak was veelal verweerd en bewerkingssporen waren dan 
ook niet op alle vondsten meer te herkennen. De manier waarop het 
hout uit de stam is gekloofd en het gebruik van divers gereedschap kon 
evengoed worden achterhaald door de beter geconserveerde houtvondsten 
gedetailleerd te bestuderen. Hiervan zijn foto’s genomen ter aanvulling 
op de schriftelijke documentatie. Tenminste één vondst van waterput 1 is 

Figuur 6.45 
Zaagsporen.
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bewerkt met een bronzen bijl. Het merendeel van de staanders is echter 
toegespitst met een ijzeren bijl. De facetten van de mogelijke staanders 
van de houten constructie zijn verweerd, zodat primaire bewerkingsspo-
ren niet meer goed te herkennen waren. Waarschijnlijk is de paal met 
vondstnummer 1303 aangepunt met een (ijzeren) dissel. Op het hout van 
waterput 2 zijn geen bewerkingssporen te herkennen geweest. Echter 
bleken op het hout van alle drie de structuren inslagen aanwezig te zijn, 
die niet in relatie staan tot het primaire bewerken van het hout. De diepe 
inslagen zijn dwars op het hout geplaatst, diep, en vormen duidelijk een 
beschadiging van het houtoppervlak. De inslagen kunnen te maken hebben 
met het slopen van oudere bouwsels en het hergebruiken van het hout voor 
de aangetroffen structuren. In elk geval zijn de inslagen veroorzaakt door 
veel kracht te zetten. Opvallend is het voorkomen van zaagsporen op een 
plank van waterput 2. Ondanks het feit dat fragmenten van eenvoudige 
handzagen bekend zijn uit de ijzertijd, is het aantreffen van zaagsporen toch 
bijzonder. De zaaglijnen zijn duidelijk herkenbaar en lijken op zaagsporen 
die tijdens het onderzoek aan de Romeinse limes in de Leidsche Rijn zijn 
aangetroffen.159

159 Lange in J. van de Kamp, rapportage van de opgraving aan de limesweg, LR31, in voorberei- Lange in J. van de Kamp, rapportage van de opgraving aan de limesweg, LR31, in voorberei-
ding. 

Figuur 6.46 
Bijlinslag van een bijl met een recht uiteinde.

Figuur 6.47 
Plank met een afgescheurd en deels 
afgebroken uiteinde.
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Alle houtvondsten konden op soort worden bepaald. In totaal zijn zeven 
houtsoorten aangetroffen, namelijk eik, els, es, hazelaar, wilg, iep en berk 
(in volgorde van aantallen). De houtsoorten zijn inheems van oorsprong 
en kunnen in de lokale omgeving hebben gegroeid. Het overgrote deel 
bestond met 64% uit eiken bouwhout, met 29% gevolgd door elzenhout. 
Ook voor de beschoeiing van de waterput 1 is elzen- en eikenhout gebruikt. 
De gekapte stammen zijn groen gekloofd en vervolgens bewerkt tot 
verticale staanders. Aan de binnenkant van de beschoeiing bevond zich 
een vlechtwerkstructuur. Deze was voornamelijk gemaakt van ongespleten 
hazelaarstakken (71%), naast een percentage essenhouten takken (26%). 
Het vlechtwerk bestond uit staken met een onderlinge afstand van 12 cm. 
Telkens zijn er drie takken naast elkaar geplaatst met 20 cm verderop de 
volgende drie takken. Er tussen bevond zich het horizontale hout, de inslag. 
Het betreft een eenvoudige inslag, namelijk steeds één tak om en om 
gevlochten. Het vlechtwerk vertoonde een relatief grote spreiding wat het 
kapmoment betreft. 
Waarschijnlijk zijn de takken voor het vlechten niet in één keer verzameld, 
maar is een aanwezige opslag aangevuld met nieuw materiaal. De vier 
onderzochte staken zijn wel allemaal in de wintermaanden gekapt. 
Mogelijk is dit hout in één keer gesneden en verwerkt. Het gebruik van 
hoofdzakelijk hazelaarstakken kan op een rituele functie van de waterput 
duiden. Vlechtwerkputten of vlechtwerkstructuren als onderdeel van 
beschoeide waterputten zijn een algemeen verschijnsel. Ook vlechtwerkput-
ten van hazelaar komen af en toe voor (maar ze zijn vooral van wilgen en 
elzentakken). Echter valt deze vlechtwerkstructuur op door de zorgvuldige 
afwerking van de takken en het gebruik van het drie om drie stakenpatroon. 
Het kan niet worden uitgesloten dat de waterput in relatie stond tot de 
(jongere) houten constructie. Het gewelddadige slopen van waterput 2 is 
mogelijk te verklaren op grond van het belang van een dergelijke, rituele 
functie van zowel waterput 1 als ook van de houten constructie. 

De spreiding van de vlechtwerktakken qua diameter en leeftijd is gering 
gebleken. Mogelijk heeft een bewuste houtselectie plaatsgevonden en is 
sprake van een soort hakhoutbestand met hazelaar en es. De vondst van 
een ‘stoeltje’ (een specifieke groeivorm van takken in een hakhoutbestand) 
steunt deze aanname. Dit betekent dat in de LBT en VIJT al een manier van 
lokale houtexploitatie aanwezig moet zijn geweest.160

Over het kapmoment van de overige vondsten waren trouwens geen 
uitspraken mogelijk. De conservering van het bouwhout was zodanig, dat de 
buitenste, laatstgevormde ringen die voor een seizoensbepaling noodzakelijk 
zijn, ontbraken.

De houten constructie zal oorspronkelijk een klein houten gebouwtje zijn 
geweest met tenminste één gesloten plankenwand. Mogelijk is één van de 
planken versierd geweest met een soort zigzagpatroon (vondstnummer 
1379). Het is aannemelijk dat dit hout een prominente plaats in het 
geheel heeft ingenomen. Voor de waterput zijn balken, planken en palen 
van gekloofd eikenhout gebruikt, naast elzenhout. Het eikenhout is 
hoofdzakelijk afkomstig van takken. Het hout is zorgvuldig gekloofd. Voor 

160 Het beheren van bosbestanden in verband met een gerichte houtselectie is al enkele keren Het beheren van bosbestanden in verband met een gerichte houtselectie is al enkele keren 
aangetoond. Zie ook Morgan 1988.
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waterput 1 zijn mogelijk bouwelementen hergebruikt. Het overgrote deel 
bestaat echter uit groen bewerkt hout.
Aanwijzingen voor hergebruikt bouwhout ontbreken bij de houten 
constructie. Het kan echter niet worden uitgesloten dat ook hier hout 
een secundaire toepassing heeft gekregen. De houtvondsten zijn relatief 
verweerd, waardoor sporen van hergebruik (naast andere bewerkingssporen) 
niet meer kunnen worden waargenomen. 

Voor waterput 2 in de vorm van een kuil met een (overgebleven) 
bekisting, zijn uitsluitend eiken planken gebruikt. Het hout voor de 
planken is afkomstig van een eik met een leeftijd van boven de 200 jaar. 
Schorsrestanten op de plankfragmenten zijn niet vastgesteld. Bovendien 
zijn op het relatief verweerde oppervlak geen primaire bewerkingssporen 
bewaard gebleven. Daarentegen blijken enkele haksporen dwars op het 
hout en vooral op de zijkant van de planken scherp en niet verweerd te zijn. 
De inslagen staan niet in relatie tot het bewerken van de planken, zoals 
bijvoorbeeld het kloven en gladmaken van het houtoppervlak. Anders dan 
bij de gekloofde stamdelen van waterput 1 kan niet worden gesteld dat voor 
de bekisting hoofdzakelijk vers hout is gebruikt. 
De aanwezigheid van de inslagen is moeilijk te interpreteren. Mogelijk zijn 
de genoemde bijlinslagen en daarnaast ook snijsporen veroorzaakt door 
het hergebruiken van het hout. Het is mogelijk dat de inslagen tijdens 
het slopen van een oudere waterput zijn ontstaan en het hout in tweede 
instantie voor de bekisting van de kuil is gebruikt. Een tegenstrijdig-
heid is echter de vorm en verschijning van de randen van de afgebroken 
plankuiteinden. Deze zijn rafelig, maar niet door degradatie van het hout. 
Dit soort randen ontstaan wanneer droog hout van een constructie wordt 
afgerukt. Het is uitgesloten dat de planken tijdens het bergen zijn gebroken. 
Dan zouden de randen ook minder ‘vezelig’ zijn, omdat het hout door post-
depositionele processen nat en zacht van structuur is. Is het mogelijk dat 
voor de bekisting hergebruikt hout is genomen (vandaar de bijlinslagen en 
snijsporen) en de structuur vervolgens is gesloopt (vandaar de afgescheurde 
uiteinden)?

In elk geval is het meeste hout voor waterput 1 en de houten constructie vers 
gekapt. Een aanwijzing hiervoor is de schors op een aantal eiken en elzen 
staanders en de stevigheid waarmee de schors nog op het houtoppervlak zit, 
als ook de scherpte van de afslagen op de facetten die alleen maar bij groen 
hout mogelijk is. Bijlafslagen op oorspronkelijk groen hout zijn namelijk 
goed te onderscheiden van bijlafslagen op droog hout.161 Belangrijk in deze 
samenhang zijn de bewerkingssporen op de facetten van het aangepunte 
hout van waterput 1 en de houten constructie. De scherpe, gladde afslagen 
duiden erop dat het hout vers (groen) is bekapt. De bijlafslagen hebben de 
houtvezels ‘direct’ doorgehakt, terwijl bij droog hout de vezels meer taai 
zijn en breken in plaats van dat ze doorgesneden worden. Hetzelfde is 
van toepassing op het kloven van stamhout. Ook hier geldt dat groen hout 
gemakkelijker kan worden gespleten dan droog hout. 

Over het verval van waterput 1 en de houten constructie zijn enkele 
opmerkingen te plaatsen. De bewerkingsporen van beide structuren op 

161 Hollstein 1980. Hollstein 1980. 
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de facetten zijn relatief verweerd, maar hebben duidelijk te maken met de 
constructie zelf en het aanpunten van de staanders. Bewerkingssporen of 
andere sporen die van een eerder gebruik getuigen, ontbreken.
De haksporen die op enkele delen van waterput 1 en de houten constructie 
als secundair zijn geïnterpreteerd, kunnen niet worden gerelateerd aan 
de bewerking van het bouwhout. De houten constructie van waterput 2 is 
echter blijven liggen en niet afgevoerd om te worden hergebruikt (tenminste 
een deel is blijven liggen). De haksporen en afgescheurde uiteinden duiden 
op een min of meer gewelddadige actie. Wanneer de structuren bewust zijn 
gesloopt zou men ook brandsporen kunnen verwachten. Er zijn echter geen 
sporen van vuur waargenomen. 
De functie en gegevens over het buiten gebruik raken van waterput 2 zijn 
niet achterhaald. 

6.5 Crematieresten

Steffen Baetsen

In het crematiegraf (spoor 35.33) is geen dierlijk botmateriaal tussen de 
crematieresten aangetroffen. Het is mogelijk dat zich tussen het residu (< 
10mm) dierlijk botmateriaal bevindt maar deze zijn niet determineerbaar.
De crematieresten zijn krijtwit van kleur en vallen onder verbrandingsgraad 
vier.162 Dat betekent een goede verbranding met een temperatuur tussen de 
650  en 800 C.
Het totale gewicht bedraagt 351 gram. Deze is onderverdeeld in een fractie 
groter dan 10mm met een totaal gewicht van 154 gram en het residu 
(kleiner dan 10mm) met een totaal gewicht van 197 gram. Van het crema-
tiemateriaal is 42,5 % determineerbaar gebleken. Dat wil zeggen dat bijna 
de helft van de crematiefragmenten bij een inventarisatie aan een van vijf 
categorieën toegewezen kan worden. Dit is een gebruikelijke manier om een 
crematie te determineren.163

De fragmentatie van de crematieresten bedraagt gemiddeld 2,5 mm. Dat 
betekent een gemiddelde fragmentgrote tussen klein en middel.164

Er zijn geen dubbele skeletonderdelen waargenomen of onderdelen waarvan 
de grootte en robuustheid zoveel verschilt dat met zekerheid van meer dan 
één persoon gesproken kan worden.
De meeste verschillende skeletonderdelen zijn in alle vullingen en 
segmenten aanwezig. Ook de interpretatie van de skeletleeftijd bij overlijden 
is alle vullingen en segmenten vrijwel identiek. Met behulp van erg dunne 
en kleine fragmenten van het cranium (schedel) en specifiek met een 
fragment van de maxilla (bovenkaak) inclusief enkele alveolae (tandkassen) 
is een skeletleeftijd tussen de acht en vijftien jaar bepaald. De afmetingen 
van diafyse (beenschacht) fragmenten spreken deze bepaling niet tegen.

Samengevat gaat het om de goed verbrande botresten van één persoon 
tussen de acht en vijftien jaar oud. Er heeft geen bewuste depositie van ske-
letonderdelen op verschillende plaatsen binnen het graf plaatsgevonden.

162 Wahl 1982, 28-29. Wahl 1982, 28-29.
163 Smits 2006, 12-13. Smits 2006, 12-13.
164 Klein betekent een afmeting tussen 16 en 25mm en middel tussen 26 en 35mm. Klein betekent een afmeting tussen 16 en 25mm en middel tussen 26 en 35mm.
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7 Synthese

7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek als geheel 
beschouwd. In ogenschouw genomen dat de bouw van het huidige 
Streekziekenhuis zeer veel verstoringen op het onderzoeksterrein heeft 
veroorzaakt, heeft het onderzoek nog veel informatie over de bewonings-
geschiedenis opgeleverd. De vindplaats ligt op de flank van de stuwwal 
Ede-Wageningen, een gebied dat door de goede afwatering van oudsher 
vruchtbare grond oplevert en daardoor in de prehistorie al een geliefde 
plaats was om te wonen.

7.2 Prehistorische bewoning

Naar aanleiding van de archeologische waarnemingen in de omgeving 
van het Streekziekenhuis zou men een prehistorische bewoning vanaf het 
neolithicum op het terrein kunnen verwachten. Het blijft echter beperkt tot 
slechts enkele vondsten uit die periode. 
De prehistorische bewoning vangt aan in de midden-bronstijd (MBT), 
vanaf circa 1500 v.Chr. en is in het archeologische bodemarchief te volgen 
over een periode van 1000 jaar tot in de midden-ijzertijd. De vroegste 
periode heeft twee erven opgeleverd met elk meerdere structuren per erf: 
een woon-stalboerderij met een bijgebouw en een palenrij, die mogelijk 
de erfafscheiding vormt of de begrenzing van een nabijgelegen akker(-
systeem). De huizen en de bijbehorende bouwwerken zijn geïdentificeerd 
op typologische gronden, het typerende midden-bronstijd aardewerk dat is 
aangetroffen in een aantal van de bijbehorende sporen, een gelijkenis in de 
paalsporen en de overeenkomstige oriëntatie. De erven liggen ongeveer op 
180 m afstand van elkaar op iets hogere delen in het landschap en vertonen 
beide een opvallende preferente NW-ZO-oriëntatie. Het meest westelijke 
erf bestaat uit minimaal een woon-stalboerderij, een spieker ernaast aan 
de oostzijde en een palenrij. Het oostelijke erf heeft eenzelfde verdeling, 
met het verschil dat daar twee woon-stalboerderijen en twee spiekers 
aangetroffen zijn. Deze kunnen door een overlap van de gebouwen niet 
gelijktijdig zijn. Het is niet duidelijk of de twee erven afzonderlijk al dan 
niet gelijktijdig zijn. Mogelijk betreft het hier een opvolgende bewoning en 
is het hoofdgebouw van het erf, de woon-stalboerderij, twee maal verplaatst. 
In dit laatste geval kunnen we spreken van een ‘zwervend erf’.

Uit de daaropvolgende periode van de late bronstijd tot in de vroege 
ijzertijd (LBT/VIJT) zijn veel sporen en vondsten aangetroffen. Een groot 
aantal bijgebouwen en spiekers, duidt op een vrij intensieve bewoning uit 
de periode vanaf circa 1050 v.Chr.. Huizen zijn echter niet aangetroffen. 
Er moet geconcludeerd worden dat deze door de alom aanwezige recente 
verstoringen verloren zijn gegaan. 
Opvallend genoeg is het grootste percentage vondsten afkomstig uit slechts 
een paar grote sporen: drie silo’s, twee waterputten en een grote kuil. 
Door de grote hoeveelheden bij elkaar in eenzelfde context konden de 
vondsten als complex worden beschreven. Dit heeft interessante resultaten 
opgeleverd. Door analyse van de vondstcomplexen is het mogelijk een 
chronologie te maken van de bewoning uit de LBT/VIJT en in sommige 
gevallen een uitspraak te doen over activiteitenzones binnen de nederzetting 
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en verschuivingen in het gebruik van materialen. In een grote kuil in put 
39 werd naast waterput 1 ook een houten constructie aangetroffen. De kuil 
heeft een lang gebruik, vanaf de LBT waarin waterput 1 is aangelegd tot in 
de Romeinse tijd. De houten constructie is 14C-gedateerd in de VIJT, evenals 
waterput 2. Twee van de silo’s en kuil 1 zijn 14C-gedateerd in de LBT. 
Samengevat zijn waterput 1, silo 1 en 2 en kuil 1 uit dezelfde periode: 10e tot 
9e eeuw v.Chr. De primaire functie van de silo’s was ondergrondse opslag 
van gewassen of granen, maar daarvan zijn geen restanten aangetroffen. 
Van kuil 1 is de oorspronkelijke functie onduidelijk. Deze laatste drie 
sporen hebben secundair als afvalkuil gediend, waar het grootste deel van 
de vondsten uit afkomstig is. De analyse van het steenmateriaal laat zien 
dat in elk afzonderlijk spoor verschillende typen werktuigen overheersen. 
Mogelijk zijn hieraan specifieke activiteiten binnen de nederzetting te 
koppelen, in de nabijheid van het spoor en zijn deze opportunistisch 
gebruikt om het afval van de werkplaats te dumpen. Zo zijn er in silo 2 veel 
klop/wrijfstenen aangetroffen en in silo 1 en kuil 1 relatief veel maalstenen. 
Wat hierbij opvalt is dat er een verschuiving zichtbaar is in het gebruik van 
granieten maalstenen naar tefrieten, wat destijds als importmateriaal zijn 
intrede deed. Door de aanwezigheid van tefriet in kuil 1 is deze mogelijk net 
iets jonger dan de silo’s. Twee nabijgelegen kuilen, kuil 2 en 3, lijken qua 
afmetingen op de silo’s, echter niet qua vulling. Mogelijk zijn deze, samen 
met kuil 1, de directe opvolgers van de silo’s, maar werden ze op een iets 
andere manier gebruikt. Gezien de 14C-datering is het mogelijk: de silo’s 
dateren gemiddeld iets ouder dan kuil 1 en waterput 1. De analyse van het 
aardewerk uit deze sporen lijkt dit te bevestigen. Gezien het ontbreken van 
vergelijkbare grote aardewerkcomplexen in de directe omgeving, zijn de 
opbrengsten uit de sporen een zeer belangrijke aanvulling op de kennis van 
het prehistorisch aardewerk in deze regio.
De houten constructie, die vlak naast waterput 1 werd aangetroffen heeft een 
vergelijkbaar aardewerkassemblage opgeleverd, waaruit blijkt dat ondanks 
iets jongere 14C-datering, deze sporen vlak na elkaar of zelfs nog gelijktijdig 
in gebruik zijn geweest. Uit de houtanalyse blijkt dat het mogelijk een 
gebouwtje is geweest, maar een soort steiger of plateau kan niet worden 
uitgesloten. De hoogte is niet meer te reconstrueren. De functie moet in 
verband worden gebracht met de locatie, een natte plek in het landschap, 
maar is niet geheel duidelijk. Het kan bijvoorbeeld een wasplaats, een mul-
tifunctionele waterput of een rituele constructie zijn geweest. De structuur 
is uniek en heeft vooralsnog geen parallellen. De houten structuur is na 
gebruik (met geweld) gesloopt, zichtbaar aan de losse onderdelen ernaast 
en de balken met ‘scheursporen’. Helaas was het niet mogelijk de structuur 
in zijn geheel op te graven. Een deel van onbekende afmetingen resteert in
situ.

Kijken we naar de bijgebouwen en de spiekers uit de LBT/VIJT, dan is te 
zien dat het grootste deel van de bijgebouwen zich bevindt in het midden 
van het onderzochte gebied. Het is aannemelijk dat hier minimaal één huis 
in de nabijheid heeft gestaan. Een opvallend bijgebouwtje is een tienpalige 
structuur met gebogen wanden, die typologisch waarschijnlijk uit de LBT 
dateert.
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De spiekers bevinden zich hoofdzakelijk in twee clusters in het 
noordwesten en in het noordoosten van het terrein. Het noordwestelijke 
cluster bestaat uit vierpalige spiekers en een zespalige. Deze laatste is 
tijdens het vooronderzoek van het ADC 14C-gedateerd tussen 800 en 
750 v.Chr. Sommige spiekers vertoonden sporen van herstel. Aangezien 
in het noordwestelijke cluster weinig andere sporen zijn aangetroffen, 
wordt aangenomen dat dit gebiedje enkel in gebruik is geweest voor de 
bovengrondse opslag van bijvoorbeeld gewassen. Mogelijk is het cluster de 
gehele LBT en VIJT in gebruik geweest en zijn er steeds nieuwe spiekers 
aan toegevoegd.
Het noordoostelijke spiekercluster bestaat uit vijf spiekers, waarvan slechts 
een enkel vierpalig exemplaar. De overige vier hebben meer palen. Het is 
niet duidelijk waarom dit verschil in constructie is aangebracht en of de 
meerpalige spiekers een andere functie hebben gehad.

De MIJT-sporen zijn schaars en uitsluitend op typologische gronden 
gedateerd. Het aardewerk uit de sporen was te summier in aantallen voor 
een solide datering. Aan de uiterste westkant van het opgravingsterrein is 
een huisplattegrond aangetroffen van een typerend ‘Hapshuis’: tweebeukig 
met een dubbele rij wandpalen. Aan de zuidkant van het terrein ligt 
eveneens een (gedeelte) van een plattegrond die aan een MIJT-huis is toe 
te schrijven, zij het met een iets andere constructie. Het huis is eveneens 
tweebeukig, maar de wanden zijn wat eenvoudiger uitgevoerd en de 
indeling lijkt asymmetrisch.
Door de ligging van beide plattegronden, aan de randen van het onder-
zoeksgebied, was het niet mogelijk om de context van de plattegronden te 
controleren: bijgebouwen en erfafscheidingen zijn niet herkenbaar of liggen 
buiten het terrein.

7.3 Romeinse tijd

Het onderzoek heeft slechts enkele sporen opgeleverd die uit de 
Romeinse tijd dateren. Aan de westkant van het onderzoeksterrein werd 
een langwerpige houtskoolmeiler aangetroffen en in het noordoosten 
een crematiegraf. Het graf was een kleine kuil met crematieresten, 
weinig aardewerk en zonder duidelijk bijgiften. De positie van het graf is 
interessant, omdat deze mogelijk in verband kan worden gebracht met een 
aanduiding van het ‘grafveld der Bataven’ op een honderd jaar oude kaart.
De bovenste lagen van de grote kuil in put 39 kunnen eveneens in de 
Romeinse tijd gedateerd worden. De kuil heeft de mooiste vondst uit de 
Romeinse tijd opgeleverd: een compleet potje in een ingegraven kuil in 
oudere lagen van het spoor. Hierdoor dateren de afdekkende lagen eveneens 
uit de Romeinse tijd. In die periode was het blijkbaar nog steeds een 
depressie in het landschap, hoewel de kuil toen al ruim boven grondwater-
niveau was opgevuld en dus geen dienst meer deed als natte plek. Gezien de 
vondsten, waaronder duidelijk afwijkende steensoorten van de voorgaande 
perioden, had deze plaats mogelijk wel nog een specifieke functie of 
betekenis. Er zijn op de vindplaats geen structuren uit de Romeinse tijd 
aangetroffen.
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7.4 Middeleeuwse sporen en nieuwe tijd

In de middeleeuwen was het onderzoeksterrein voornamelijk in gebruik 
als akkergronden. Een dik esdek met ontginningssporen is hiervan mede 
getuige. Er vonden echter wel sporadisch andere activiteiten plaats, gezien 
de aanwezigheid van een achttal houtskoolmeilers. In deze kuilen werd hout 
verbrand voor de productie van houtkool. Mogelijk werd in de omliggende 
bossen hout verzameld en werd het in de openliggende velden verbrand. 
Eén van de meilers is gedateerd in de late middeleeuwen A. 
Tot aan het begin van de Tweede Wereldoorlog waren de akkergronden 
nog in gebruik. Op luchtfoto’s van de RAF uit september 1944 zijn 
enkel vlakke velden zichtbaar. Pas tegen het eind van de oorlog hebben 
de Duitse bezetters een aantal loopgraven dwars over het terrein van het 
Streekziekenhuis aangelegd. Deze werden mogelijk vergezeld van een 
geschutsopstelling: een ronde structuur aan het eind van één van de 
loopgraven. Het feit dat niet precies bekend is hoe deze ronde structuur 
eruit heeft gezien, pleit voor het archeologisch onderzoeken van dergelijke 
recente bouwwerken. Na ruim 60 jaar weet blijkbaar al niemand meer wat 
er precies heeft gestaan.

7.5 Beantwoording vraagstellingen 

Welke structuren zijn op de locatie aanwezig en wat is hun datering? 
In totaal zijn 50 structuren aan te wijzen op de vindplaats, waarvan 5 aan 
(delen van) huisplattegronden zijn toegewezen. Aangetroffen huisplatte-
gronden zijn op typologische gronden en aan de hand van het aardewerk 
te dateren in de MBT en de MIJT. De meeste sporen en de 14C-dateringen
wijzen echter op een intensieve bewoning in de LBT en de VIJT. Uit deze 
perioden zijn helaas geen huisplattegronden of erven aan te wijzen. Een 
van de spiekers is wel in de VIJT gedateerd, maar de overige 24 spiekers 
zijn niet nader te dateren dan globaal in de LBT/IJT. Zes palenrijen zijn 
opgenomen in de structurenlijst, waarvan er een bij één MBT-erf hoort en 
de overige vijf waarschijnlijk uit de LBT/IJT dateren.
Er is een fragment van een kringgreppel aangetroffen, die helaas niet 
gedateerd is.
De enige structuur die mogelijk uit de middeleeuwen dateert is een greppel 
aan de noordkant van het terrein. Dit lijkt op een deel van een laatmid-
deleeuwse landweer. Helaas is ook in dit spoor geen dateerbaar materiaal 
gevonden.
Vier structuren houden verband met activiteiten in de Tweede 
Wereldoorlog: drie loopgraven en een ronde paalzetting die mogelijk hoort 
bij een geschutsopstelling.

Maken de aangetroffen structuren deel uit van zogenaamde ‘zwervende erven’ en 

zo ja, is tussen de erven een fasering aan te brengen?

Dit houdt in dat na het verlaten van een erf of boerderij in de late 
prehistorie, een nieuw erf in de nabijheid van de oude werd gesticht. Een 
dergelijke theorie is met de twee bronstijderven voor de MBT mogelijk. Een 
fasering is niet aan te tonen, aangezien de erven gelijktijdig zouden kunnen 
zijn.
Voor de vele sporen en spiekers die in de LBT/VIJT zijn gedateerd is 
eveneens geen fasering aan te brengen. De waterputten duiden op een 
intensieve bewoning in die periode en de datering van de andere sporen 
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lijken dit te bevestigen, evenals de aanwezigheid van een grote hoeveelheid 
spiekers, waaronder twee duidelijke clusters. Deze bevindingen wijzen op 
de aanwezigheid van minimaal twee erven uit de LBT/VIJT. 

Is met betrekking tot de erven sprake van differentiatie?

Op basis van de onderzoeksdata is er geen differentiatie aan te brengen.

Zijn er aanwijzingen voor bouwoffers in de structuren en zo ja, zijn daarover 

uitspraken te doen met betrekking tot differentiatie (zie hierboven)?

Nee.

Zijn op de locatie aanwijzingen aanwezig voor specifieke ambachtelijke 

activiteiten, zoals metaalbewerking?

Sporen van metaalbewerking zijn niet aangetroffen, maar de 
houtskoolmeiler uit de LIJT zou gediend kunnen hebben om houtskool te 
produceren voor metaalbewerking. Aangezien hierbij hogere temperaturen 
vereist worden dan met een gewoon open vuur bereikt worden, is het 
gebruik van houtkool in een oven bij metaalbewerking noodzakelijk. 
Hetzelfde zou gezegd kunnen worden over de acht houtskoolmeilers uit de 
middeleeuwen.
Vondsten uit een aantal van de grote sporen wijzen op enkele ambachtelijke 
activiteiten in de LBT en de vroege ijzertijd. De houten constructie in de 
grote kuil in put 39 moet voor meer handelingen gediend hebben dan enkel 
water halen, anders had een eenvoudige waterput volstaan. De functie noch 
de activiteiten zijn echter te achterhalen.
De analyse van het steenmateriaal uit silo 1 en 2 en kuil 1 heeft aangetoond 
dat er gebruik gemaakt werd van maalstenen en wrijf/klopstenen binnen 
de vindplaats in de LBT. Aangezien concentraties van deze werktuigen uit 
verschillende sporen komen kan verondersteld worden dat de bijbehorende 
ambachtelijke activiteiten op verschillende locaties binnen de nederzetting 
plaatsvonden.
De maalstenen hebben vanzelfsprekend gediend om granen te vermalen, 
maar een belangrijke uitkomst van het specialistisch natuursteenonderzoek 
is het gebruik van verschillende materialen hierbij. In de 10e-eeuwse silo’s, 
die wrijf- en klopstenen bevatten, is graniet het meest gebruikte materiaal 
en is geen tefriet aangetroffen. Tevens is voor dat doeleinde zandsteen 
gebruikt, een steensoort die normaal gespoken alleen met slijpen wordt 
geassocieerd. In de 100 jaar jonger gedateerde kuil 1 bestaat echter 4% van 
het steenmateriaal uit het geïmporteerde superieure tefriet. Ook de grote 
waterputten met een 9e- tot 8e-eeuwse datering bevatten een dergelijk laag 
percentage tefriet. Het lijkt alsof in de 9e eeuw v.Chr. tefriet als ‘moderner’ 
(wrijf)steenmateriaal voor het eerst zijn intrede deed op de stuwwallen.

Hoe is de inrichting van het cluster met perifere sporen in de noordoosthoek van 

het plangebied?

Deze locatie is bij het definitieve onderzoek niet opgegraven.

Wat is de datering en functie van de oost-west lopende greppel in put 12 van het 

IVO-proefsleuven?

Deze locatie is bij het definitieve onderzoek niet opgegraven.
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Zijn de aangetroffen houtskoolmeilers in put 23 van het IVO-proefsleuven 

nauwkeuriger te dateren? Is er een relatie te leggen tussen de houtskoolmeilers en 

eventueel aanwezige andere middeleeuwse sporen op de locatie (zoals de tijdens 

het IVO-proefsleuven aangetroffen karrensporen)?

De 14C-datering is 990-1160 cal AD, dus ongeveer eerste helft 11e eeuw. 
Aangenomen wordt dat de andere zeven houtskoolmeilers uit dezelfde 
periode zijn, aangezien de vorm en vullingen sterke overeenkomsten 
vertonen.

Is er een relatie te leggen tussen de nederzetting en de Celtic Fields, prehistorische 

route (ten oosten van de locatie en noord-zuid gericht, ongeveer ter hoogte van de 

NAP + 20-meter lijn) en urnenvelden in de directe omgeving?

De dichtstbijzijnde Celtic fields liggen ca. 2 km verderop; het is niet mogelijk 
om te constateren of deze bij de aangetroffen nederzettingssporen horen. 
De afstand lijkt wat te groot hiervoor.

Zijn op de locatie oudere begravingen aanwezig (laat-neolithicum/bronstijd) en 

zo ja, is tussen deze begraving(en) en de nederzetting een relatie te leggen?

Nee.

Zijn op de locatie aanwijzingen te vinden voor akkerbouw (ploegsporen, sporen 

van Celtic Fields)?

Er zijn wel (post-)middeleeuwse ontginnings- en ploegsporen 
gedocumenteerd in het esdek. Voor de prehistorie zijn slechts enkele 
palenrijen aan te wijzen die mogelijk een akkersysteem begrenzen. Dit 
akkersysteem heeft dan een zuidwest-noordoostelijke oriëntatie gehad. 

Wat kan botanisch onderzoek uitwijzen over de voedseleconomie in de 

nederzetting?

Door de slechte conservering (zure bodem, lage grondwaterspiegel) zijn 
er weinig of geen botanische resten bewaard gebleven. Dit was met het 
vooronderzoek reeds bekend (zie ADC-rapport). Slechts enkele van de 
ecologische monsters hebben resultaten opgeleverd, maar te weinig 
informatie om substantiële uitspraken te doen over de voedseleconomie. 
Het botanisch onderzoek van monsters uit de onderste lagen van de grote 
kuil heeft een aantal kruidensoorten opgeleverd. Hiervan komt het grootste 
deel van nature voor op natte plekken en op open (akker)gronden. 

7.6 Advies vervolgonderzoek

De onderzoeken van het hout en botanische monsters hebben aangetoond 
dat organische materialen op de vindplaats in een slechte conserverings-
staat verkeren. Door de verlaging van de grondwaterstand sinds de jaren ‘60 
gaat de conditie van botanisch materiaal zeer snel achteruit. Mogelijk zal 
het in een tijdbestek van een aantal jaar volledig vergaan zijn. Idealiter zou 
daarom het resterende hout in de grote kuil in opgravingsput 39 zo spoedig 
mogelijk opgegraven moeten worden. Het betreft het resterende deel van 
een unieke houten constructie uit de vroege ijzertijd, die mogelijk ritueel 
is. De opgraving van het resterende deel zou nieuw licht op de functie van 
de constructie kunne werpen. Uiteindelijk zal er een afweging gemaakt 
moeten worden voor de levende boom die er nu bovenop staat tegen de 
zeldzaamheid van de archeologische vondst.
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Figuren

Figuur 1.1 Ligging plangebied.
Figuur 2.1 Archis-waarnemingen op de IKAW.
Figuur 2.2 Een walletje van een Celtic field op de heide aan de Panoramaweg 
in Bennekom.
Figuur 3.1 Bodemkundige kaart van het gebied rond Bennekom.
Figuur 3.2 Profiel 2 van put 47.
Figuur 3.3 Profiel 1 van put 21. Bij de pijl zijn spitsporen zichtbaar.
Figuur 3.4 Profiel 2 van put 1: geheel verstoord.
Figuur 3.5 Hoogtelijnenkaart, in m +NAP.
Figuur 4.1 Sleuven- en puttenkaart met putnummers, nummering op 
volgorde van aanleg. 
Figuur 5.1a/b Alle sporen kaarten met structuren en spoortypen.
Figuur 5.2 Voorbeeld van een roodbruine kuil, spoor 23.24.
Figuur 5.3 Verspreiding roodbruine kuilen / natuurlijke verstoringen in 
putten 14, 15, 16, 22 en 23.
Figuur 5.4 Bekerscherf uit spoor 16.32. Schaal 1:1.
Figuur 5.5 Midden-bronstijderf 1.
Figuur 5.6 Midden-bronstijderf 2.
Figuur 5.7 Late bronstijd en ijzertijdsporen en –structuren.
Figuur 5.8 LBT/VIJT sporencluster.
Figuur 5.9 Structuur 22 en 43.
Figuur 5.10 Huis 10, Tiel-Medel.
Figuur 5.11 Reconstructie van een spieker (foto: F. Kortlang, ArchAeO).
Figuur 5.12 Gecoupeerde spieker, structuur 15.
Figuur 5.13 3-D reconstructie van waterput 1 en houten constructie. A: hele 
kuil (spoor 39.1) met boom, zicht ri. ZO; het zuidelijke deel van de kuil is 
spoor 43.1 (niet meegenomen in de figuur). B: zicht van bovenaf ri. O. C: 
zicht van onderaf ri. NO.
Figuur 5.14 Spoor 39.1, foto van profiel 2 (O-W).
Figuur 5.15 Spoor 39.1, tekening van profiel 2 (O-W).
Figuur 5.16 Spoor 39.1/69/70, tekening van profiel 4 (N-Z).
Figuur 5.17 Spoor 39.1, foto van profiel 3 (N-Z).
Figuur 5.18 Binnenkant waterput met rond vlechtwerk onderin.
Figuur 5.19Overzicht over houten constructie (richting noord-noordoosten). 
Figuur 5.20 Detail houten constructie: beschoeiing.
Figuur 5.21 Detail houten constructie: staakjes.
Figuur 5.22 Detail houten constructie: vlechtwerkwand.
Figuur 5.23 Detail houten constructie: paal.
Figuur 5.24 Een vlakfoto van spoor 52.9 met Peter en Minja als maat.
Figuur 5.25 Coupe van kuil 1.
Figuur 5.26 Rij stenen, 40 cm onder vlak 2.
Figuur 5.27 Coupe van kuil 2.
Figuur 5.28 Coupe van kuil 3.
Figuur 5.29 Coupe van silo 1.
Figuur 5.30 Coupe van silo 2.
Figuur 5.31Coupe van haard 2.37.
Figuur 5.32 Coupe van haard 5.70.
Figuur 5.33 Structuren 39 en 40 in put 43.
Figuur 5.34 Structuur 5 en 26.
Figuur 5.35 Plattegrond uit de MIJTof LIJT in Oss-Mettegeupel, schaal 1:200.
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Figuur 5.36 Structuur 4, 7, 8, 35.
Figuur 5.37 Reconstructie van een Hapshuis (Verwers 1972, afb. 56).
Figuur 5.38 Houtskoolmeiler.
Figuur 5.39 Crematiegraf.
Figuur 5.40 Meiler 47.2 onder in het esdek. Mogelijk heeft dit spoor twee 
fasen.
Figuur 5.41 Foto van vlak 1 met ontginningssporen.
Figuur 5.42 Vlakfoto van de zuidelijke loopgraaf in put 13.
Figuur 5.43 Coupe door de loopgraaf in het profiel van put 13.
Figuur 5.44 Coupe door een vierpalige structuur naast structuur 30.
Figuur 5.45 Doorsnede van een loopgraaf met schutters-opstelling (collectie 
Bosman).
Figuur 5.46 Plattegrond van verschillende machinegeweeropstellingen in de 
Vallei-stelling (NIMH).
Figuur 5.47 Geschutsopstelling in ADC werkput 11 (M. Kenemans).
Figuur 5.48 Plattegrond en doorsnede van een ingegraven geschutsopstel-
ling (collectie Bosman).
Figuur 5.49 Uitsnede van de RAF-luchtfoto van het gebied waar de 
loopgraven zijn gevonden (www.watwaswaar.nl).
Figuur 6.1 Scherf van trechterbekeraardewerk. Schaal 1:2.
Figuur 6.2 Scherven van klokbekeraardewerk. Schaal 1:2.
Figuur 6.3 Aardewerk uit silo 1 (spoor 5.18). Schaal 1:2.
Figuur 6.4 Aardewerk uit silo 2 (spoor 9.12). Schaal 1:2
Figuur 6.5 Aardewerk uit kuil 1 (spoor 13.2). Schaal 1:4
Figuur 6.6 Aardewerk uit waterput 1 (spoor 39.1). Schaal 1:2
Figuur 6.7 Aardewerk uit houten constructie (spoor 39.69). Schaal 1:2 (met 
uitzondering van 1125. Schaal 1:4.).
Figuur 6.8 Aardewerk uit waterput 2 (spoor 47.1 en 52.9). Schaal 1:2.
Figuur 6.9 Aardewerk uit depressie, spoor 46.14.
Schaal 1:2 (behalve 1400a, 1:4).
Figuur 6.10 Diagnostisch aardewerk uit overige sporen. Schaal 1:2.
Figuur 6.11 Aardewerk uit de Romeinse tijd. Schaal 1:2.
Figuur 6.12 Diagnostisch LBT/VIJT aardewerk uit spoor 39.70. Schaal 1:2..
Figuur 6.13 Overig keramisch objecten. Schaal 1:2.
Figuur 6.14 Vnr.1244_56: Zandstenen klopsteen.
Schaal 1:2.
Figuur 6.15 Vnr.576.1: foto’s van grote klopsteen van kwartsitische 
zandsteen.
Figuur 6.16 Vnr.1329.52: Klopsteen van kwartsitische zandsteen. Schaal 1:2.
Figuur 6.17 Vnr.1494.01: klopsteen van kwartsiet.
Schaal 1:2.
Figuur 6.18 Vnr. 88.01: klop/wrijfsteen van graniet.
Schaal 1:2.
Figuur 6.19 Vnr. 531.12: klop/wrijfsteen van kwartsiet.
Schaal 1:2.
Figuur 6.20 Vnr.1142.01: klop/wrijfsteen van zandsteen.
Schaal 1:2.
Figuur 6.21 Vnr.1107.09: klop/wrijfsteen van kwartsitische zandsteen. 
Schaal 1:2.
Figuur 6.22a-c Vnr. 531, 557, 576: a. maalsteen van graniet; b. 
maaloppervlak; c. detail maaloppervlak.
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Figuur 6.23 Vnr. 576.04-05: grove maalsteen van zandsteen.
figuur 6.24 vnr 532.12 & 525.06: passende maalsteenfragmenten van een 
grove zandsteen
Figuur 6.25 Vnr.1220.26: fragment Napoleonshoed van tefrieten. Schaal 1:2.
Figuur 6.26 Vnr.1116.01: fragment maalstenen loper van tefrieten. Schaal 
1:2.
Figuur 6.27 Vnr.1044.09: zandstenen slijpsteen.
Schaal 1:2.
Figuur 6.28 Vnr.557.20: fragment van een doorboorde granodioriet. schaal 
1:1.
Figuur 6.29 Vnr.1151.01: ringvormig object van tefriet.
Schaal 1:2.
Figuur 6.30 Versgekapt hout; vondstnummer 1187.
Figuur 6.31 Gekloofd hout; vondstnummer 1165.
Figuur 6.32 Paalpunten; vondstnummers 1189 en 1190.
Figuur 6.33 Dwarsdoorsnede van dun gekloofde planken; vondstnummers 
1185 en 1192.
Figuur 6.34 Uiteinde van vondstnummers 1184.
Figuur 6.35 Gekloofd eikenhout met haksporen; vondstnummer 1199.
Figuur 6.36 Diepe bijlinslagen op vondstnummers 1205 en 1084.
Figuur 6.37 Aanpunting van vondstnummer 1198.
Figuur 6.38 De takken van het horizontale en verticale vlechtwerk zijn 
zorgvuldig afgesneden of bekapt.
Figuur 6.39 Drie staken naast elkaar en een enkele inslag.
Figuur 6.40 Afgescheurde hazelaartak met aanzet van hoofdtak.
Figuur 6.41 Vondst 1304 met een rechthoekig gat. Bij de uitvergroting zijn 
vier bijlinslagen te zien.
Figuur 6.42 Vondst 1365, afgebroken ter hoogte van de pen/gat-verbinding.
Figuur 6.43 Vondst 1379 met een soort zigzag-motief.
Figuur 6.44 Plank met afgerond, origineel uiteinde.
Figuur 6.45 Zaagsporen.
Figuur 6.46 Bijlinslag van een bijl met een recht uiteinde.
Figuur 6.47 Plank met een afgescheurd en deels afgebroken uiteinde.
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wat initieel verzameld is, dus inclusief grind.
Tabel 6.2. Overzicht van het aardewerk uit de LBT en de VIJT. Weergegeven 
zijn de grootste complexen en het totaal uit de overige sporen.
Tabel 6.3 Werktuigtypen.
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Tabel 6.18 Spreiding van de houtsoorten. Links alle houtvondsten inclusieve 
vlechtwerk en rechts zonder vlechtwerk berekend. 
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Grafiek 6.1 Spreiding van leeftijd en diameter van het vlechtwerk 
(vondstnummers 1179 t/m 1183).
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de houten constructie. 



BENNEKOM-STREEKZIEKENHUIS    175

Bijlage A: Bennekom in de Tweede Wereldoorlog

Arjen Bosman

De Tweede Wereldoorlog start voor Nederland op 10 mei 1940 wanneer 
Duitse troepen ons land binnentrekken. Enkele maanden van mobilisatie 
gingen daaraan vooraf. Na de capitulatie van de Nederlandse krijgsmacht 
begon het lange wachten op de bevrijding. Die kwam na 6 juni 1944 op 
gang nadat de Geallieerden kans zagen hun bruggenhoofd na de oversteek 
naar Normandië vast te houden en uit te breken. Razendsnel konden de 
Geallieerden naar het noorden en oosten optrekken. Parijs en Brussel 
werden spoedig bevrijd. De Nederlandse grens werd in het najaar bereikt. 
Toen stokte de aanval door de lange aanvoerlijnen. Alle aanvoer geschiedde 
immers nog vanaf Normandië. Tevens werd voorzien dat er de nodige 
problemen konden worden verwacht wanneer Duitsland zelf ingetrokken 
zou worden. Een plan werd ontwikkeld om zo snel mogelijk de grote 
rivieren over te trekken. Dit werd bekend onder de naam Market-Garden.
Het plan hield een combinatie van luchtlandingen en het optrekken van 
het Britse leger in één stoot naar het noorden in. Het doel was om de 
luchtlandingseenheden bij hun strategische posities, in de meeste gevallen 
ingenomen bruggen, te ontzetten. Dit plan werd slechts deels een succes; 
juist de laatste brug, die van Arnhem, bleek een ‘bottle-neck’ te zijn. De 
Rijnbrug kon niet in handen blijven. De opmars stokte aan de zuidoever, 
met enkele maanden vertraging tot gevolg.
Bennekom is in het begin van deze strijd door de Duitsers ter verdediging 
ingericht. De door de Geallieerden gebruikte landingszones lagen immers 
zeer nabij op de Ginkelse Heide en ten westen van Wolfheze165. Het te 
Bennekom gestationeerde Artillerie Regiment 184 heeft zich in de bossen 
ten oosten van het dorp ingegraven. Er waren te weinig stukken geschut 
om hun eigenlijke taak uit te voeren, namelijk het met granaatvuur 
ondersteunen van de infanterie en tanks. Hun taak werd nu het dorp als 
infanteristen te houden. Later kregen ze versterking van 6./14. Schiffs-

Stamm-Abteilung, oftewel bijeen geraapte matrozen, die nog minder een idee 
hadden hoe ze zich als infanteristen dienden te gedragen op het slagveld.

Bouw van de Pantherstellung en Düppelstellung

Toen veldmaarschalk Rommel aan het eind van 1943 zo’n 500.000 
man van de Organisatie Todt aan het werk zette om de Atlantikwall te 
verbeteren, gingen de Duitsers er nog van uit dat de geallieerde landing zou 
plaatsvinden nabij het Nauw van Calais. Nadat de invasie in Normandië een 
feit was, werd het verdedigingsplan aangepast. Generaal Model gelastte op 
26 oktober 1944 de aanleg van de Pantherstellung. De vijandelijke opmars 
kwam niet meer uit het westen, maar uit het zuiden. De Duitsers wilden 
Holland per se in bezit te houden, zodat de V2-aanvallen op Londen konden 
doorgaan. Bovendien moest de linie voorkomen dat de aanvoerroute van 
de raketten werd afgesneden. De vijand mocht daarom het IJsselmeer niet 
bereiken. Dit verklaart waarom de vooroorlogse Nederlands Valleistelling 
(onderdeel van de Grebbelinie) voldeed van Veenendaal tot Amersfoort, 
maar noordelijker moest afbuigen naar het oosten, via Hoevelaken en 
Nijkerk. De loop van de Pantherstellung is van Nijkerk in zuidoostelijke 

165 Van de Weerd & Crebolder 2005, 118. Van de Weerd & Crebolder 2005, 118.
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richting naar Wageningen en vandaar langs de Nederrijn naar Arnhem. 
Deze sloot aan bij de versterkingen langs de Nederrijn ten zuidoosten van 
de stad en langs het Pannerdens kanaal. Vandaar zetten de versterkingen 
zich voort op de noordoever van het Bijlands kanaal en de Rijn. Zij kan 
worden beschouwd als de voortzetting van de Siegfriedlinie in Duitsland.

De Pantherstellung maakte tussen Nijkerk en Wageningen front west. Ze 
liep in grote lijnen van Nijkerk via Hoevelaken naar Musschendorp en 
volgde van daar af de Grebbelinie tot het Werk aan de Roode Haan. Vanaf 
dit fort liep zij noordelijk en oostelijk van Veenendaal en vervolgens langs 
de oostelijke grens van de boezemlanden van de Bischop Davidsgrift naar 
Wageningen. Nabij Veenendaal-De Klomp werd een serie van bunkers 
gebouwd die op basis van de rapporten vanuit het verzet nog niet geheel 
klaar waren toen de strijd losbarstte. Een enkele opstelling was wel al 
voorzien van geschut dat voorlopig naast de bunker in aanbouw stond.
In het zuiden week de bezetter van de voormalige Grebbelinie af. 
Duizenden burgers moesten daardoor hun huizen verlaten. Begin oktober 
werd Wageningen geëvacueerd, 22 oktober volgde Bennekom. Inundaties 
moesten een tamelijk eenvoudige nadering van de Grebbelinie als in 1940

Figuur A.1 
Op basis van geheime berichten te Londen 
vervaardigde kaart van een deel van de stel-
lingen tussen de Grebbeberg en Bennekom-
Wageningen (NIMH).
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onmogelijk maken. Met name de verlengde Grebbelinie in de Betuwe 
speelde hier een merkwaardige hoofdrol. De liniewal Ochten-Kesteren 
moest als Duitse inundatiedijk fungeren, nadat men de Rijndijk bij Elden 
had opgeblazen. Vier dagen later doorbrak het water de liniedijk en liep 
vrijwel de gehele Neder-Betuwe onder. Ook de Duitse verdediging (Inf. 
Div. 712.) moest terug. Zo vertrok één bataljon naar de noordoever van 
de Nederrijn, om aan te sluiten bij de 6e Fallschirmjäger Divisie bij de 
Grebbeberg. Slechts één bataljon infanterie bleef op de Betuwelinie achter, 
die inmiddels tot voorpostenstelling was gedegradeerd.
Tussen Bennekom en Arnhem was ten noorden van de Pantherstellung nog 
een tweede stelling ingericht. Dit was de zogenaamde Düppelstellung. Ten 
zuidwesten van Bennekom sloot deze stelling aan op de Pantherstellung. Op 
basis van de Stelling- en Inundatiekaart van de toestand op 25 februari 1945
is aan te nemen dat de Düppelstellung nog is verlengd in de richting van de 
Grebbeberg. Hiertoe zijn versterkingen aangelegd langs het van oost naar 
west lopende gedeelte van het Nieuwe Kanaal naar de Bischop Davidsgrift 
en vervolgens langs deze grift naar het Hoornwerk van de Grebbeberg, 
waar eveneens versterkingen zijn aangelegd. In het gebied dat ingesloten 
werd door de stellingen. Met name ten zuidwesten van Bennekom lag een 
uitgebreid mijnenveld.

Het graafwerk (uitgevoerd door tewerkgestelde burgers) wordt bevestigd in 
rapporten van het Bureau Inlichtingen Netherlands Intelligence Department.
Met name het rapport van 6 februari 1945 rept over de ‘Bennekom area’:
Almost no Arty {artillery, AB} and absolutely no AA {anti-aircraft artillery, 
AB} (according to German tps., confirmed by the “digging” civilians) In the 

Figuur A.2 
Locatie mijnenveld ten westen van 
Wageningen (NIMH).
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Sperrgebiet triangle Bennekom-Renkum-Wageningen. (…) next to the approach 

to the Grebbedike from the road Wageningen-Grebbe a part of the north side of the 

dike has been dug out and heavily camouflaged. Presumably an Arty position. Five 

MG (machinegun, AB) nests at a mutual distance of about 100 m, have been 

made on the north side of the highway (on the map given as under construction”), 

which runs, roughly speaking, north of “de Hul” south of the castle Hoekelom. Fire 

direction south.

Deze beschrijving kan slaan op de loopgraven aangetroffen aan de 
Boerhaavelaan te Bennekom. Het ligt globaal in de richting (nabij wat later de 
A12 zal worden) en bovendien de aanduiding van het front naar het zuiden, 
komt overeen met de 4 palige uitbouwsels aan de loopgraaf. Deze kunnen 
derhalve als schuttersopstellingen geïnterpreteerd worden. 

1945

In het voorjaar van 1945 trekken de geallieerden oostelijk van Nijmegen 
bij Wesel over de Rijn, waarna ze noordwaarts Duitsland intrekken. Begin 
april 1945 krijgt het 1e Canadese Leger de bevrijding van Nederland als 
taak. De onderdelen daarvan krijgen specifieke opdrachten: het 2e Canadese 
Legerkorps zal Noord-Nederland oostelijk van de IJssel bevrijden, het 
1e Canadese Legerkorps Midden- en West-Nederland. Het 1e Canadese 
Legerkorps zal dus over de Veluwe trekken. Generaal Foulkes, commandant 
van dit Canadese legerkorps, geeft zijn eenheden orders voor de aanval. 
De 49e Britse Infanterie Divisie, ofwel de ‘Polar Bears’, een naam die ze 
overhouden aan een verblijf op IJsland166, zijn onder Canadees bevel geplaatst. 
Zij zullen bij hun opmars de lijn Arnhem – Utrecht – Den Haag volgen. De 
1e Canadese Infanterie Divisie zal via Apeldoorn en Amersfoort oprukken 
naar Amsterdam. De 5e Canadese Tank Divisie zal bij Amersfoort en op de 
Noord-Veluwe opereren.
Dan komt een opmerkelijke militaire tegenorder: De Canadezen mogen niet 
verder oprukken dan tot aan de lijn waar ooit de Nederlandse Grebbelinie 
lag. Die is door de Duitsers opnieuw versterkt en door hen omgedoopt in 
‘Pantherstellung’. De Duitsers hebben gedreigd dat bij een verdere opmars 
zij grote delen van West-Nederland onder water zullen zetten en dat zij de 
grote steden tot ‘open stad’ zullen verklaren. Dit betekent dat die hardnekkig 
verdedigd zullen worden met alle vreselijke gevolgen van dien voor de 
bevolking. De geallieerden beseffen daarnaast dat een verdere opmars veel 
capaciteit aan genie-materiaal zal gaan vergen, en die capaciteit is simpelweg 
niet voorhanden. Ook al werd de gevechtswaarde van de Duitse troepen 
niet erg hoog meer ingeschat, maar het aantal manschappen dat generaal 
Blaskowitz, commandant van het Duitse 25e leger tot zijn beschikking had, 
was altijd nog zo’n 120.000 man. Daar konden de Geallieerden op dat 
moment slechts twee divisies tegenover stellen. Dat waren in totaal slechts 
iets tussen de 35.000 en 37.000 soldaten.167 In feite zal dit betekenen dat de 
Geallieerde opmars op 20 april 1945 tot staan komt. 

Generaal Foulkes wijzigt noodgedwongen zijn plan. De 49e Britse Infanterie 
Divisie zal via Arnhem oprukken naar het gebied Ede – Wageningen en zo de 
noordelijke Rijnoever zuiveren tot aan de Grebbe. De 1e Canadese Infanterie 
Divisie gaat via Apeldoorn naar Amersfoort. De 5e Canadese Tank Divisie zal 

166 Veldheer 1982, 51; Bouchery 1998. Veldheer 1982, 51; Bouchery 1998.
167 Ellis & Chamberlain 1975, 22-23; Bouchery 1999, 13. Ellis & Chamberlain 1975, 22-23; Bouchery 1999, 13.

Figuur A.3
Mouwembleem van de 49e Britse Infanterie 
Divisie ‘Polar Bears’ (Bouchery 1998).
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de terugtrekkende Duitse troepen de pas afsnijden door vanuit Arnhem via 
Otterloo en Voorthuizen over de Veluwe op te rukken in de richting van het 
IJsselmeer. Op 11 april trekt de 1e Canadese Infanterie Divisie tussen Gorssel 
en Wilp over de IJssel. Op 12 april trekt de 49e Britse Infanterie Divisie bij 
Westervoort over de IJssel richting Arnhem. De Britten weten in de dagen die 
daarop volgen de stad te zuiveren van Duitse troepen. De stad is verder leeg, 
want alle burgers hebben al gedurende de strijd om de brug in september 
1944 de stad onder dwang verlaten. Na deze tweede, nu wel succesvolle Slag 
om Arnhem rukken de Polar Bears op naar Ede. Bij deze operatie worden de 
Britse infanteristen gesteund door twee bataljons van de 1e Canadese Tank 
Brigade (het Ontario en het Calgary bataljon). In de namiddag van 16 april 
verlaten zij Arnhem in westelijke richting.

De bevrijding van Ede

Als de eerste Canadese tanks bij Planken Wambuis komen, worden zij 
onder vuur genomen door een Duits stuk geschut. De Britten en Canadezen 
weten dit snel uit te schakelen. Bij de bosrand van de Ginkelse Heide stuiten 
de Polar Bears opnieuw op Duitse tegenstand. Dit keer wordt de voorste 
Canadese tank getroffen, waarbij de chauffeur om het leven komt. Omdat het 
al donker wordt, besluiten de geallieerden de gevechten af te breken en zich 
terug te trekken op Planken Wambuis en daar de nacht door te brengen.

De volgende ochtend, dinsdag 17 april 1944, wordt al vroeg de opmars hervat. 
Bij de Ginkel gaat het bataljon de ‘Royal Scots Fusiliers’, opgestegen op de 
Canadese tanks van het Calgary bataljon, in de aanval. 

Nog heviger Duits vuur dan de dag daarvoor brengt deze aanval tot staan. 
Rond het middaguur beschieten Britse kanonnen Ede. Direct na deze 
beschieting zetten de tanks zich opnieuw in beweging. Er is enige twijfel bij 
de Duitsers of ze zullen aanvallen of juist terugtrekken. Ze lopen in haastig 

Figuur A.4
De Geallieerde opmars (Bollen & 
Vroemen 1994).
Opmars over de Veluwe
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geïmproviseerde camouflage kleding dicht tegen de gevels door de straten van 
Ede. De enige tanks waar zij de beschikking over hebben zijn ouderwetse in 
1940 nog op de Fransen buitgemaakte exemplaren.168 De Duitsers willen zich 
dan terugtrekken, maar ontdekken dat er inmiddels een Canadese eenheid 
om de kazerne heen gereden is die hen staat op te wachten. Ze zitten in de 
val. Uiteindelijk worden 75 Duitsers gevangen genomen, 40 Duitsers blijken 
gesneuveld te zijn. 
De Royal Scots Fusiliers trekken nu met het Calgary bataljon over de 
Arnhemseweg Ede in. Ze treffen dan geen Duitsers, maar juichende burgers. 
Het geknetter van de wapens verplaatst zich al ras naar de buitenwijken. 

168 Veldheer & Van de Weerd 1981, 161 Veldheer & Van de Weerd 1981, 161

Figuur A.5
De Geallieerde opmars in de gemeente Ede 
april-mei 1945 (Van de Weerd & Crebolder 
2005).

Figuur A.6
Soldaten van het Duke of Wellington 
Regiment op Sherman tanks van het Ontario 
Regiment op de Ginkelse heide (Van de Weerd 
& Crebolder 2005).
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Intussen gaat het Leicestershire bataljon van de Polar Bears Divisie door Ede 
zuid via de Parkweg naar de westrand van Ede. De Britten en Canadezen 
nemen west van Ede tegenover de Grebbelinie posities in. Verder mogen 
ze van het geallieerde opperbevel niet gaan. De bevrijding van Ede kost 
uiteindelijk aan zeven geallieerde militairen en vier inwoners van Ede het 
leven. De Duitsers leden zwaardere verliezen. 

Van de ca. 300 man van de 34e SS-Divisie Landstorm Nederland sneuvelen 
alleen al bij de gevechten rond de J.W. Frisokazerne 45 man en raken 50 man 
in krijgsgevangenschap.169

Inname van Bennekom en Wageningen

Het Britse ‘Duke of Wellington’ bataljon is op 17 april de Royal Scots Fusiliers 
en het Leicestershire bataljon gevolgd en gaat ter hoogte van herberg de Zuid 
Ginkel naar het zuiden richting Bennekom en Wageningen. Beide plaatsen 
zijn in het najaar van 1944 geëvacueerd en dus onbewoond. Het woord 
bevrijding lijkt hier nauwelijks van toepassing.

De Duitsers, voornamelijk elementen van de 361. Infanterie Division,
aangevuld met Fallschirmjäger en Nederlandse SS-ers waren vooral op de 
sector Veenendaal teruggevallen, waar ze tot 9 mei verzet bleven bieden. In 
de rest van de omgeving zouden “Kampfgruppen” die waren samengesteld uit 
verdwaalde en zwervende militairen van verschillende uitééngeslagen Duitse 
eenheden, zich nog bitter weren tegen de Geallieerden in de regio tussen 
Bennekom en Wageningen. Zij hielden het echter minder lang vol in hun 
lang tevoren gereedgemaakte stellingen, versterkt met allerlei bouwmateriaal 
uit het ontruimde en deels ontmantelde Wageningen. Maar ze lieten zich 
met moeite verdrijven. Soms kwam het tot man-tegen-man gevechten.170 Het 
lukte de mannen van het Leicestershire regiment en het Duke of Wellington 
regiment, deels meerijdend op de Canadese Sherman tanks van het Ontario 
regiment, de vijand tot voorbij Wageningen voor zich uit te drijven. De 
Duitsers hebben in ieder geval de Geallieerde opmars zo ernstig vertraagd. 
De Geallieerden waren zelfs genoodzaakt vlammenwerpers in te zetten. Dit 
wapen bleek erg effectief.

169 Bollen & Vroemen 1994, 154 Bollen & Vroemen 1994, 154
170 Veldheer 1982, 53. Veldheer 1982, 53.

Figuur A.7
Mouwband van de 34e SS-Divisie Landstorm 
Nederland (internet).

Figuur A.8
Brencarrier van de 49e Divisie in Ede (Van de 
Weerd & Crebolder 2005).

Figuur A.9
Mouwembleem van het Duke of Wellington 
regiment (Bouchery 1998).
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Die tegenstand door geïsoleerde groepjes van de vijand kon toch zeer bloedig 
zijn, zo ondervond majoor Fancourt commandant van C-Coy van het Duke 
of Wellington Regiment. Hij raakte in een vuurgevecht in de Bennekomse 
bossen waarbij acht Nederlandse SS-ers gedood werden. Daarnaast werden 
er 25 gevangen genomen. Luitenant Lynn van dit regiment mag gelden als de 
bevrijder van Bennekom. Hij trok omstreeks 13.00 uur van die dag het dorp 
zegevierend binnen. Later zullen vanuit het oosten ook elementen van de 56th 
Brigade Bennekom binnentrekken.
Dat neemt niet weg dat de strijd om Bennekom gedaan was. Nog op 22 april 
vielen er doden aan Britse kant toen het Gloucester regiment drie SS-ers 
gevangennam. Toen de gevangenname doorgemeld zou worden en één van 
de Britse soldaten naar een radio liep zag één van de SS-ers kans om een 
stengun af te pakken en schoot de overgebleven twee bewakers dood. Na die 
daad vluchtten ze om niet meer gevonden te worden. 

De Polar Bears bleven in de omgeving en met name het Essex regiment 
dat in Wageningen bleef, zag regelmatig de hoogste Canadese en Duitse 
bevelhebbers langskomen. Ook ZKH Prins Bernhard liet zich niet onbetuigd. 
Al deze ontmoetingen in hotel ‘De Wereld’ leidden uiteindelijk tot de 
capitulatie van de Duitsers in Nederland.171

171 De Weerd & Crebolder 2005, 179. De Weerd & Crebolder 2005, 179.

Figuur A.10
Nederlandse SS-ers als krijgsgevangenen 
via de Ginkelse hei bij Ede afgevoerd, op 
de achtergrond Sherman tanks (Bollen & 
Vroemen 1994).

Figuur A.11
De Duitse generaal Blaskovitz komt aan bij 
hotel ‘De Wereld’ te Wageningen voor de 
capitulatie onderhandelingen van het Duitse 
leger in Nederland (NIMH).
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Bijlage B: Terminologie bij prehistorische huisconstructie (vrij 
naar Huijts 1992)

term omschrijving

erf Woon(stal)huis met gelijktijdige bijbehorende structuren, mogelijk schuren, spiekers, kuilen, haarden en/of water-
putten, al dan niet met erfafscheiding in de vorm van een omgreppeling of hekwerken.

gebint Samenstelsel van verticale en horizontale balken dat door schoren tot een stijf geheel is gemaakt. Meestal twee 
stijlen met een horizontale dwarsverbinding.

gebint overspanning Ruimte of afstand tussen de twee paalkuilen van een gebint (dus niet hart-op-hart).

(midden)staanders De dakdragende palen, geplaatst op de centerlijn van een structuur (bij een tweebeukige structuur) of in twee rijen 
(bij een driebeukige structuur).

(maximale) lengte en breedte Gemeten van de buitenkant van de paalsporen van een plattegrond.

wandstijlen of -palen De palen die stevigheid verschaffen aan de wand.

middenbeuk Ruimte tussen de staanders, ook middenbeuk.

zijbeuken Ruimtes aan de zijkanten van een structuur, tussen de staanders en de buitenwanden.

tweebeukig Structuur die door het gebruik van middenstaanders in tweeën is gedeeld, in langsrichting.

driebeukig Structuur die door het gebruik van staanders in drie delen is gedeeld in langsrichting, waarbij, indien niet zichtbaar, 
wordt aangenomen dat de ruimte in het midden (middenbeuk) meestal breder en hoger is dan de ruimte aan de 
zijkanten.

Bijlage C: Overzicht 14C-dateringen

vnr. lab.nr. methode omschrijving put spoor vul context
diepte -
vl2 (cm)

+NAP(m) datering: cal: 95%: periode

52 Poz-20384 AMS Monster HK 5 53 1 Paalkuil van cluster 15 16.90 2520 ± 30 BP 800-530 BC  VIJT

69 Poz-20385 AMS Monster HK 5 133 1 Paalkuil van cluster 20 16.90 2575 ± 30 BP 810-560BC VIJT

71 Poz-20387 AMS Monster HK 8 19 1 Houtskool-meiler 20 16.48 980 ± 30 BP 990-1160AD LMEA

94 Poz-20388 AMS Monster HK 5 18 2 Silo 1 99 17.04 2780 ± 30 BP 1010-840BC LBT

154 Poz-20389 AMS Monster HK 9 12 1 Silo 2 97 16.42 2800 ± 30 BP 1040-840BC LBT

405 Poz-20391 AMS Monster HK 12 23 1 Kuil 42 16.96 9250 ± 50 BP 8620-8310BC VMESO

527 Poz-20443 AMS Monster HK 13 2 1 Kuil 1 219 16.29 2700 ± 30 BP 905-805BC LBT

677 Poz-20444 AMS oak corewood 21 50 2 Houtkool-meiler 21 15.52 2000 ± 30 BP 60BC-80AD LIJT/RT

906 Poz-20445 AMS Monster HK 35 33 2 Crematie graf 29 16.85 1990 ± 30 BP 50BC-80AD LIJT/RT

1180 GrN-30919 Conv vlechtwerk 39 1 28 Waterput 1 2-3m 13.20 2730 ± 30 BP 929-812BC LBT

1380 GrN-30920 Conv Constructie hout 39 69/70 1 Houten constructie 2-3m 13.50 2500 ± 30 BP 783-518BC VIJT

1509 GrN-31058 Wiggle match Spinthout kernhout 52 9 5 Waterput 2 220 13.80 2465 ± 20 BP
2710 ± 20 BP

754-711BC VIJT
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Bijlage D: Structurenlijst

structuur type Put datering opmerking

1 bijgebouw 5 LBT/VIJT rechthoekig driebeukig(?) ijzertijd

2 huis 12 MBT Driebeukig, alleen middenstaanders resteren, kuilen in zijkant

3 spieker 5/12 LBT/VIJT 10-palig, met kuil in midden

4 spieker 28 LBT/VIJT 4-palige spieker

5 huis 13/104 MIJT? Tweebeukig?

6 spieker 15/22 LBT/VIJT 4-palige spieker; mogelijk onderdeel van groter bijgebouw

7 huis 21/28/33 MIJT Haps-achtig huis, tweebeukig met een aantal dubbele wandpalen

8 spieker 21 LBT/VIJT 4-palig

9 spieker 27 LBT/VIJT 4-palig

10 spieker 30 LBT/VIJT 4-palig

11 spieker 31 LBT/VIJT 4-palig

12 spieker 31 LBT/VIJT 4-palig

13 spieker 32 LBT/VIJT 4-palig

14 spieker 15 LBT/VIJT 4-palig

15 spieker 35 LBT/VIJT 6 palig

16 spieker 38 LBT/VIJT 4-palig

17 spieker 38 LBT/VIJT 4-palig

18 spieker 40 LBT/VIJT 8-palige spieker, mogelijk 9e paal erbuiten aan westkant

19 spieker 40 LBT/VIJT 6-palige spieker + 2 extra palen (herbouw)

20 spieker 40 LBT/VIJT 4-palige spieker

21 spieker 45 LBT/VIJT 4-palige spieker (2 fasen)

22
bijgebouw/
huis

9 LBT/VIJT 10-palig, bolle wanden, mogelijk kuil in midden

23 palenrij 5/9 LBT/VIJT ca. 18-20 palen

24 spieker 31 LBT/VIJT 4-palig

25 spieker 26 VIJT 6-palig

26 loopgraaf 1/6/7/11/340/34/38/20 WOII

27 palenrij 2/13 LBT/VIJT 4 palen

28 huis 41/118 MBT Driebeukig, alleen middenstaanders resteren

29 greppel 15-23 ME? landweer?

30 loopgraaf 13 WOII

31 spieker 35 LBT/VIJT 5-palig

32 kringgreppel 2 LBT-RT restantje

33 spieker 41 LBT/VIJT 4 / 6-palig

34 huis 41/36 MBT driebeukig, minimaal 8 middenstaanders resteren

35 palenrij 28 LBT/VIJT minimaal 4 palen

36 palenrij 40 LBT/VIJT 6 palen

37 palenrij 35/40 LBT/VIJT 6 palen, haaks op structuur 36

38 spieker 5 MBT 4-palig

39 spieker 43 LBT/VIJT 4-palig

40 kuilencluster 43 LBT/VIJT mogelijkdeel van een huis?

41 spieker 12 LBT/VIJT 4 / 6-palig wijdgesteld

42 palenrij 5 MBT minimaal 8-palig

43 spieker 9 LBT/VIJT 4-palig

44 spieker 5 LBT/VIJT 10-palig

45 spieker 52 LBT/VIJT 4-palig

46 spieker 120 LBT/VIJT 4-palig met herbouwfase, opgegraven door ADC

47 spieker 18/25 LBT/VIJT 4-palig

48 ronde structuur 15/22/111 WOII
ronde paalzetting, paarsgewijs geplaatste palen, mogelijk geschuts-
koepel?

49 loopgraaf 14/15 WOII

50 spieker 41/118 MBT? 6-palig
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Bijlage E

Ecologische groepen van plantengemeenschappen (naar: Runhaar et al., 
1987)

Code ecologische groepen Verklaring (overgenomen uit Runhaar et al. 1987)

H22 Bossen en struwelen op natte voedselarme zwak zure bodem

H27 Bossen en struwelen op natte matig voedselrijke bodem

H28 Bossen en struwelen op natte zeer voedselrijke bodem

H41 Bossen en struwelen op vochtige voedselarme zure bodem

H42 Bossen en struwelen op vochtige voedselarme zwak zure bodem

H43 Bossen en struwelen op vochtige voedselarme basische bodem

H47 Bossen en struwelen op vochtige matig voedselrijke bodem

H48 Bossen en struwelen op vochtige zeer voedselrijke bodem

H61 Bossen en struwelen op droge voedselarme zure bodem

H62 Bossen en struwelen op droge voedselarme zwak zure bodem

H63 Bossen en struwelen op droge voedselarme basische bodem

H69 Bossen en struwelen op droge voedselrijke bodem

R47 Ruigte op vochtige matig voedselrijke bodem
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Bijlage F

Uitleg van de codering 

Alle afmetingen zijn in cm, *=afgeplatte punt, g=goed, m=matig, s=slecht.

put   putnummer

spoor   spoornummer

vnr   vondstnummer

volg   volgnummer, als binnen één vondstnummers meer houtvondsten 

   zijn.

soort   houtsoort, Alnus = els, Corylus=hazelaar, Fraxinus = es, Quercus 

   = eik.

artefact  omschrijving van voorwerp of constructiehout

stc   stamcode = schematisch aangeven van de wijze waarop object uit 

   het hout is gehaald (grondvorm), zie apart vel. 

L   lengte

B   breedte

D   hoogte/dikte

diam   diameter van het voorwerp

Sdiam  diameter van de stam

PV   puntvorm, d.w.z. het aantal vlakken waarmee de punt is gemaakt 

   halverwege de punt

   2 = 2 vlakken enz.

   a = één vlak van punt die niet bekapt of bewerkt is (A-vlak)

   x = extra kapvlakje aan punt voor extra scherpte (x-punt)

PL   puntlengte, d.w.z. de lengte van de punt gemeten van hoogste 

   kapvlak

cons   conservering van het hout

schors  aanwezigheid van schors

Njr   aantal jaarringen, < = weinig, s=spint, w=wankant (laatst 

   gegroeide jaarring)

dendro  mogelijkheid voor dendrochronologisch onderzoek

C14   mogelijkheden voor 14C-datering

advies  tekenen (t), fotograferen (f), conserveren (c), weggooien (w) 

opmerkingen opmerkingen die niet onder een eerdere kolom passen
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Stamcodes  

1 hele stam 11 vierzijdig gerechte ‘balk’ uit kwart

stam

2  halve stam 12 eenzijdig gerechte ‘plank’  

3 derde stam 13

radiale ‘plank’ door hart (kwartiers)  

a. zonder bastkanten

b. met bastkant(en)

4  kwart stam 14

radiale ‘plank’ maximaal tot hart

a. zonder bastkanten

b. met bastkant(en)

5 radiaal kleiner dan 

omtrek

15

tangentiale ‘plank’ niet door hart,

breedte groter dan kwart stam (dosse)
a. zonder bastkanten

b. met bastkant(en)

6  radiaal gelijk aan omtrek 16

‘plank’ niet door hart, breedte 

maximaal kwart stam

a. zonder bastkanten

b. met bastkant(en)

7  radiaal groter  dan omtrek 17 relatief klein deel uit stam

8  eenzijdig gerechte ‘balk’ 18 segment van een uitgeholde stam

9  vierzijdig gerechte ‘balk’ door

het hart van de stam

0  onbekend

10 vierzijdig gerechte ‘balk’ uit 

halve stam
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