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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In de periode van 14 tot en met 21 mei 2011 heeft Archol BV een definitieve opgraving 

uitgevoerd in plangebied Brede School Noord aan de Lupinenstraat te Didam (figuur 

1.1 en tabel 1.1). De opgraving was gericht op deelgebied oost. De opdracht is verstrekt 

door de gemeente Montferland. Aanleiding voor het onderzoek zijn plannen voor de 

aanleg van een school met sportvoorzieningen en (zorg)woningbouw. In een eerder 

stadium is een verkennend proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek 

zijn archeologische resten aangetroffen in de ondergrond van deelgebied oost. De 

geplande nieuwbouw vormt een bedreiging voor deze behoudenswaardige resten. 

De regioarcheoloog van gemeente Montferland (drs. M. Kocken) heeft dan ook in 

een selectiebesluit bepaald dat deelgebied oost opgegraven dient te worden (DO). 

In het onderhavige rapport worden de resultaten van deze opgraving gepresenteerd. 

Doel van de opgraving is het zo goed mogelijk documenteren en verzamelen van de 

aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied. De onderzoeksresultaten 

kunnen op deze wijze zorg dragen voor een breder inzicht in de bewoningsgeschiede-

nisvan de regio. 

1.2 Locatie plangebied

Zoals opgemerkt, vormt het opgegraven gebied het oostelijk deel van een groter 

plangebied bekend onder de naam Brede School Noord (figuur 1.2). Het totale 

plangebied omvat ca. 2.8 ha, deelgebied oost heeft een oppervlak van 0,33 ha. 

Deelgebied oost was tot voor kort in gebruik als speelterrein/trapveldje (westelijke 

deel) en hondentoilet (oostelijk deel). Rondom (noord, zuid, oost) bevinden 

zich groenstroken van bomen en struiken. Het terrein ligt ingeklemd tussen de 

Lupinenstraat in het zuiden, De Els in het oosten en een looppad aangrenzend aan 

tuinen in het noorden. Direct ten westen van deelgebied oost bevindt zich basisschool 

De Springplank.
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied Didam Lupinenstraat 
(bron: Top25 Kadaster).
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Binnen het huidige bestemmingsplan zal in deelgebied oost eerst een tijdelijke 

opblaashal worden geplaatst ter vervanging van de huidige sporthal. In een later 

stadium zal op het terrein woningbouw worden gerealiseerd. 

1.3 Beleidskader

Op 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) van 

kracht geworden. Deze wet regelt de omgang met het archeologisch erfgoed. Iedere 

initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt verstoord, kan door de overheid 

verplicht worden een rapport te overleggen waaruit de archeologische waarde van het 

te verstoren terrein (het plangebied) blijkt. Voor een dergelijk rapport is archeologisch 

onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. Dit onderzoek heeft tot doel vast 

te stellen of in het plangebied waardevolle vindplaatsen voorkomen. 

Het vooronderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen: het Bureauonderzoek en het 

Inventariserend Veldonderzoek (IVO), elk met bijbehorende stan daardrapportages. 

Het bureauonderzoek geeft allereerst een samenvatting van wat er in archeologisch 

en aardwetenschappelijk opzicht bekend is over het plangebied. Binnen het IVO 

ziet deze aanpak er als volgt uit. De verkennende fase richt zich op het begrenzen 

van kansrijke en kansarme zones. In de karterende fase wordt in de kansrijke zones 

gezocht naar concrete aanwijzingen voor archeologische vindplaatsen: grondsporen 

en artefacten, maar ook houtskool en botsplinters. De waarderende fase is bedoeld 

van de aangetroffen vindplaatsen de omvang, aard, datering en fysieke kwaliteit vast 

te stellen teneinde aan te geven of al dan niet sprake is van een ‘behoudenswaardige’ 

vindplaats. 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek neemt de betrokken overheid 

een besluit (het ‘selectiebesluit’) hoe met eventueel aanwezige vindplaatsen dient 

te worden omgegaan. Als geen archeologische waarden zijn aangetroffen of te 

verwachten vallen, kan het besluit inhouden dat het archeologisch onderzoek is 

afgerond. Als echter blijkt dat in het plangebied behoudenswaardige archeologische 

vindplaatsen aanwezig zijn die bedreigd worden door de planontwikkeling, dan kan de 

initiatiefnemer verplicht worden tot een aanpassing van de plannen (de vindplaats blijft 

200m0

Figuur 1.2 
Huidige situatie plangebied Brede School 
Noord (blauw) met in groen deelgebied oost 
(bron: Google maps 2012).
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in de grond behouden bekend als behoud in situ), of tot een archeologische opgraving 

(of definitieve opgravinghet behoud is ex situ).

1.4 Onderzoeksopzet en organisatie 

Het onderhavige onderzoek betreft een archeologische opgraving, behoud ex situ. 

De opdracht is verstrekt door de gemeente Montferland, tevens bevoegd gezag 

(contactpersoon mw. A. Zonneveld). Drs. M. Kocken (regionaal archeoloog) treedt op 

als deskundige namens het bevoegd gezag. De definitieve opgraving is het vervolg 

op een aantal vooronderzoeken. In 2010 is door Synthegra bv een bureauonderzoek 

en een aanvullend karterend booronderzoek uitgevoerd.1 Naar aanleiding van dit 

onderzoek is besloten tot een inventariserend veldonderzoek door middel van 

proefsleuven (IVO-p).2  Op grond van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek is 

een selectieadvies geformuleerd. Dit advies is door het bevoegd gezag overgenomen 

en omgezet naar een selectiebesluit. In dit besluit is bepaald dat deelgebied oost 

binnen plangebied Brede School Noord opgegraven dient te worden. Ten behoeve van 

de uitvoering van de definitieve opgraving (DO) is een Programma van Eisen (PvE) 

opgesteld, dat is goedgekeurd door het bevoegd gezag.3 

De archeologische opgraving is grotendeels uitgevoerd conform het PvE en de 

richtlijnen in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.2). Binnen 

het op te graven gebied zijn in overleg met bevoegd gezag en opdrachtgever enkele 

keuzes gemaakt m.b.t. hondentoilet en de groenstroken. Daarnaast is in overleg met 

opdrachtgever een wijziging doorgevoerd in de werkwijze voor het dichtgooien van de 

putten. Deze wijzigingen zijn nader uitgewerkt in hoofdstuk 3.

1  Hagens & Koeman 2010.
2  Witte 2011.
3  Huisman 2011.
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Soort onderzoek: Definitieve Opgraving (DO)

Projectnaam: Brede School Noord, deelgebied Oost

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 14-06-2011 t/m 21-06-2011 

Periode van uitvoering uitwerking: Augustus 2011

Provincie: Gelderland

Gemeente: Montferland

Plaats: Didam

Toponiem: Lupinenstraat

Coördinaten gebied: 206604 / 439886 (centrumcoördinaat)

Opdrachtgever: Gemeente Montferland, contactpersoon: 

mw. A. Zonneveld, afdeling B&M)

Bevoegd gezag: Gemeente Montferland

Deskundige namens bevoegd gezag: drs. M. Kocken (regionaal archeoloog)

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 46917

ARCHIS-vondstmeldingsnummer(s): 417517

Beheer en plaats van documentatie en 

vondsten:

Momenteel bij Archol bv, te zijner tijd 

worden documentatie en vondsten 

overgedragen aan het Provinciaal Depot 

Bodemvondsten van Gelderland.

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.



DiDam-Lupinenstraat    9

Landschappelijk, archeologisch en historisch kader

Op grond van bestaande bronnen is tijdens het vooronderzoek een archeologische 

verwachting voor het plangebied de Brede school opgesteld. Met behulp van 

archeologisch relevante bronnen kan een indruk worden verkregen van de 

landschappelijk en archeologische situatie in en rondom het plangebied. De bronnen 

betreffen vooral kaartmateriaal en een landelijk archeologisch gegevensbestand. 

Verder is het beeld aangevuld met informatie uit historische informatiebronnen. 

2.1 Landschappelijk kader4

Algemeen
Het plangebied maakt deel uit van de oostelijke zandgronden van Nederland. Deze 

gronden zijn tijdens de laatste ijstijd gevormd (Weichselien, ca. 120.000 tot 10.000 

jaar geleden). Gedurende de laatste fase van het Weichselien, het Pleniglaciaal (ca. 

75.000 tot 10.000 jaar geleden) was sprake van een periodiek permanent bevroren 

ondergrond. Onder invloed van afstromend regen- en sneeuwsmeltwater vormden zich 

dalen in de bevroren ondergrond en werd fluvioperiglaciaal sediment afgezet onder 

invloed van water en ijs. Het fluvioperiglaciale pakket wordt gerekend tot de Formatie 

van Boxtel en is zeer divers. Het kan bestaan uit fijn of grof zand (soms met grind) 

met dunne klei- en leemlagen. De fluvioperiglaciale afzettingen zijn afgedekt met een 

pakket zand dat van maximaal 2 m dikte: dekzand dat is opgewaaid uit het destijds 

4  Gebaseerd op en afgeleid van: Berendsen 2004; Spek 2004; Hagens & Koeman 2010.
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Figuur 2.1 
Geomorfologische kaart van plangebied 
Brede School Noord (blauw) met in groen 
deelgebied oost.
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droog liggende Noordzeebekken. Deze verstuiving trad op in de koudste en droogste 

perioden van het Weichselien, vanwege het ontbreken van vegetatie. Zo ontstond 

een gevarieerd landschap van vlaktes, depressies, dekzandkopjes en langgerekte 

dekzandruggen. 

Vanaf het begin van het Holoceen (10.000 jaar geleden) werd het klimaat milder, 

waardoor er meer vegetatie kon ontstaan. Onder invloed van de toenemende 

vegetatie nam de zandverstuiving af en werd het toenmalige reliëf vastgelegd. Toen 

begon ook het proces van bodemvorming (zie verderop).

Geomorfologie en bodem
Op de geomorfologische kaart is het westelijk deel van het plangebied Brede School 

Noord niet in kaart gebracht vanwege de aanwezigheid van bebouwing. Volgens de 

kaart (figuur 2.1) is deelgebied oost gesitueerd op een dekzandrug. De rug heeft een 

zuidoost-noordwest oriëntatie. Op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN, figuur 

2.2) ligt het westelijk deel van het plangebied (rondom de bebouwing) ca. een halve 

meter hoger dan deelgebied oost. Vermoedelijk bevindt deelgebied oost zich op de 

flank van de dekzandrug.

De combinatie van vegetatie (groeien en afbreken van planten) en regen heeft 

vanaf het Vroeg-Holoceen tot een gelaagdheid in de top van de zandbodem geleid: 

mineralen spoelden met regenwater uit de bovenste lagen en sloegen dieper in de 

bodem neer. Op deze wijze heeft zich een podzolbodem ontwikkeld die kenmerkend 

is voor arme zandgronden. Daarop is vanaf de middeleeuwen door beakkering en 

het daarmee verbonden ophogen en verrijken van de grond met plaggen, stalmest, 

Figuur 2.2 
Hoogtekaart van plangebied Brede School 
Noord (wit kader) en omgeving.
Bron: www.ahn.nl.
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gemaaide heide en bijvoorbeeld bosstrooisel een esdek gevormd. Op deze manier 

is het huidige bodemtype ontstaan, zoals aangegeven op de bodemkaart: een hoge 

bruine enkeerdgrond (kaarteenheid bEZ23, grondwatertrap VI, figuur 2.3). Dergelijke 

gronden komen meestal voor op relatief hoge langgerekte ruggen in het landschap, in 

de nabijheid van oude bewoningskernen. Dit bodemtype, in combinatie met een lage 

grondwatertrap (GWT VI)5 heeft doorgaans een hoge archeologische verwachting. 

In uitzonderlijke gevallen is de oude podzolbodem nog intact, maar vaak is de oude 

bodem afgetopt bij de ontginning van het gebied, voorafgaand aan de vorming van het 

esdek. De oude bodem, tevens het oude loopoppervlak, is in dat geval opgenomen in 

het esdek. Een vondstlaag is dan ook niet meer te verwachten. Wel zijn archeologische 

grondsporen doorgaans goed bewaard gebleven doordat zij afgedekt en beschermd 

zijn door de minimaal 50 cm dikke antropogene laag. Een plaggendek kan een 

gelaagdheid vertonen, waarbij de kleur van de bodemlagen een mogelijke indicatie 

is voor de herkomst van de plaggen. Zo leidt het gebruik van heideplaggen tot een 

zwarte kleur van de bodem, terwijl het gebruik van bosstrooisel en grasplaggen tot een 

meer bruine kleur van de bodem leidt. De classificatie als bruine enkeerdgrond wijst op 

het gebruik van bosstrooisel en grasplaggen.

2.2 Archeologisch en historisch kader

Archeologisch kader
Op indicatieve archeologische verwachtingskaarten (Indicatieve Kaart Archeologische 

Waarden (figuur 2.4) en de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie 

5  Grondwatertrap VI: wintergrondwaterspiegel 40-80 cm beneden maaiveld; zomergrondwater-
spiegel >120 cm benden maaiveld.
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Gelderland heeft het plangebied een hoge verwachting gekregen.6 De hoge 

verwachting is gebaseerd op de ligging op een dekzandrug en het voorkomen van 

een hoge enkeerdgrond in combinatie met grondwatertrap VI. De kans is groot dat 

mensen op deze hoge droge plek in het landschap hebben gewoond en geakkerd: deze 

verwachting geldt voor de late prehistorie tot en met de nieuwe tijd (zie paragraaf 2.3). 

6  Http://geodata2.prv.gelderland.nl/apps/chw/.
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Figuur 2.4 
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Figuur 2.5 
Archeologische Verwachtingskaart gemeente 
Montferland (ArcheoPro) met plan plangebied 
Brede School Noord (blauw) en deelgebied 
oost (groen).

Legenda
Roze: hoge verwachting
Donkergeel: middelhoge verwachting
Lichtgeel: lage verwachting.
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De Archeologische Verwachtingskaart van de gemeente Montferland nuanceert 

dit beeld enigszins. Op deze kaart heeft het westelijke deel van het plangebied een 

hoge archeologische verwachting (figuur 2.5: roze) en het oostelijk deelgebied een 

middelhoge archeologische verwachting (figuur 2.5: oranje). Binnen deze verwachting 

wordt ervan uitgegaan dat het oostelijk deel van het plangebied zich op de flank van 

de dekzandrug bevindt.

Binnen het plangebied zelf zijn geen archeologische waarnemingen, onder-

zoeksmeldingen of monumenten bekend. In de nabijheid van het plangebied zijn 

archeologische resten bekend uit de periode laat paleolithicum tot en met de nieuwe 

tijd. De archeologische waarden kenschetsen zich voornamelijk als boerderijplaat-

sen met bijbehorende erven (en aanverwante sporen). Deze archeologische sporen 

vormen aanwijzingen voor nederzettingsterreinen uit de bronstijd tot en met de 

middeleeuwen.

Ca. 200 m ten noordoosten van het plangebied ligt het Loilse Veld. Op deze locatie is 

van 2007 tot 2010 archeologisch onderzoek uitgevoerd.7 Van deze onderzoekslocatie 

zijn resten uit alle archeologische perioden van het laat paleolithicum tot en met de 

nieuwe tijd bekend. Het archeologisch onderzoek heeft zich vooral gericht op een (deel 

van een) nederzetting uit de midden-bronstijd tot en met de ijzertijd. De vindplaats 

is van regionaal belang vanwege de relatieve zeldzaamheid van sporen uit de vroege 

en midden-bronstijd in de Achterhoek. Gezien de relatief korte afstand tot plangebied 

de Brede School Noord en de ligging op dezelfde dekzandrug, zijn de archeologische 

resultaten van het Loilse Veld van direct belang voor het onderhavige onderzoek. De 

aangetroffen nederzettingsresten van het Loilse Veld kunnen zich mogelijk uitstrekken 

tot binnen de grenzen van plangebied de Brede School Noord.

Historisch kader
De plaatsnaam Didam heeft een oude oorsprong. Het woord gaat vermoedelijk terug 

op ‘Diedeheim’. Het achtervoegsel –heim staat voor ‘woonplaats’ en duidt op een 

Frankische, vroegmiddeleeuwse oorsprong. Didam wordt al genoemd in akten en 

geschriften vanaf de 9e eeuw. Van deze periode (vroege middeleeuwen) zijn tevens 

archeologische resten bekend. Deze bewoning bevond zich ca. 500 m ten zuiden van 

het plangebied. 

Historische bronnen en kaartmateriaal wijzen uit dat het plangebied vanaf de 

middeleeuwen in gebruik is als bouwland. Tot in de 20e eeuw blijft deze situatie 

onveranderd. In die tijd waren er nog twee wegen in het plangebied. De weg van 

Greffelkamp naar Doetinchem doorkruiste het plangebied van oost naar west; de 

weg van Didam richting Loil doorkruiste deze aan de oostzijde van zuid naar noord. 

Pas in de jaren zestig en zeventig van de 20e eeuw trad een verandering op in de 

inrichting van het plangebied. Didam werd uitgebreid en het plangebied viel nu binnen 

de bebouwde kom. Deelgebied oost bleef in gebruik als bouwland en deed dienst 

als trapveldje, de overige delen van het plangebied werden bebouwd met de huidige 

schoolgebouwen en sporthal.

7  Onderzoeksmeldingen: 22.920, 26.534 en 36.950. Zie voor meer informatie: Vanneste & 
Prangsma 2011; Weiss-König 2009.
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2.3 Vooronderzoek

Bureau- en booronderzoek
In maart 2010 heeft Synthegra bv een bureau- en booronderzoek uitgevoerd.8 In 

aanvulling hierop is een karterend booronderzoek uitgevoerd, waarbij 28 boringen zijn 

gezet in plangebied Brede School Noord.

Op grond van het bureauonderzoek geldt een hoge verwachting voor zowel vuursteen-

vindplaatsen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum als nederzettingen uit het 

neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen. Voor archeologische resten uit de 

late middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd geldt een middelhoge verwachting. Deze 

opgestelde verwachting is vervolgens door middel van een booronderzoek getoetst. 

De resultaten van het booronderzoek wijzen op een relatief vlak terrein. Over het 

hele terrein is geen intacte podzolbodem aangetroffen. Vooral het westelijke deel van 

het plangebied en het centrale deel zijn getekend door verstoringen van huidige en 

omringende bebouwing. Binnen het hele plangebied is verder sprake van een recente 

ophogingslaag, aangebracht ten behoeve van de huidige bebouwing (egalisatie en 

bouwrijp maken van de grond). Op enkele plaatsen, voornamelijk in deelgebied oost, 

is de aanwezigheid van een (bruin) plaggendek geconstateerd. Op grond van de dikte 

van dit ophogingsdek kan de bodem worden geclassificeerd als bruine enkeerdgrond. 

Onder het esdek bevindt zich het dekzand (de C-horizont) gemiddeld 90 tot 100 cm 

beneden maaiveld. Aan de westkant van het plangebied is het zand mogelijk verspoeld 

en is een leemlaag op een dieper niveau aanwezig. Archeologische indicatoren zijn 

aangetroffen in het plaggendek; ze dateren in de ijzertijd en Romeinse tijd.

De combinatie van bureauonderzoek en booronderzoek heeft geleid tot een 

bijstelling van de hoge archeologische verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit 

het laat-paleolithicum en mesolithicum naar laag (geen intacte podzolbodem). Voor 

het westelijke deel van het plangebied wordt de algemene hoge tot middelhoge 

verwachting voor archeologische resten bijgesteld naar laag (verstoord). Voor het 

centrale deelgebied en deelgebied oost blijft een hoge verwachting voor neder-

zettingsresten uit het neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen en een 

middelhoge verwachting voor de late middeleeuwen en de nieuwe tijd gehandhaafd. 

Op grond van de opgestelde archeologische verwachting is bij geplande bodemversto-

ringen dieper dan 70 cm voor het centrale en oostelijke deelgebied vervolgonderzoek 

geadviseerd in de vorm van een proefsleuvenonderzoek. Doel van het proefsleu-

venonderzoek is het aanvullen en toetsen van de gespecificeerde archeologische 

verwachting.

Proefsleuvenonderzoek
In navolging van bovenstaand selectieadvies heeft het bevoegd gezag besloten tot 

het laten uitvoeren van een proefsleuvenonderzoek. In november 2010 heeft BAAC bv 

door middel van vijf proefsleuven het centrale en oostelijke deel van plangebied Brede 

School Noord verkend.9 Vier van de proefsleuven zijn in deelgebied oost gegraven. In 

drie werkputten zijn prehistorische grondsporen direct onder het esdek aangetroffen. 

Een cluster sporen in een van de werkputten is geïnterpreteerd als mogelijk onderdeel 

van een boerderijplattegrond van het type Hatzum. De sporen en aangetroffen 

vondstmateriaal wijzen in ieder geval op bewoning van het plangebied in de ijzertijd. 

Verder is aardewerk uit de late middeleeuwen tot nieuwe tijd gevonden. 

8  Hagens & Koeman 2010.
9  Witte 2011.
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De bodemopbouw komt in grote lijnen overeen met het beeld uit het bureau- en 

booronderzoek. De top van de bodem is verstoord door afgravingen/ egalisatie. In het 

rapport wordt gesproken van de aanwezigheid van oude akkerlagen. Er blijkt sprake 

van een deels aangetast esdek. Op sommige plaatsen reiken recente verstoringen 

tot in het dekzand. Er zijn geen restanten van de oude podzolbodem aangetroffen. 

De antropogene A-horizont (egalisatielagen en oude akkerlagen) gaat direct over 

in de C-horizont (het dekzand). De podzolbodem is door verploeging en vergraving 

opgenomen in de aanwezige akkerlagen.

Op basis van de onderzoeksresultaten heeft BAAC bv een selectieadvies opgesteld. 

Er is sprake van een behoudenswaardige vindplaats. Indien geplande graafwerkzaam-

heden dieper reiken dan 70 cm onder maaiveld, wordt behoud ex situ voor deelgebied 

oost geadviseerd. Voor de overige delen van het plangebied is bij geplande graaf-

werkzaamheden dieper dan 70 cm archeologische begeleiding geadviseerd. De hier 

aanwezige bebouwing heeft een verstorende werking gehad op de bodemopbouw 

en eventuele aanwezige archeologische waarden. Toch is niet uit te sluiten dat er 

archeologische resten zijn bewaard. 

Het bevoegd gezag heeft dit selectieadvies gedeeltelijk overgenomen. In een 

selectiebesluit is vastgelegd dat deelgebied oost opgegraven dient te worden. De 

geplande nieuwbouw vormt een bedreiging voor de aanwezige archeologische 

waarden. Voor het centrale deel van het plangebied was ten tijde van het onderhavige 

onderzoek nog geen definitief besluit genomen. In eerste instantie zal de sloop van de 

bestaande bebouwing archeologisch worden begeleid. 
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Vraagstellingen en methodiek

Ten behoeve van de uitvoering van de definitieve opgraving in deelgebied oost van 

plangebied Brede School Noord is vooraf een Programma van Eisen opgesteld.10 

Op grond van de resultaten van de vooronderzoeken en de daaruit voortvloeiende 

archeologische verwachtingen is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd. 

Daarnaast zijn voorwaarden gesteld aan de methodiek van het archeologische 

veldwerk. 

3.1 Doel- en vraagstellingen

De NOaA is gehanteerd als leidraad voor het opstellen van de onderzoeksvragen. 

Het archeologische onderzoek past binnen het kader van recent onderzoek naar de 

prehistorie van de Achterhoek en sluit in het bijzonder aan op de gegevens bekend van 

het nabijgelegen Loilse Veld. 

Met betrekking tot de aangetroffen ijzertijdnederzetting:
· Zijn de in werkput 1 en 3 aangetroffen sporen onderdeel van een grotere structuur 

(huisplattegrond)?

·  Is er sprake van één zwervend erf of zijn er meerdere gelijktijdige woonplaatsen?

·  Kan de datering (van de verschillende fasen) verder aangescherpt worden?

·  Welk(e) type(n) huisplattegronden kan/kunnen worden onderscheiden?

·  In hoeverre zijn (chrono-) typologieën met betrekking tot (huis)plattegronden uit 

andere regio's toepasbaar? Welke overeenkomsten en verschillen zijn er?

·  Zijn er sporen aanwezig die niet tot de primaire functies van een nederzetting 

behoren? Zo ja, wat is de aard en datering daarvan?

·  Zijn er begraafplaatsen aanwezig? Zo ja: wat is hun verschijningsvorm, omvang, 

datering en landschappelijke ligging?

·  Wat is de relatie van deze sporen met de nederzetting en komt deze relatie tot 

uitdrukking in de ruimtelijke verspreiding (locatiekeuze)?

·  Wat is de relatie van de nederzettingssporen (zowel in ruimte als qua datering) 

met de vondsten op het Loilse Veld?

· Welke typologische ontwikkeling maakt het aardewerk door in de aangetroffen 

bewoningsfasen?

·  In hoeverre zijn (chrono-) typologieën met betrekking tot aardewerk en 

andere materiaalcategorieën uit aangrenzende regio's (bijvoorbeeld Drenthe, 

rivierengebied, Westfalen) toepasbaar? Welke overeenkomsten en verschillen zijn 

er?

·  Was er sprake van culturele invloeden vanuit andere gebieden. En zo ja, van waar 

en welke invloeden?

·  Hoe was de voedselvoorziening geregeld, akkerbouw, veeteelt, jacht en visvangst?

· Welke cultuurgewassen werden in de verschillende bewonings- en gebruiksfasen 

verbouwd?

Algemeen:
· Is er sprake van sporen en/of vondsten uit andere perioden?

· Zo, ja: wat is de aard, datering en verspreiding daarvan?

·  Is er een relatie te leggen tussen deze resten en eerder aangetroffen resten in de 

directe omgeving?

10  Huisman 2011.

3
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Bodem:
· Wat is de landschappelijke ontwikkeling van het plangebied?

·  Hoe was de oorspronkelijke (natuurlijke) bodemopbouw? 

·  Hoe zag het a-biotisch landschap (geomorfologie en bodem) er ten tijde van de 

verschillende bewonings- en gebruiksfasen uit?

Vegetatieontwikkeling en landgebruik:
· Wat is de potentiële natuurlijke vegetatie in de diverse landschappelijke zones binnen 

het plangebied?

· Welke veranderingen treden in de loop van de tijd op in de vegetatie, de vegetatie-

structuur en de openheid van het landschap? En wat was de rol van de mens hierbij?

·  Hoe werd het landschap in de verschillende bewonings- en gebruiksfasen gebruikt?

De onderzoeksvragen worden beantwoord in hoofdstuk 7. Na afloop van de definitieve 

opgraving is een evaluatierapport opgesteld. In dit rapport is een tussentijds overzicht 

van de resultaten weergegeven en een voorstel gedaan voor de inhoudelijke uitwerking 

van de onderzoeksresultaten (zie ook paragraaf 3.2). Tevens is gekeken in hoeverre 

de in het PvE gestelde onderzoeksvragen te beantwoorden zijn. Na evaluatie van de 

verzamelde gegevens, is besloten dat aanvullende onderzoeksvragen niet noodzakelijk 

zijn.

3.2 Methodiek

Het veldwerk is conform de KNA (versie 3.2) en het PvE door een veldteam van vier 

werknemers uitgevoerd. In aanvulling hierop zijn een vrijwilliger en een student 

van de Universiteit Leiden ingezet. Op enkele punten is afgeweken van het PvE. De 

punten worden verderop in deze paragraaf toegelicht. Dinsdag 14 juni 2011 is het 

archeologisch onderzoek gestart. Dinsdag 21 juni zijn de werkzaamheden afgerond. 

Omvang werkputten
Het plangebied Brede School Noord omvat ca. 2,8 ha. Het op te graven gebied 

van deelgebied oost bedraagt ca. 0,33 ha. Vooraf is een puttenplan opgesteld. 

Uitgangspunt was een vlakdekkende opgraving. Hiervan is gedeeltelijk afgeweken 

(vergelijk figuren 3.1 en 3.2). Alle putten zijn wel aangelegd conform de werkwijze 

gesteld in het PvE. Alleen de volgorde waarin de putten zijn gegraven (uit het 

draaiboek) is veranderd. Daarnaast is rekening gehouden met de actuele wensen van 

de opdrachtgever. Zoals gevraagd in het PvE zijn de groenstroken aan de noord- en 

zuidkant van het plangebied ontzien. Tevens is een afstand bewaard ter grootte van 

de kruinomvang van de bomen. Uiteindelijk is een oppervlak van 3162 m2 opengelegd 

door middel van 7 werkputten. In alle putten is één archeologisch sporenvlak 

aangelegd in de top van het dekzandpakket.

Aanleg en registratie werkputten
Bij het graven van de werkputten is het vlak laagsgewijs verdiept met een gladde 

bak tot in de top van het dekzand. De uitgegraven grond is naast de werkputten in 

depot gezet. Tijdens de aanleg is het sporenvlak herhaaldelijk met een metaaldetector 

gecontroleerd op metaalvondsten.11 Materiaal dat is aangetroffen tijdens het graven 

van de putten, is in vakken van 5 x 5 m verzameld per bodemlaag of - bij een duidelijke 

ruimtelijke relatie - per spoor (voor sporenlijst, zie bijlage 1; voor vondstenlijst, zie 

11  Metaaldetectie is verzorgd door dhr. A. Manders.
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Figuur 3.1 
Puttenplan uit het draaiboek met kabels en leidingen in kleur.
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bijlage 2). De puntlocatie van metaalvondsten is digitaal ingemeten. Elk vlak is na 

aanleg gefotografeerd en handmatig of met een Robotic Total Station getekend. 

Van het aangelegde sporenvlak zijn hoogtemetingen genomen (om de 5 m). Voor 

de inzet van een Robotic Total Station zijn voor aanvang van het veldonderzoek 

grondslagpunten door een extern landmeetkundig bureau uitgezet en in het 

Rijksdriehoeksnet en ten opzichte van NAP ingemeten. Na volledige documentatie is 

elke werkput weer dichtgestort. 

Profielopname
Doel van de profielopnames is het documenteren van een representatief doorlopend 

bodemprofiel. Hiertoe zijn in alle putten profielkolommen van 1 m breed met een 

onderlinge afstand van maximaal 20 m beschreven gefotografeerd, getekend en 

beschreven. De kolommen zijn aangelegd tot ca. 30 cm onder het sporenvlak. In enkele 

gevallen is de locatie van het profiel herzien of is een extra profiel gezet om tot beter 

inzicht in de bodemopbouw te komen. In totaal zijn 28 profielen gezet en beschreven 

(zie figuur 4.1).

Behandeling van sporen, vondsten en monsters
Alle sporen zijn handmatig gecoupeerd en na documentatie afgewerkt. Uitgangspunt 

hierbij was structuren zoveel mogelijk als geheel te couperen en documenteren. 

In de praktijk zijn echter geen structuren aangetroffen. Daar waar mogelijk zijn 

grondsporen zoveel mogelijk in het profiel gecoupeerd, zodat de relatie tussen spoor 

en bodemopbouw kon worden vastgesteld.

Het vondstmateriaal is verzameld en behandeld conform KNA versie 3.2 en Leidraad 

1 van de veldhandleiding archeologie (CvAK). Het gaat hierbij om de categorieën 

aardewerk, steen en metaal. De vondsten zijn schoongemaakt, gesplitst naar categorie 

en gewogen en geteld. Het materiaal zal gedeponeerd worden bij het Provinciaal 

Depot voor Bodemvondsten van de provincie Gelderland. 

Kansrijke (d.w.z. houtskoolrijke of humusrijke) sporen zijn bemonsterd. Het gaat 

om twee botanische monsters: een grondmonster van een humusrijke vulling in een 

ijzertijdkuil en een houtskoolmonster (houtskoolbrok) van een ijzertijdkuil. 

Na afloop van het veldwerk is in een evaluatierapport een voorstel gedaan voor de 

inhoudelijke uitwerking van het vondstmateriaal. Met goedkeuring van bevoegd 

gezag en opdrachtgever is besloten om specialistisch onderzoek uit te voeren van 

het aardewerk, steen, metaal en de voornoemde monsters. De monsters zijn eerst 

gewaardeerd. Beide monsters bleken van goede kwaliteit te zijn; ze zijn vervolgens zijn 

verder onderzocht. 

3.3 Afwijkingen op het Programma van Eisen

Er zijn op twee punten aanpassingen en aanvullingen op het Programma van Eisen 

doorgevoerd. Het eerste punt heeft betrekking op het op te graven areaal. Zoals 

afgesproken in het PvE zijn de groenstroken rondom deelgebied oost ontzien. 

Daarnaast bleek ook een groenstrook aanwezig tussen het voormalig trapveld en het 

hondentoilet in het uiterste oosten van het deelgebied. Zowel de groenstrook als het 

hondentoilet en de omringende bomen zouden eventueel weggehaald kunnen worden 

voor onderzoek. Op verzoek van de opdrachtgever zijn echter eerst werkput 2 en 6 

gegraven in deze oostelijke zone gegraven om te bepalen of dit echt noodzakelijk 
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was. Beide werkputten bleken geen waardevolle sporen of vondsten te bevatten; 

opgraving van de aangrenzende strook zou naar verwachting geen aanvullende 

informatie opleveren.12 Daarom is in overleg met bevoegd gezag en opdrachtgever 

besloten om het hondentoilet en de daarbij behorende bomen te laten staan. Dezelfde 

redenering is toegepast voor de groenstrook die het toilet van het trapveld scheidt. De 

resultaten van de aangrenzende opgegraven terreindelen vormden geen aanleiding 

de groenstrook alsnog te verwijderen. Bovendien bleek zich pal ten oosten van de 

groenstrook een bundel kabels te bevinden. Naar wetgeving dient bij graafwerkzaam-

heden gepaste (ca. 2 m) afstand worden gehouden van bekende kabels en leidingen.

Het tweede punt waar een aanpassing op het PvE is doorgevoerd, betreft het 

dichtgooien van de werkputten. Opdrachtgever (gemeente Montferland) was 

voornemens een tijdelijke opblaashal te plaatsen op het voormalige trapveld. Ter 

voorkoming van verzakking heeft de gemeente Montferland13 Archol verzocht de terug 

te storten grond in putten extra aan te rijden. In elke opgravingsput is een eerste laag 

gestort en vervolgens is deze extra ‘aangeduwd’ met de kraan. Tot slot is een tweede 

laag in elke put gestort en weer aangeduwd. 

12  Daarbij meegewogen zijn de verstorende werking van de wortels van omringende bomen en 
het beperkte oppervlak van het hondentoilet. 

13  In persoon van dhr. M. Wissink.
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Landschap

4.1 Bodemopbouw en reliëf

Bodemopbouw
Dankzij de kolomopnamen is een beeld gevormd van de opbouw van de bodem in 

deelgebied oost. In totaal zijn 28 profielkolommen gezet, getekend en beschreven 

(figuur 4.1). Over het hele deelgebied oost is sprake van een vrij uniforme 

bodemopbouw. De waarnemingen sluiten goed aan bij die van het boor- en proefsleu-

venonderzoek. In hoofdlijnen is de opbouw als volgt:

· 0 tot 45 - 100 cm onder maaiveld: recente bouwvoor met egalisatielagen

· 45 – 100 cm tot 80 – 125 cm onder maaiveld: esdek (bruin matig fijn zand)

· 80 – 125 cm onder maaiveld: dekzand (matig fijn geel zand)

De dikte van de onderscheiden bodemlagen vertoont verschillen binnen het 

deelgebied (figuren 4.2, 4.3 en 4.4). De top van de bodem is vooral bepaald door 

ophogings- en egalisatiewerkzaamheden. Naar verluid zijn deze graafactiviteiten 

uitgevoerd voorafgaand aan de bouw van de omringende woonwijk. Gevolg is dat de 

bodem soms tot een meter onder maaiveld is verstoord. Op enkele plaatsen reiken 

kleinere verstoringen (sporen van de tandenbak van een kraan en hekwerkpalen van 

het trapveldje) tot in het gele dekzand. 
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Figuur 4.1 
Overzicht van de werkputten en 
profielkolommen (p).
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Figuur 4.2 
Bodemopbouw van profielkolom 2 in 
werkput 2.

Figuur 4.3 
Bodemopbouw van profielkolom 6 in 
werkput 1.
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Onder het pakket bouwvoor en egalisatie/ophogingslagen ligt een oudere 

ophogingslaag: het restant van een bruin esdek (S5010). Het esdek markeert het 

begin van de ontginning van het gebied. Ook bij deze activiteiten is de toenmalige 

bodemtop danig aangetast. Ten behoeve van de akkerbouw zal de bodem handmatig 

zijn geëgaliseerd, afgegraven en opgehoogd (grondverbetering). De podzolbodem is 

als gevolg hiervan geheel verdwenen. Het esdek gaat direct over in het onderliggende 

gele dekzand. De overgang tussen esdek en dekzand (S5015) wordt gemarkeerd door 

een vermengde A-C –horizont: de top van het nog aanwezige dekzand is vermengd 

met de onderkant van het plaggendek door bioturbatie van planten en dieren.

De top van het dekzand (C-horizont) is over het algemeen geel tot oranje door 

oxydatie van ijzermineralen. Op sommige plaatsen is een grijze verkleuring van het 

dekzand geconstateerd, vooral onder het voormalig trapveld. De grijze kleur trok 

enkele uren na aanleg van het sporenvlak langzaam weg. Dergelijke verschijnselen zijn 

het gevolg van reductie van de bodem: recente ophogingen ontregelen de doorlaat-

baarheid van de bodem en onderbreken daarmee de toevoer van zuurstof. 

 

Reliëf
Van het sporenvlak zijn hoogtematen genomen. Een overzicht van de hoogtemetingen 

toont een vrij vlak terrein, met een minimaal verschil van ca. 10 cm tussen het hoogste 

en laagste deel van het terrein (figuur 4.5). Dit beeld is echter niet representatief voor 

het reliëfverloop in de periode voorafgaand aan de ontginning van het gebied. Nergens 

zijn restanten van de oude podzolbodem overgebleven. Het toenmalige landschap is 

onthoofd en na de ontginning onderworpen aan egalisatie en ophoging. Het is daarom 

niet goed te bepalen of het gebied op de flank of op de top van een dekzandrug ligt. 

Figuur 4.4 
Bodemopbouw van profielkolom 2 in 
werkput 4.
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4.2 Bodemopbouw in relatie tot de sporen en vondsten

Ondanks de variabele dikte van de onderscheiden bodemlagen is de opbouw 

van deelgebied oost eenduidig. De top van de bodem (bouwvoor en egalisatie/

ophogingslagen) van 0 tot 45 - 100 cm onder maaiveld is archeologisch niet 

interessant. Onder dit niveau bevindt zich het esdek. De top van het esdek is op 

plaatsen verstoord door de bovenliggende egalisatielagen. Bij het verdiepen naar het 

sporenvlak zijn vondsten en zelfs enkele (karren) sporen uit de nieuwe tijd herkend. Het 

esdek is het resultaat van het kunstmatig ophogen van het gebied met plaggen. De 

bruine kleur van het aanwezige esdek wijst vermoedelijk op het gebruik van plaggen 

van gras en bosstrooisel. Dit verklaart tevens het relatief lage aantal vondsten dat is 

aangetroffen in het pakket. Een hoger aantal vondsten is te verwachten bij plaggen die 

bestaan uit een mix van mest en huisafval. 

De onderkant van het esdek is deels vermengd met het onderliggende dekzand. Als 

gevolg daarvan zijn oudere vondsten in het plaggendek terecht gekomen (ijzertijdma-

teriaal). Het esdek heeft een buffer gevormd tussen het onderliggende dekzand en 

de verstorende invloed van de egalisatielagen in de recente bouwvoor. Aan de andere 

kant heeft het esdek indirect een verstorende invloed gehad op de oude podzolbodem. 

De ontginning van het gebied vormt het startpunt van de vorming van het esdek. Bij 

deze ontginning is de oude podzolbodem verdwenen. De vondsten uit het esdek zijn 

afkomstig uit de 10e tot en met de 16e eeuw met een zwaartepunt tussen de 12e en 13e 

eeuw. Waarschijnlijk is de aanleg van het esdek in die periode te plaatsen.14

Zoals opgemerkt, is de top van het dekzandpakket vermengd met de onderkant van 

het esdek. In dit tussenniveau, sterk getekend door bioturbatie en bodemwerking, 

schemeren archeologische sporen al door. Pas op dieper niveau, onder de vermengde 

horizont, tekenen de sporen zich duidelijk af. De aangetroffen sporen blijken naar 

verhouding ondiep (zie hoofdstuk 5), wat een aanwijzing vormt voor de mate waarin 

het dekzandpakket is afgetopt tijdens de ontginningsfase.

14  Zie hoofdstuk 6, paragraaf 6.2.
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4.3 Conclusie

De bodem in deelgebied oost is te classificeren als een hoge bruine enkeerdgrond. De 

dikte van het plaggendek bedraagt gemiddeld meer dan 50 cm. Bij het ophogen lijkt 

gebruik te zijn gemaakt van plaggen bestaande uit bosstrooisel en/of gras. Resten 

van de oorspronkelijke podzolbodem zijn niet aangetroffen. De podzolbodem is tot 

in de top van de C-horizont (gele dekzand) opgenomen in het esdek. Archeologische 

sporen bevinden zich zoals verwacht in de top van het aanwezige dekzandpakket. 

Het plaggendek is evenmin ongeschonden gebleven. Bij de bouw van de omringende 

woonwijken is het terrein machinaal afgegraven, opgehoogd en geëgaliseerd, waarbij 

op plaatsen delen van het esdek zijn afgetopt. Het blijft dan ook onduidelijk of het 

gebied oorspronkelijk tot de flank of de top van een dekzandrug behoorde.
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Sporen en structuren

5.1 Inleiding

In totaal zijn 7 werkputten gegraven tot in de top van het dekzand, waarbij een 

oppervlakte van ca. 3162 m2 vlakdekkend is opgegraven. Binnen het areaal van de 

putten zijn 67 sporen gedocumenteerd ( tabel 5.1 en figuur 5.1). Van alle sporen is 

een dwarsdoorsnede gegraven (een coupe) voor het bepalen van de diepte en de 

interpretatie van de opbouw van de sporen. Na het couperen bleek een deel van de 

sporen een natuurlijke oorsprong te hebben. Deze categorie sporen betroffen wortel- 

en diergangen of natuurlijke vlekken. Niet meegenomen in de tabel zijn de recente 

verstoringen die zichtbaar waren in het sporenvlak. Deze worden later in dit hoofdstuk 

als groep beschreven.

type aantal opmerking

greppel 11

kuil 20

karrensporen 1 betreffen bundels van meerdere banen

natuurlijke verstoring 20 plant / diergang / vlek

paalsporen 15 betreffen paalgaten, paalgatkuilen en paalkuilen

totaal 67

De overgebleven 47 sporen zijn het resultaat van menselijke activiteiten. Op grond van 

kleur, textuur, opbouw en gerelateerd vondstmateriaal zijn de sporen in drie duidelijk 

clusters van verschillende archeologische perioden in te delen. In het westen van 

deelgebied oost ligt een cluster sporen uit de middeleeuwen. Meer naar het oosten 

is een cluster kuilen en paalsporen uit de ijzertijd aangetroffen. Een derde groep 

bestaat uit een bundel karrensporen. Deze cluster was bij aanleg van het sporenvlak 

al op een hoog niveau zichtbaar (in het esdek). De sporen lijken dan ook jonger dan de 

voornoemde middeleeuwse sporen. 

5.2 Bewoningssporen uit de ijzertijd

De bewoningsresten uit de ijzertijd vallen uiteen in twee type sporen: kuilen en 

paalsporen (figuur 5.2). De sporen tekenen zich af als verkleuringen in het gele 

dekzand. De sporen waren tijdens het verdiepen al te herkennen op de overgang 

tussen esdek en dekzand. De zichtbaarheid werd op dit niveau bemoeilijkt door 

bioturbatie. Net onder de overgangszone waren de sporen goed te herkennen. Wel 

moet opgemerkt worden dat de opvulling van de sporen is ‘verbruind’ (figuur 5.3). 

Vanuit het bruine esdek heeft eeuwen lang in- en spoeling van water met mineralen 

plaatsgevonden in de top van het dekzand. Vanwege een verschil in textuur heeft deze 

inspoeling meer effect op de archeologische sporen dan het omringende dekzand. 

Het gevolg is een verkleuring van de top van de sporen: een bruine zweem die allengs 

dieper op de sporen inwerkt. Doorgaans was in coupes duidelijk te de diepte van de 

verbruining te bepalen (figuur 5.3). 

Tabel 5.1 
Aangetroffen spoortypen.
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Legenda
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Figuur 5.2
 Overzicht van de ijzertijdsporen naar type.

Figuur 5.3 
Doorsnede van een ijzertijdkuil (S7.1) met 
verbruining.
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5.2.1 Kuilen

Sporen
Van de kuilen zijn er 11 in de ijzertijd te plaatsen. In het sporenvlak waren de kuilen te 

herkennen als bruingrijze sporen. Dieper in de sporen bleek de bruine zweem geleidijk 

af te nemen. De oorspronkelijke opvulling bleek onderin grijs te zijn. De diepte van 

de kuilen varieert van 5 cm tot 47 cm (zie bijlage 1, sporenlijst). Van een aantal blijkt 

weinig meer over dan de onderkant. Binnen de kuilen is een duidelijke cluster te 

onderscheiden in het noordoosten van het voormalig trapveldje. De opbouw van een 

aantal kuilen wijst op een functie als afvalkuil.15 De sporen bevatten een heterogene, 

gevlekte (bruin tot donker grijze) vulling. Dit wijst erop dat de kuilen in korte tijd met 

geroerde grond zijn dichtgegooid. Bij een langzame, natuurlijke opvulling is eerder 

sprake van een homogene of gelaagde opvulling. Naast de verrommelde aard van 

de vulling zijn insluitsels van leem, houtskool en aardewerkfragmenten aangetroffen 

(figuur 5.4). Uit de drie kuilen komt tevens meer vondstmateriaal dan de andere kuilen. 

Dergelijke insluitsels wijzen op het dumpen van afval, overblijfselen van verbrandings-

activiteiten (zoals resten van haarden of oventjes). Van twee kuilen zijn macromonsters 

genomen. De resultaten van het botanisch passen bij de interpretatie als afvalkuil. Uit 

beide sporen zijn verbrande akkergewassen of verwante (on)kruidsoorten afkomstig.

Vondstmateriaal
In de kuilen is vooral prehistorisch handgevormd aardewerk gevonden. Daarnaast 

is een spinklosje gevonden, stukken steen, een metaalslak en fragmenten van leem 

(tabel 5.2). Het vondstmateriaal is verder uitgewerkt in de volgende hoofdstukken. 

Het handgevormde aardwerk kan als complex worden gedateerd in de vroege ijzertijd. 

Deze datering was te toetsen met behulp van 14C-onderzoek (AMS). Het botanisch 

onderzoek naar grondmonsters uit twee van de kuilen (S4.1 en S4.4, zie ook hoofdstuk 

15  Sporen: 2.1; 4.1; 4.4.

Figuur 5.4 
IJzertijdkuilen met een verrommelde vulling: 
spoor S2.1 (a) en spoor S4.1 (b).
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6.4) had namelijk enkele verkoolde zaden opgeleverd. Verkoold materiaal uit S4.4 kon 

gedateerd worden in de vroege ijzertijd of het begin van de midden-ijzertijd (2415 ± 30 

BP).16

Put Spoor Laatprehistorisch aardewerk Spinklos Metaalslak Steen Leem

2 1 63 2 4

4 1 74 1 1 1

4 2 4

4 3 6

4 4 53

4 5 2

4 6 2

5 2 1

 

5.2.2 Paalsporen

Sporen
In het zuidoosten van het voormalige trapveld is een cluster paalsporen gevonden. 

Een deel hiervan was al tijdens het voorgaande proefsleuvenonderzoek herkend.17 

De verwachting was toen dat de paalsporen onderdeel uit maakten van een 

huisplattegrond. Bij de aanleg van het vlak zijn daarom alle verkleuringen voor de 

zekerheid als mogelijk archeologisch spoor aangemerkt (figuur 5.2). Bij de aanleg viel 

meteen een onderscheid op tussen donkergrijs opgevulde sporen en (het overgrote 

deel) grijsbruine sporen. Na couperen bleken alle donkere sporen onderkantjes van 

slecht geconserveerde paalsporen, terwijl de bruinere sporen grotendeels het gevolg 

bleken van natuurlijke bodemprocessen (figuur 5.5). Het is de vraag of het kleine 

aantal overgebleven paalsporen wel tot een structuur behoort. Vermoedelijk zijn van 

de bewoningssporen alleen de diepst ingegraven sporen. Ondiepere paalsporen zijn 

tijdens de ontginning en – en daarvoor al tijdens - de vorming van het esdek geheel 

verloren gegaan.

Vondstmateriaal 
Uit de vijf paalsporen komt weinig vondstmateriaal (zie tabel 5.3). Het gaat om 

prehistorisch aardewerk met geringe diagnostische kenmerken. Het totale complex 

aardewerk duidt op bewoning in de vroege ijzertijd (zie hoofdstuk 6).

Put Spoor Laatprehistorisch aardewerk

5 25 1

5 26 6

5.3 Sporen uit de middeleeuwen

Sporen
Aan de westkant van deelgebied oost is een cluster sporen aangetroffen dat 

vermoedelijk in de middeleeuwen is te plaatsen (figuren 5.1 en 5.6). Het complex 

bestaat uit greppels, kuilen en paalsporen. Een groot verschil met de ijzertijdsporen 

is de kleiige opvulling en de scherpe begrenzing. De sporen zijn veelal opgevuld 

met grijze, zandige klei (figuur 5.7, boven). Er is geen duidelijke structuur in de 

16  Poznan Radiocarbon Laboratory (sample Poz-45135).
17  Sporen in werkput 3, zie Witte 2011.

Tabel 5.2 
Aantal en type vondsten per spoor uit ijzerti-
jdkuilen.

Tabel 5.3 
Aantallen vondsten naar type uit ijzertijdpaal-
sporen.
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Figuur 5.5 
Doorsneden van sporen: paalspoor uit de 
ijzertijd (S5.26) (boven) versus een natuurlijke 
vlek (onder). 
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Figuur 5.6
 Westzijde van de opgraving met sporen uit de 
(volle) middeleeuwen.
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sporenspreiding te herkennen. De sporen zijn in de overgangszone tussen esdek en het 

onderliggende dekzand herkend en lijken afgesneden te worden door het esdek (figuur 

5.7, onder).

De sporen zijn mogelijk in verband te brengen met de eerste ontginningsfase van het 

gebied. Het geringe vondstmateriaal wijst op een datering vanaf de (eindfase van de) 

vroege tot in de late middeleeuwen (zie verderop). Uitgaande van een vroege datering 

zou men de sporencluster kunnen associëren met de bekende bewoning in de vroege 

middeleeuwen meer richting het centrum van Didam. 

De smalle greppels in het uiterste westen van het deelgebied zijn vermoedelijk resten 

van oude perceels- of erfgrenzen.18 Ze zijn west-oost en zuid-noord geörienteerd. 

De paalsporen langs de greppels zijn vermoedelijk de fundering van een hekwerk of 

een ingangspartij. De overige, bredere baanvormige sporen direct ten oosten van de 

greppels vertonen onderin een geroerde, heterogene vulling. Vermoedelijk zijn het 

de onderkanten van middeleeuwse ontginningssporen (figuur 5.8). Dit soort sporen 

18  Sporen 1.1; 1.6; 7.12.

Figuur 5.7 
Doorsneden van middeleeuwse sporen: 
greppel S7.13 (boven) en kuil (onder).
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zijn het resultaat van graafwerkzaamheden ter verbetering van de grond (breken van 

oerbanken, omzetten van de bodem voor betere doorlaatbaarheid). Ze liggen aan de 

basis van de vorming van het esdek.19  

De cluster sporen uit de middeleeuwen is in het zuiden doorsneden door noordwest-

zuidoost georienteerde karrensporen uit de nieuwe tijd (zie paragraaf 5.4)

Vondstmateriaal
Er is zeer weinig vondstmateriaal verzameld uit de cluster (middeleeuwse) sporen 

(tabel 5.4). Het overgrote deel van het middeleeuwse aardewerk komt uit bodemlagen 

(esdek en overgang esdek naar dekzand). Slechts drie scherven zijn afkomstig uit 

sporen (zie ook hoofdstuk 6). Het middeleeuws aardewerk wijst op menselijke 

activiteiten vanaf de 10e eeuw tot in de 13e eeuw.

Put Spoor Middeleeuws aardewerk

3 12 1

7 2 1

7 12 1

19  Zie bijvoorbeeld Groenewoudt, Spek et al. 1998 (hoofdstuk 5).

Figuur 5.8 
Ontginningssporen in het sporenvlak (boven) 
en in de doorsnede (S7.3) (onder).

Tabel 5.4 
Aantallen vondsten naar type uit 
middeleeuwse sporen.
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5.4 Sporen uit de nieuwe en moderne tijd

Karrensporen
Op twee locaties zijn bundels van karrensporen herkend (sporenvlak, figuren 5.1 en 

5.6): in de zuidwesthoek van het trapveld en in de noordoosthoek van het deelgebied 

(profielen, figuur 5.9). De karrensporen tekenden zich in het esdek af; ze waren 

afgesneden door het pakket van bouwvoor en egalisatie/ophogingslagen (figuur 

5.9). Uitgaande van de stratigrafische positie behoren de karrensporen tot de nieuwe 

tijd. Historische kaarten bevestigen dit. Projectie van plangebied en sporen op de 

topografische atlas van 1906 toont dat de karrensporen in de zuidwesthoek van het 

plangebied in het (zuidelijke) verlengde liggen van een oud wegtracé (figuur 5.10). De 

weg was toen ter hoogte van het deelgebied al buiten gebruik. Op de kadastrale kaart 

van ca. 1830 is dit wegtracé nog wel aangegeven; het trace daar echter na optekening 

doorgekrast. Vermoedelijk is de weg ter hoogte van het deelgebied in de tweede helft 

van de 19e eeuw buiten gebruik geraakt.

Uit de projectie blijkt dat een greppel in het midden van het deelgebied eveneens 

samenvalt met een wegtracé. Vermoedelijk gaat het dan ook om een bermgreppel 

(figuur 5.10).

Figuur 5.9 
Karrensporen uit de nieuwe tijd in het esdek: 
in de profielen van werkput 3 (boven) en 
werkput 6 (onder).
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Verstoringen
De laatste categorie sporen bestaat uit recente verstoringen (zie figuur 5.1). 

Verspreid over deelgebied oost zijn restanten van graafwerkzaamheden en hekwerk 

aangetroffen. Zo is aan de oostzijde van het trapveld een palenrij van noord naar 

zuid aangesneden. De palensporen behoren tot het voormalige hek van het trapveld, 

dat kort voor aanvang van de opgraving is verwijderd. In de zuidelijke strook van het 

trapveld bevindt zich een strook met drie kolken die onderdeel uit maken van de afvoer 

van oppervlaktewater. Tussen twee kolken was nog een drainageslang aanwezig. Al 

deze recente sporen reiken tot in het dekzand en hebben dan ook een verstorende 

werking gehad op de oudere, archeologische sporen. Een goed voorbeeld zijn 

voorgenoemde kolken met drainageslang, die zich precies in een cluster ijzertijdsporen 

bevinden.

greppel
  S5.1

karrensporen
      S3.7

Figuur 5.10 
Uitsnede van de topografische atlas uit 1906 
met projectie van deelgebied oost (rood 
kader), karrensporen S7.3 en greppel S5.1. 
Bron: topografische kaart: Grote Historische 
Atlas 1:25.000, Gelderland; bladnr. 492.
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Vondsten

6.1 Handgevormd prehistorisch aardewerk 

L. Meurkens

6.1.1 Inleiding

De opgraving heeft een bescheiden complex handgevormd prehistorisch aardewerk 

opgeleverd. Bij de analyse is hoofdzakelijk gelet op de chronologische aspecten van 

het materiaal, waarbij de volgende vraag centraal stond: 

- Welke datering kan op basis van technologische en typologische kenmerken aan het 

aardewerk worden gegeven?

Ter beantwoording van deze vraag is het aardewerk op scherfniveau bekeken en 

ingevoerd in een access-database, waarbij in de meeste gevallen een (grove) datering 

aan het aardewerk is gegeven. Het aardewerk is vervolgens op spoorniveau bekeken, 

waarna de datering – indien mogelijk – is aangescherpt. 

6.1.2 Werkwijze

In de meeste gevallen is het lastig om losse scherven prehistorisch aardewerknauw-

keurig te dateren. Voor een scherpe datering zijn grote gesloten complexen nodig 

(minimaal 100 scherven), waarbij verschillende technologische en typologische 

kenmerken van het aardewerk bestudeerd kunnen worden (waaronder mageringsma-

teriaal van het aardewerk, afwerking, potvorm en versieringsmotieven). Aanvullende 

datering is mogelijk op grond van diagnostisch materiaal, zoals versierde scherven of 

scherven die een reconstructie van de potvorm mogelijk maken. Dergelijk diagnostisch 

materiaal vormt zelfs bij grote complexen echter vaak maar een zeer klein percentage 

van het totaal. Het aardewerk van Didam-Lupinenstraat omvat slechts kleine gesloten 

complexen en nauwelijks diagnostisch materiaal, zodat de analyse- en dateringsmoge-

lijkheden slechts beperkt zijn.

 

Het aardewerk van Didam is zoals gezegd op scherfniveau bestudeerd en ingevoerd 

in een database. Daarbij is in eerste instantie onderscheid gemaakt tussen scherven 

en gruis. Scherven die als gruis geclassificeerd zijn, zijn over het algemeen kleiner dan 

1 cm2 waarbij één of beide originele oppervlakken verdwenen zijn. De niet als gruis 

geclassificeerde scherven zijn beschreven per volgnummer. Het voordeel daarbij is dat 

meerdere vergelijkbare scherven (bijvoorbeeld vijf onversierde ruwwandige scherven) 

in één keer beschreven kunnen worden. Per volgnummer is het aantal rand-, wand- 

en bodemscherven geteld en het gewicht bepaald.20 Vervolgens zijn de volgende 

eigenschappen beschreven per scherf:

Afwerking – Beschrijving van het oppervlak aan de binnen- en buitenzijde.

Dikteklasse – Dikte van de scherf/scherven in klassen van 2 mm.

Insluitsels – In principe wordt hier het dominante mageringsmateriaal per scherf 

beschreven. Indien duidelijk sprake is van twee soorten mageringsmateriaal zijn deze 

beschreven onder overig.

20  Passende scherven met recente breuken zijn als 1 geteld.

6
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Opbouw – Beschrijving van de potopbouw.

Versiering – Beschrijving van de versieringstechniek, het motief en de locatie van de 

versiering.

Bakwijze – Beschrijving van het bakmilieu.

Vaatwerktype – De plaats van het aardewerk in bestaande aardewerktypologie 

(standvoetbeker, klokbeker, Hilversum-aardewerk etc.).

Datering – Iedere scherf heeft in principe een begin- en einddatering gekregen.

6.1.3 Resultaten

Het materiaal van Didam-Lupinenstraat bestaat uit 259 scherven handgevormd 

aardewerk, waarvan er 117 geclassificeerd zijn als gruis. Op basis van de aanwezige 

baksels lijkt al het materiaal grofweg in dezelfde periode te dateren, namelijk de 

vroege ijzertijd. Eén scherf is mogelijk afkomstig van een laat-neolithische beker. Het 

gaat om een met granietgruis gemagerde scherf met een mogelijke groefversiering in 

zigzag-motief. Door de kleine omvang van de scherf is dit echter niet met zekerheid te 

zeggen. De scherf is afkomstig uit de onderkant van het esdek (S5015, op de overgang 

naar de onderliggende C-horizont) in het noordwesten van de opgraving (werkput 1, 

zie figuur 5.1).

Het aardewerk uit de vroege ijzertijd
De meeste sporen op de vindplaats leverden slechts enkele scherven handgevormd 

aardewerk op die slechts algemeen gedateerd konden worden als late bronstijd / 

ijzertijd. Het grootste deel van het aardewerk is afkomstig uit enkele kuilen in het 

noorden ( S4.1 en S4.4) en het zuidoosten van de opgraving (S2.1, zie figuur 5.1). De 

chronologisch relevante kenmerken van het gehele complex zijn uiteengezet in tabel 

6.1.

de vroege periode is er echter wel sprake van een fijnere besmijting dan in de ijzertijd 

wanneer deze zeer grof kan zijn.21 Een voorbeeld van dergelijke grove besmijting is te 

vinden op het aardewerk uit spoor 4.1 (v.52).

In zeven gevallen kon de vorm van de pot gereconstrueerd worden. Het gaat daarbij 

steeds om gesloten vormen, waarbij gesloten vormen met hals domineren (N=4,57%). 

Daaronder bevinden zich een Harpstedt-achtige pot met S-vormig profiel en versierd 

met vingertopindrukken op de rand (fig. 6.1: v.63). De buik en een deel van de schouder 

van de pot zijn besmeten zoals gebruikelijk bij dit soort aardewerk. Daarnaast is een 

randscherf van een gepolijste pot met afgerond profiel en een korte, naar buiten 

staande hals aanwezig (fig. 6.1: v. 2). Twee scherven, beide afkomstig uit S4.3, 

zijn gesloten zonder hals en hebben een tonvormig profiel (zie figuur 5.1). Geoord 

aardewerk is aanwezig in de vorm van een wandscherf met aanzet van een horizontaal 

doorboord knobbeloor (fig. 6.1: v. 1).

Het aandeel versierd aardewerk is met 1 versierde scherf minimaal. Het gaat om een 

kleine scherf met twee vingertopindrukken. 

21  Arnoldussen & Ball 2007.
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  N %

totaal scherven 141  

   

mageringsmateriaal 141

steengruis 11 8

zand 62 44

zand en steengruis 8 6

zand en potgruis 5 3

potgruis 42 30

potgruis en steengruis 4 3

organisch 0 0

niet zichtbaar /overig 9 6

   

afwerking buitenzijde 141

glad/gepolijst 17 12

ruw 84 60

besmeten 37 26

onduidelijk 3 2

   

potvorm 7

open 0 0

gesloten met hals 4 57

gesloten zonder hals 2 29

gesloten onbepaald 1 14

   

randversieringsfrequentie 7

versierd 1 14

onversierd 6 86

   

wandversieringsfrequentie 132

versierd 1 1

onversierd 131 99

   

wandversieringstechniek 1

nagel-/vingertopindrukken 1 100

kalenderberg(-achtig) 0 0

spatelindrukken 0 0

kamstreek 0 0

stafband versierd 0 0

groeven 0 0

ribbels 0 0

overig 0 0

Het complex is relatief dunwandig. De dikte van het aardewerk ligt grotendeels tussen 

7 en 10 mm. Het aardewerk is hoofdzakelijk gemagerd met zand (44%) en potgruis 

(30%).22 Het aandeel met kwarts gemagerd aardewerk bedraagt 8% (17% indien 

ook scherven met gecombineerde magering van steengruis met potgruis of zand 

meegerekend worden). 

Het grootste deel van het aardewerk heeft een ruwwandig oppervlak. Een relatief 

groot aandeel van de scherven (in totaal 26%) is opzettelijk geruwd door middel van 

besmijting. Dit is een manier van afwerken waarbij vóór het bakken een kleipap wordt 

aangebracht op de buitenkant van het aardewerk. Het is een techniek van afwerken die 

vooral in de ijzertijd voorkomt, maar zijn oorsprong vindt in de late bronstijd. In 

22  Zand is alleen aangemerkt als intentioneel toegevoegd mageringsmateriaal indien van 
relatief grote hoeveelheden sprake was en het materiaal een zandig, schuurpapierachtig 
oppervlak had.

Tabel 6.1 
Chronologisch relevante kenmerken van het 
laatprehistorisch aardewerk.
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Overige objecten van gebakken klei
Er is één spinklos gevonden, afkomstig uit S4.1 in het noorden (centraal) van de 

opgraving (zie figuur 5.1). Het gaat om een spinklos met één platte zijde en één 

afgeronde zijde (figuur 6.1: v. 7). Het aardewerk uit het spoor plaatst de spinklos in de 

(vroege) ijzertijd.

Datering
Het aardewerkcomplex van Didam-Lupinenstraat leverde nauwelijks aardewerk op 

dat eenduidig dateerbaar was. Vaak hebben de afzonderlijke scherven een ruime 

dateringsmarge. Over de datering van het complex als geheel zijn desondanks toch wel 

enige uitspraken te doen. 

Het complex lijkt in de vroege ijzertijd gedateerd te moeten worden. Hierop wijzen 

onder andere de relatieve dunwandigheid van het complex, het lage aandeel versierde 

scherven en het hoge aantal gesloten vormen met hals. De aanwezigheid van 

kwartsmagering, hoewel in relatief lage hoeveelheden, wijst ook op een datering vóór 

de midden-ijzertijd, aangezien kwarts vanaf deze periode niet meer als mageringsma-

teriaal is gebruikt.23

Het percentage besmeten aardewerk is vaak een goede chronologische indicator. In de 

late bronstijd is besmeten aardewerk vaak nog maar sporadisch aanwezig is (minder 

dan 10%), terwijl het in de ijzertijd in midden-Nederlandse complexen kan oplopen tot 

soms wel 50%.24 Het relatief hoge percentage besmeten aardewerk in Didam, evenals 

de aanwezigheid van enkele grof besmeten stukken lijkt dus eerder te wijzen op een 

datering in de ijzertijd dan in de late bronstijd.

23  Persoonlijke mededeling drs. P. van den Broeke (Bureau Archeologie en Monumenten ge-
meente Nijmegen).

24  Hermsen 2009; Persoonlijke mededeling drs. P. van den Broeke.

Figuur 6.1 
Een selectie van het ijzertijdaardewerk van 
Didam-Lupinenstraat (schaal 1:2).
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Van de aangetroffen vormtypen zijn twee stukken indicatief, namelijk de Harpstedt-

achtige pot (v.63) en de wandscherf met ooraanzet (v.1). Harpstedt-achtige potten 

dateren over het algemeen in de vroege ijzertijd, maar komen in het gebied tussen 

Rijn en IJssel nog tot ver in de midden-ijzertijd voor.25 Geoord aardewerk komt na de 

vroege ijzertijd niet meer voor.26 

Het nagenoeg ontbreken van versiering is kenmerkend voor de tweede helft van de 

late bronstijd en de vroege ijzertijd.27 

6.1.3 Conclusie

Het prehistorisch aardewerk van Didam bezit weinig diagnostische kenmerken en is 

daardoor moeilijk eenduidig te dateren. Op basis van verschillende technologische 

en typologische aspecten van het complex in zijn geheel is een datering in de vroege 

ijzertijd echter aannemelijk. Op één scherf na, een mogelijk scherf van een laat-neoli-

thische beker, zijn geen elementen aangetroffen die op een oudere of jongere datering 

wijzen. 

6.2 Middeleeuws aardewerk28 

M. Goddijn

6.2.1 Inleiding

Tijdens de opgraving is een zeer kleine hoeveelheid middeleeuws aardewerk 

gevonden: in totaal gaat het om 20 scherven. De scherven zijn alle gedetermineerd, 

waarbij gelet is op type, mogelijk vorm en datering van het aardewerk. 

6.2.2 Werkwijze

Het middeleeuwse aardewerk is goed te determineren op basis van uiterlijke 

kenmerken. Het aardewerk is onderverdeeld op basis van baksel. Waar mogelijk 

is geprobeerd het type vast te stellen voor een nauwkeurige datering. Bij grote 

vondstcomplexen kan men middeleeuws aardewerk verder onderverdelen op basis van 

subbaksel, bijvoorbeeld kleur en hardheid van een scherf. Een dergelijke nauwkeurige 

onderverdeling maakt namelijk een onderlinge vergelijking van vondstcomplexen 

mogelijk en levert een nauwkeurigere datering op. De geringe hoeveelheid aardewerk 

van Didam komt hier echter niet voor in aanmerking. 

6.2.3 Resultaten

Het middeleeuws aardewerk heeft in totaal 20 scherven opgeleverd. Het aarde-

werkspectrum bestaat uit Paffrath, Pingsdorf, kogelpot, proto-steengoed en grijs 

gedraaid aardwerk. Het scherfmateriaal dateert daarmee voornamelijk uit de volle 

middeleeuwen. Het grijsgedraaide aardewerk dateert iets later (tabel 6.2).

25  Persoonlijke mededeling drs. P. van den Broeke.
26  Van den Broeke 1991, 206
27  Vergelijk bijvoorbeeld de complexen uit Wijchen en Oss-Ussen, fase A in Van den Broeke 1991.
28  Met dank aan drs. E. Bult, specialist middeleeuw aardewerk van Faculteit Archeologie (Univer-

siteit Leiden), voor de determinaties.



44	 DiDam-Lupinenstraat

Type aardewerk Aantal Voorwerp Datering Herkomst

Paffrath 1 Kogelpot 11e-12e Greppel (S7.12)

Pingsdorf 1 - 11e-12e Onderkant esdek

Pingsdorf 1 Beker 12B Onderkant esdek

Pingsdorf 1 - 11e-12e Ontginningsgreppel (7.2)

Kogelpot 6 Kogelpot 11-14e  
(1x 10e-12e)

Bovenkant esdek

Kogelpot 4 Kogelpot 11e-14e Onderkant esdek

Kogelpot 1 kogelpot 11e-14e Kuil (S3.12)

Proto-steengoed 1 - 1225-1275 Bovenkant esdek

Grijs aardewerk 4 - Bovenkant esdek

Paffrath
Dit type aardewerk is handgevormd; alleen de randen zijn gedraaid. Het aardewerk 

is witgrijs tot donkerblauw of zwart en heeft vaak een metaalachtig uiterlijk. Het 

aardewerk is relatief hard en de magering bestaat uit fijn zand. Het oppervlak is 

hierdoor meestal vrij korrelig. Op het breukvlak valt doorgaans de kenmerkende bla-

derdeegachtige structuur op. Daarnaast bestaat er een paffrath-achtig baksel, waarbij 

deze gelaagdheid niet of nauwelijks aanwezig is. Vanwege de kleine hoeveelheden is 

bij de opgraving in Didam geen onderscheid gemaakt. Paffrath-aardewerk is te dateren 

in de 11e en 12e eeuw. Van dit aardewerk werden alleen kogelpotten gemaakt. Tijdens 

de opgraving is slechts één randfragment van een kogelpot aangetroffen. De scherf is 

afkomstig uit een greppel in het westen van de opgraving (S7.12, zie figuur 5.1).

Pingsdorf
Dit aardewerk wordt gemaakt vanaf de 10e eeuw en verdwijnt in het begin van de 13e 

eeuw, waarna het vervangen wordt door (proto-)steengoed. In Nederland kennen we 

Pingsdorf vooral uit 11e- en 12e-eeuwse contexten. Pingsdorf-aardewerk kan variëren 

van wit tot donkergeel en oranje tot aan donkergrijs en groen. De donkere baksels 

zijn harder dan de lichte. De magering van het aardewerk bestaat uit fijn zand en 

bevat rode chamottes. Pingsdorf staat bekend om zijn versiering: uit rood ijzerslib 

aangebracht met vingers of penseel. De motieven zijn divers en bestaan uit komma’s, 

kruisende diagonale lijnen, krullen, etc. Het Pingsdorf-materiaal kent een overlap met 

Badorf-aardewerk dat vaak versierd is met radstempels. Op vroeg-Pingsdorf komen 

deze radstempels ook voor. De geproduceerde vormen zijn tuitpotten, kogelpotten, 

hoge bekers, lage bolle bekers en schalen. Tijdens de opgraving zijn drie stukjes 

Pingsdorf aangetroffen. Één van de scherven is afkomstig van een beker uit de 

tweede helft van de 12e eeuw.29 Twee scherven zijn gevonden in het esdek; de derde 

is afkomstig uit een (ontginnings)greppel in het westen van de opgraving (S7.2, figuur 

5.1).

Kogelpot
Kogelpotaardewerk is handgevormd en kan verschillende soorten magering bevatten 

zoals steengruis, zand en potgruis. Dit aardewerk wordt in Midden- en West-Nederland 

geproduceerd van de 8e eeuw; de productie loopt door tot in de 14e eeuw. Aanvankelijk 

wordt vooral gebruik gemaakt van grove magering. In Midden- en Oost-Nederland 

worden van de 13e eeuw ook fijnere magering gebruikt.30 In Oost-Nederland bestaat 

veel variatie tussen de verschillende kogelpotbaksels. Het ligt dan ook voor de hand 

dat dit aardewerk op lokaal niveau is geproduceerd. Het merendeel van de scherven uit 

Didam bestaat uit dit type aardewerk. 

29  Sanke, 2002, 323, fig. 4.1
30  Verhoeve, 1998, 255.

Tabel 6.2 
Determinatie van het middeleeuws aardewerk.
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In totaal zijn 11 stuks van dit type gevonden. Hieronder bevindt zich ook 3-laagjes-

kogelpot waarvan het baksel donker is met een lichtere kern. Dit type dateert tussen 

de 10e en de 12e eeuw.31 Het overige materiaal dateert tussen de 11e en 14e eeuw, 

waaronder een scherf uit de 12e of 13e eeuw uit een kuil in het westen van de opgraving 

(S3.12, zie figuur 5.1).

Proto-steengoed
Dit type aardewerk volgt het Pingsdorf-aardewerk op. In de ontwikkeling van 

het aardewerk valt op dat het baksel steeds hard wordt door gebruik van hogere 

baktemperaturen. De klei gaat hierdoor sinteren, waardoor de porositeit van het 

aardewerk afneemt. Bij proto-steengoed is de klei niet volledig gesinterd, waardoor 

het oppervlak nog een vrij grof uiterlijk heeft en de magering nog steeds zichtbaar is. 

Dit aardewerk wordt gemaakt tussen 1225 en 1275. Tijdens de opgraving is slechts één 

scherf gevonden; deze is afkomstig uit het esdek.

Grijs aardewerk
 Dit gedraaide aardewerk is ongeglazuurd en gereduceerd gebakken. Het komt 

naast het roodbakkende aardewerk voor en wordt door dezelfde pottenbakkers 

geproduceerd. Uiteindelijk wordt dit aardewerk door het roodbakkende aardewerk 

verdrongen. Het grijs aardewerk komt al voor vanaf de 13e eeuw. In Oost-Nederland 

wordt dit aardewerk langer gebruikt dan in West-Nederland. Het verdwijnt hier pas op 

het eind van de 15e eeuw, of zelfs in de eerste kwart van de 16e eeuw. In Didam zijn vier 

scherven gevonden. Een type kon niet vastgesteld worden.

6.2.4 Verspreiding van het aardewerk

Drie van de voornoemde scherven zijn in een spoorcontext gevonden. Het overige 

scherfmateriaal is tijdens de vlakaanleg gevonden en is afkomstig uit het esdek (S5010)  

of op de overgang tussen de A- en C-horizont (S5015). Het materiaal uit het esdek is te 

plaatsen tussen de 10e en 16e eeuw, hoewel de meeste scherven te dateren zijn tussen 

de 12e en 13e eeuw. Waarschijnlijk is men in die periode met de ontginning van het land 

begonnen. Ook de greppels in werkput 7 in het westen van de opgraving lijken uit deze 

ontginningsperiode te stammen. 

6.2.5 Conclusie

De hoeveelheid middeleeuws aardewerk van de opgraving is zeer beperkt. De 

verklaring ligt in het ontbreken van bewoningssporen uit deze periode. De meeste 

scherven zijn afkomstig uit het esdek. Twee scherven komen uit (ontginnings)greppels. 

Op basis van het aardewerk is de ontginning te dateren in de 12e of 13e eeuw.

6.3 Natuursteen 

S. Knippenberg

Er is slechts een zeer gering aantal stenen geborgen. In totaal gaat het om zes stuks, 

waarvan één uit het esdek en de rest uit grondsporen afkomstig: twee uit greppels uit 

(vermoedelijk) de volle middeleeuwen en twee uit ijzertijdkuilen (tabel 6.3). 

31  Bult, 2009, 56.
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Kwartsitische zandsteen en zandsteen hebben de overhand. Dit zijn veelvoorkomende 

gesteentes in grindrijke afzettingen in Nederland. Dit materiaal zal dan ook ergens 

van een naburige grindontsluiting verzameld zijn. Dit geldt niet voor het fragment 

tefriet uit het esdek. Dit poreuze vulkanische gesteente komt van nature in de regio 

rond Mayen (Duitsland) voor, waar het sinds de late bronstijd gewonnen wordt als 

grondstof voor de vervaardiging van maalstenen.32 Vooral vanaf de ijzertijd is het een 

veelvuldig gebruikt gesteente. Men treft het dan ook op vindplaatsen over geheel 

Nederland aan.33 Het is onduidelijk tot welk werktuig het tefrietfragment van de 

opgraving heeft toebehoord. Hoogstwaarschijnlijk is dat een maalsteen geweest. Wat 

voor type maalsteen precies - een handmolenschijf of een oudere prehistorische ligger 

of loper - kan helaas niet bepaald worden. Dit bemoeilijkt ook een goede datering 

van het fragment. Uitgaande van de context (esdek) en de onderliggende sporen 

in het noordwesten van de opgraving (werkput 1) dateert de tefriet uit de (volle) 

middeleeuwen (zie, figuur 5.1).

Te midden van de overige stenen valt een wetsteen van kwartsitische zandsteen, 

aangetroffen in kuil S2.1 op (zie, figuur 5.1). Het gaat om een brede, platte en niet al 

te lange natuurlijke kei met afmetingen 10,5 x 5,4 x 2,7 cm, waarvan vooral de twee 

lange zijkanten en delen van een van de platte zijdes door gebruik zijn afgesleten. Het 

werktuig is door verbranding in twee stukken gebroken, waarbij er ook enkele kleine 

fragmenten zijn afgesprongen, die niet zijn aangetroffen. Dergelijke wetstenen zijn 

gedurende de Romeinse tijd en de daarop volgende middeleeuwen veelvoorkomende 

werktuigen binnen een nederzettingscontext.34 Uitgaande van het aardewerk uit S2.1 

dateert de wetsteen echter uit de ijzertijd.

Onder het overige materiaal bevinden zich slechts steenfragmenten, waarop geen 

sporen van gebruik aanwezig zijn. Wel zijn er bij twee fragmenten - en mogelijk een 

derde fragment -  sporen van verbranding geconstateerd. Deze stukken blijken te 

weinig diagnostische kenmerken te vertonen voor nadere determinatie.

Vnr. Put Spoor Aard Datering Steensoort Artefacttype Opmerkingen

4 1 1 greppel middeleeuwen zandsteen plat fragment

5 1 5010 esdek tefriet brok

6.1 1 6 greppel middeleeuwen kwartsitische zandsteen keifragment verbrand, dezelfde grote kei als 6.2

6.2 1 6 greppel middeleeuwen kwartsitische zandsteen keifragment verbrand, dezelfde grote kei als 6.1

16 2 1 kuil ijzertijd kwartsitische zandsteen wetsteen door verbranding in tweeën gebroken

52 4 1 kuil ijzertijd zandsteen plat fragment  

6.4 Botanie

W.J. Kuijper

Tijdens de opgraving is op twee plaatsen grond verzameld voor botanisch onderzoek. 

In dit geval betrof het onderzoek de macroresten (zaden). De aanwezig soorten 

kunnen iets vertellen over een deel van het voedselpakket van de vroegere bewoners 

van Didam.

32  Van Heeringen 1985; Joachim 1985.
33  Harsema 1979; Van Heeringen 1985; Hiddink & Boreel 2005a,b; H. Kars 1980; E. Kars 2000; 

Knippenberg 2008.
34  Hiddink & Boreel 2005a,b; H. Kars 1983; Resi 1990. 

Tabel 6.3 
Determinatie van het natuursteen.
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De vulling van twee kuilen leek in het veld geschikt voor een analyse. Het betrof kuilen 

(S4.1 en S4.4) met een ijzertijddatering. Van beide is twee liter grond met kraanwater 

doorgezeefd op een zeef met mazen van een halve mm en een klein deel op mazen 

van 0,25 mm. Het onderzoek is verricht op het botanisch laboratorium van de Faculteit 

der Archeologie (Universiteit Leiden). 

De residu’s bevatten veel kleine stukjes houtskool met daartussen weinig verkoolde 

zaden. De gevonden soorten zijn in tabel 6.4 vermeld. Een aantal zaden kon niet goed 

op naam gebracht worden door de slechte conservering.

Vondstnummer 41 (S4.4) bevatte de gekweekte soorten gerst en tarwe. Twee zaden 

zijn waarschijnlijk van pluimgierst, maar door de slechte conservering is dit niet zeker 

te zeggen. In het andere vondstnummer (v.40, S4.1) ontbraken voedselgewassen. 

In beide kuilen waren de zaden van een aantal bekende kruiden (zwaluwtong, 

duizendknoop, schapenzuring, spurrie) aanwezig. Deze soorten groeiden in de 

nederzetting en op de akkers tussen het graan. Het is goed mogelijk dat de zaden mee 

geoogst zijn met het graan en daardoor samen verkoold zijn. Doordat plantenresten 

verkoold raken door de nabijheid van vuur, soms per ongeluk tijdens brand, blijven zij 

goed bewaard in bijvoorbeeld kuilen in een nederzetting.

Het onderzoek van slechts twee monsters levert te weinig informatie op om veel 

uitspraken te kunnen doen. Uit dit onderzoek blijkt in ieder geval dat de vroegere 

Didammers o.a. gerst en tarwe op hun menu hadden staan. De gevonden soorten zijn 

alle bekende planten uit de ijzertijd.

context

vondstnummer 40 41

put 4 4

spoor 1 4

volume in liters 2 2  

   

voedsel  

gerst - 12 Hordeum vulgare vulgare

pluimgierst ? - 2 cf Panicum miliaceum

emmer? tarwe - 4 Triticum cf dicoccum

graan - 2 cerealia

   

(akker-)onkruiden  

haver/oot ? 1 - cf Avena sp.

hanenpoot - 1 Echinochloa crus-galli

zwaluwtong 1 2 Fallopia convolvulus

waterpeper 1 3 Persicaria hydropiper

beklierde duizendknoop 14 - Persicaria lapathifolia

smalle weegbree 1 - Plantago lanceolata

varkensgras 1 - Polygonum aviculare

schapenzuring 4 - Rumex acetosella

(geelrode?) naaldaar 1 - Setaria cf pumila

spurrie 1 - Spergula arvensis

wikke - 1 Vicia sp.

indetermineerbaar 3 3

houtskool,  stukjes honderden tientallen

Tabel 6.4 
Determinatie van de botanische resten uit 
twee ijzertijdkuilen.
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Synthese

7.1 Interpretatie

De bodemopbouw in deelgebied oost bestaat uit een zogenaamd AC-profiel. In de 

ondergrond bevindt zich de afgetopte kop of flank van een dekzandrug die is afgedekt 

door een hoge bruine enkeerdgrond (esdek). Een deel van het esdek is verstoord door 

woningbouw in het recente verleden. De enige archeologische sporen in het esdek 

zijn de karrensporen in het westen en noordoosten van de opgraving. De overige 

sporen bevinden zich onder het esdek, in de top van de C-horizont. De conservering 

van de sporen is over het algemeen slecht. Het gaat om twee clusters chronologisch 

en ruimtelijk gespreide sporen: een cluster uit de middeleeuwen en een uit de ijzertijd 

in het oosten. Het aangetroffen vondstmateriaal is maar in beperkte mate uit sporen 

afkomstig. De meeste vondsten komen uit de onderste laag van het afdekkende esdek 

en uit de mollenlaag op de overgang naar de C-horizont. 

De sporencluster uit de ijzertijd bestaat hoofdzakelijk uit kuilen en enkele verspreide 

paalsporen. Gezien de vondsten en macrobotanische resten lijken de kuilen (mogelijk 

secundair) gebruikt te zijn om nederzettingsafval te dumpen. Op grond van het 

vooronderzoek werd in het zuiden van de cluster een huisplattegrond verwacht. Deze 

is uiteindelijk echter niet aangetroffen. De meeste sporen bleken hier bij nader inzien 

uit natuurlijke sporen te bestaan. Het lijkt er dus op dat het deelgebied zich niet in 

de kern van een voormalige nederzetting uit de ijzertijd bevindt, maar in de periferie 

daarvan. 

De bewoningssporen van Didam-Lupinenstraat zijn te relateren aan de resultaten 

van de opgraving van ADC ArcheoProjecten uit 2009 op het Loilse Veld.35 Daar zijn 

op circa 50 m van de onderhavige opgraving sporen van een boerderij uit de late 

bronstijd en sporen uit de overgang late bronstijd/vroege ijzertijd gevonden. Bij de 

vondsten van Loilse Veld vertoont het aardewerk duidelijke kenmerken van zowel 

de late bronstijd als de vroege ijzertijd. Het aardewerk van Lupinenstraat dateert 

duidelijk iets later en moet in de vroege ijzertijd geplaatst worden. Mogelijk hebben we 

hier te maken met twee opvolgende bewoningslocaties. Uitgaande van het bekende 

model van ‘ zwervende erven’, waarin boerderijen – met akkers -in de bronstijd en 

ijzertijd zich door het landschap verplaatsten, is het goed mogelijk dat de (nazaten 

van de) bewoners van de bronstijd boerderij zich na enige omzwervingen weer op 

min of meer dezelfde plaats gevestigd hebben. Opmerkelijk is ook de continuïteit in 

de voedselvoorzienig, getuige de botanische resten in het nederzettingsafval. Beide 

opgravingen wijzen uit dat de aangetroffen gewassen uit de( vroege) ijzertijdneder-

zetting van Lupinenstraat al in de late bronstijd op het menu stonden. Zowel gerst, 

tarwe, pluimgierst als spurrie werden in beide opgravingen in verkoolde toestand 

teruggevonden.

Of het inderdaad om een of twee groepen mensen ging met directe familiebanden 

is niet meer vast te stellen. Wel is duidelijk geworden dat er enige continuïteit in 

bewoning is geweest in het gebied gedurende de bronstijd/ijzertijd. In de periode erna 

lijkt het gebied op basis van de huidige gegevens echter voor lange tijd te zijn verlaten. 

35  Vanneste & Prangsma, 2011.

7
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Pas in de middeleeuwen zijn er weer activiteiten geweest; het terrein lijkt toen geschikt 

te zijn gemaakt voor de landbouw. Bewoningssporen ontbreken. De sporen bestaan 

enkel uit kuilen en greppels in het westen van deelgebied oost. Het aardewerk uit de 

sporen en het bovenliggende esdek plaatsen de sporen tussen de 10e en de 13e eeuw. 

De sporen lijken in verband te staan met de inrichting van het buitengebied van het 

toenmalige Didam en de latere grootschalige ontginning van het gebied. Uitgaande 

van de historische kaarten lijkt dit gebruik tot in de 19e eeuw te zijn voortgezet.

7.2 Beantwoording onderzoeksvragen

Hieronder worden de onderzoeksvragen beantwoord. Aangezien niet alle 

verwachtingen uit het vooronderzoek zijn uitgekomen, zijn niet alle vragen te 

beantwoorden.

Met betrekking tot de aangetroffen ijzertijd- nederzetting:
·  Zijn de in werkput 1 en 3 aangetroffen sporen onderdeel van een grotere structuur 

(huisplattegrond)?

De sporen van zowel werkput 1als werkput 3 uit het vooronderzoek blijken na 

opgraving niet tot een plattegrond te horen. Tijdens het veldonderzoek is speciale 

aandacht besteed aan deze zone. Bij het couperen van de sporencluster bleken de 

meeste sporen uit natuurlijke sporen te bestaan.

·  Is er sprake van één zwervend erf of zijn er meerdere gelijktijdige woonplaatsen?

Hoewel een huisplattegrond niet werd aangetroffen lijkt wel de rand van een erf of een 

gebruikszone behorend tot een erf uit de vroege ijzertijd te zijn aangesneden. Het is 

echter onduidelijk of het om sporen gaat die bij één of bij meerdere erven horen.

·  Kan de datering (van de verschillende fasen) verder aangescherpt worden?

Tijdens het vooronderzoek was al een ijzertijdouderdom vastgesteld. Inmiddels is, 

vooral op basis van het aardewerk, de datering teruggebracht tot de vroege ijzertijd. 

De 14C-datering sluit hier op aan, maar houdt ook de mogelijkheid voor een datering in 

het begin van de midden-ijzertijd open. 

· Welk(e) type(n) huisplattegronden kan/kunnen worden onderscheiden?

Er zijn geen sporen van plattegronden gevonden.

· In hoeverre zijn (chrono)typologieën met betrekking tot (huis)plattegronden uit andere 

regio's toepasbaar? Welke overeenkomsten en verschillen zijn er?

Er zijn geen sporen van plattegronden gevonden.

·  Zijn er sporen aanwezig die niet tot de primaire functies van een nederzetting 

behoren? Zo ja, wat is de aard en datering daarvan?

De ijzertijdsporen passen in het gebruikelijke sporenbeeld van (de randzone van een) 

nederzetting.

·  Zijn er begraafplaatsen aanwezig? Zo ja: wat is hun verschijningsvorm, omvang, 

datering en landschappelijke ligging?

Er zijn geen begraafplaatsen aangetroffen.
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· Wat is de relatie van de nederzettingssporen (zowel in ruimte als qua datering) met de 

vondsten op het Loilse Veld?

De nederzettingssporen van Lupinenstraat liggen op ca. 50 m afstand van de 

bewoningssporen uit de late bronstijd/vroege ijzertijd van het Loilse Veld. Het 

aardewerk plaatst de bewoning van Lupinenstraat in een iets jongere fase (vroege 

ijzertijd). Vermoedelijk vertegenwoordigen de sporen van beide opgravingen 

opvolgende fasen van een of meerdere erven die over de lokale dekzandruggen 

hebben gezworven.

·  In hoeverre zijn (chrono-)typologieën met betrekking tot aardewerk en andere mate-

riaalcategorieën uit aangrenzende regio’s (bijvoorbeeld Drenthe, rivierengebied, 

Westfalen) toepasbaar? Welke overeenkomsten en verschillen zijn er?

Het aardewerk vertoont overeenkomsten met de bekende complexen uit zuid- en 

Midden-Nederland.

· Was er sprake van culturele invloeden vanuit andere gebieden. En zo ja, van waar en 

welke invloeden?

De opgraving bevat te weinig sporen en vondsten om dergelijke invloeden aan te 

kunnen tonen.

·  Hoe was de voedselvoorziening geregeld, akkerbouw, veeteelt, jacht en visvangst?

Vermoedelijk zijn er in de buurt van de sporen akkers geweest waar tarwe, pluimgierst 

en gerst zijn verbouwd. 

· Welke cultuurgewassen werden in de verschillende bewonings- en gebruiksfasen 

verbouwd?

Gerst tarwe en pluimgierst zullen in de omgeving zijn verbouwd. Ook zwaluwtong, 

duizendknoop, schapenzuring en spurrie zijn aangetroffen. Deze gewassen groeien 

echter tussen het graan en zijn waarschijnlijk niet bewust verbouwd.

Algemeen:
· Is er sprake van sporen en/of vondsten uit andere perioden?

In tegenstelling tot de verwachting uit het vooronderzoek zijn er behalve de 

ijzertijdsporen ook enkele sporen – met vondsten - uit de (volle) middeleeuwen en 

nieuwe tijd aangetroffen. Een opvallende vondst is verder een met granietgruis 

gemagerde scherf inclusief mogelijk een groefversiering in zigzag-motief. Het lijkt 

om een fragment van een laat-neolithische beker. Het gaat hier om een losse vondst 

zonder geassocieerde sporen. 

· Zo, ja: wat is de aard, datering en verspreiding daarvan?

De sporen uit de middeleeuwen concentreren zich in het westen van deelgebied oost 

en lijken een vervolg te hebben in het nog niet onderzochte deel van het plangebied. 

Het vondstmateriaal is sporen en vooral in het esdek aangetroffen (verspreid over het 

hele deelgebied).

·  Is er een relatie te leggen tussen deze resten en eerder aangetroffen resten in de 

directe omgeving?

Vermoedelijk zijn de (ontginnings) sporen in verband te brengen met de middeleeuwse 

bewoningskern van Didam.
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Bodem:
· Wat is de landschappelijke ontwikkeling van het plangebied?

De belangrijkste landschappelijke ontwikkeling heeft plaats gevonden tijden het 

Weichselien toen er een grote dekzandrug werd gevormd op oudere fluvioperiglaci-

ale sedimenten. Vanaf de middeleeuwen is het plangebied enigszins geëgaliseerd, 

onder meer door ontginning en het opwerpen van een esdek, waarbij een deel van het 

oorspronkelijke reliëf verloren zal zijn gegaan.

·  Hoe was de oorspronkelijke (natuurlijke) bodemopbouw? 

Oorspronkelijk zal er een podzol in de bodemtop van het dekzand aanwezig zijn 

geweest.

·  Hoe zag het a-biotisch landschap (geomorfologie en bodem) er ten tijde van de 

verschillende bewonings- en gebruiksfasen uit?

Ten tijde van de vroege ijzertijd zal het gewelfde landschap nog vrijwel in dezelfde 

staat zijn geweest als het aan het eind van het Pleistoceen. Pas kort voor, tijdens of na 

de middeleeuwse ontginning kreeg het landschap zijn huidige vorm.

Vegetatieontwikkeling en landgebruik:
· Wat is de potentiële natuurlijke vegetatie in de diverse landschappelijke zones binnen 

het plangebied?

· Welke veranderingen treden in de loop van de tijd op in de vegetatie, de vegetatie-

structuur en de openheid van het landschap? En wat was de rol van de mens hierbij?

·  Hoe werd het landschap in de verschillende bewonings- en gebruiksfasen gebruikt?

Het botanisch onderzoek heeft te weinig resultaat opgeleverd om vragen over de 

natuurlijke omgeving te kunnen beantwoorden.
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Figuren

Figuur 1.1 Ligging plangebied Didam-Lupinenstraat (bron: Top25 Kadaster).

Figuur 1.2 Huidige situatie plangebied Brede School Noord (blauw) met in groen 

deelgebied oost (bron: Google maps 2012).

Figuur 2.1 Geomorfologische kaart van plangebied Brede School Noord (blauw) met in 

groen deelgebied oost.

Figuur 2.2 Hoogtekaart van plangebied Brede School Noord (wit kader) en omgeving. 

Bron: www.ahn.nl.

Figuur 2.3 Bodemkaart van plangebied Brede School Noord (blauw) met in groen 

deelgebied oost.

Figuur 2.4 IKAW met Archismeldingen; in blauw het plangebied en in groen deelgebied 

oost.

Figuur 2.5 Archeologische Verwachtingskaart gemeente Montferland (ArcheoPro) met 

plan plangebied Brede School Noord (blauw) en deelgebied oost (groen).

Figuur 3.1 Puttenplan uit het draaiboek met kabels en leidingen in kleur.

Figuur 3.2 Gegraven werkputten (donkergrijs) met putnummers. In lichtgrijs is de 

bestaande bebouwing weergegeven.

Figuur 4.1 Overzicht van de werkputten en profielkolommen (p).

Figuur 4.2 Bodemopbouw van profielkolom 2 in werkput 2.

Figuur 4.3 Bodemopbouw van profielkolom 6 in werkput 1.

Figuur 4.4 Bodemopbouw van profielkolom 2 in werkput 4.

Figuur 4.5 Overzicht van de werkputten met de hoogte van het sporenvlak.

Figuur 5.1 Overzicht van sporen naar periode: rood omcirkeld zijn de ijzertijdsporen, 

blauw 

Figuur 5.2 Overzicht van de ijzertijdsporen naar type.

Figuur 5.3 Doorsnede van een ijzertijdkuil (S7.1) met verbruining.

Figuur 5.4 IJzertijdkuilen met een verrommelde vulling: spoor S2.1 (a) en spoor S4.1 (b).

Figuur 5.5 Doorsneden van sporen: paalspoor uit de ijzertijd (S5.26) (boven) versus een  

natuurlijke vlek (onder). 

Figuur 5.6 Westzijde van de opgraving met sporen uit de (volle) middeleeuwen

Figuur 5.7 Doorsneden van middeleeuwse sporen: greppel S7.13 (boven) en kuil (onder).

Figuur 5.8 Ontginningssporen in het sporenvlak (boven) en in de doorsnede (S7.3) 

(onder).

Figuur 5.9 Karrensporen uit de nieuwe tijd in het esdek: in de profielen van werkput 3 

(boven)  en werkput 6 (onder).

Figuur 5.10 Uitsnede van de topografische atlas uit 1906 met projectie van deelgebied 

oost (rood kader), karrensporen S7.3 en greppel S5.1. Bron: topografische kaart: Grote 

Historische Atlas 1:25.000, Gelderland; bladnr. 492 .

Figuur 6.1 Een selectie van het ijzertijdaardewerk van Didam-Lupinenstraat (schaal 

1:2).

Tabellen

Tabel 1.1 Administratieve gegevens.

Tabel 6.1 Chronologisch relevante kenmerken van het laatprehistorisch aardewerk.

Tabel 6.2 Determinatie van het middeleeuws aardewerk.

Tabel 6.3 Determinatie van het natuursteen.

Tabel 6.4 Determinatie van de botanische resten uit twee ijzertijdkuilen.
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Bijlagen

Bijlage 1 Sporenlijst

Bijlage 2 Vondstenlijst
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put vlak spoor type gecoupeerd m+NAP diepte (cm) opmerking

1 1 1 greppel ja 11,47 26 mogelijk perceel/ontginningsgreppel

1 1 2 kuil ja 11,48 28 alleen foto: post-middeleeuws

1 1 3 kuil nee 11,44 post-middeleeuws

1 1 4 kuil ja 11,53 14 alleen foto: post-middeleeuws

1 1 5 paalkuil nee 11,48 post-middeleeuws

1 1 6 greppel ja 11,52 18 mogelijk perceel/ontginningsgreppel

1 1 7 greppel nee 11,59 mogelijke sloot

1 1 999 recent nee 11,49

1 1 5010 laag nee esdek

1 1 5015 laag nee overgang A-C

1 1 5030 laag nee 11,59

1 91 1 greppel nee

1 91 5000 laag nee recente bouwvoor

1 91 5005 laag nee opgebrachte grond

1 91 5010 laag nee esdek

1 91 5015 laag nee esdek, overgang A-C

1 91 5030 laag nee C-horizont

1 93 1 greppel nee

1 93 6 greppel nee

1 93 5000 laag nee recente bouwvoor

1 93 5005 laag nee opgebrachte grond

1 93 5010 laag nee esdek

1 93 5015 laag nee esdek, overgang A-C

1 93 5030 laag nee C-horizont

1 94 6 greppel nee

1 94 5000 laag nee recente bouwvoor

1 94 5010 laag nee esdek

1 94 5015 laag nee esdek, overgang A-C

1 94 5030 laag nee C-horizont

2 1 1 kuil ja 11,65 24 afvalkuil?

2 1 999 recent nee 11,62

2 1 5010 laag nee

2 1 5015 laag nee overgang A-C

2 1 5030 laag nee 11,62

2 91 5000 laag nee recente bouwvoor

2 91 5005 laag nee opgebrachte grond

2 91 5006 laag nee dgr ZS2, oude bouwvoor?

2 91 5010 laag nee esdek

2 91 5015 laag nee overgang A-C

2 91 5030 laag nee C-horizont

2 93 5000 laag nee recente bouwvoor

2 93 5005 laag nee opgebrachte grond

2 93 5010 laag nee esdek

Bijlage 1 Sporenlijst
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put vlak spoor type gecoupeerd m+NAP diepte (cm) opmerking

2 93 5015 laag nee overgang A-C

2 93 5030 laag nee C-horizont

3 1 1 greppel ja 11,63 28 snijdt in het vlak vanaf S5010

3 1 2 kuil ja 11,70 27

3 1 3 kuil ja 11,64 22

3 1 4 kuil ja 11,62 17

3 1 5 paalkuil ja 11,60 11

3 1 6 greppeleppel ja 11,73 30

3 1 7 KS ja 11,73

3 1 8 paalkuil ja 11,67 9

3 1 9 paalkuil ja 11,60 6

3 1 10 paalkuil ja 11,61 16

3 1 11 greppeleppel ja 11,72 42

3 1 12 kuil ja 11,71 16

3 1 13 kuil ja 11,59 21

3 1 999 recent nee 11,64

3 1 5010 laag nee esdek

3 1 5015 laag nee overgang A-C

3 1 5030 laag nee 11,68

3 91 1 greppeleppel nee

3 91 6 greppeleppel nee

3 91 7 KS nee

3 91 11 greppel nee

3 91 5000 laag nee recente bouwvoor

3 91 5005 laag nee opgebrachte grond

3 91 5006 laag nee oude bouwvoor?

3 91 5010 laag nee esdek

3 91 5015 laag nee overgang A-C

3 91 5030 laag nee C-horizont

3 93 5000 laag nee recente bouwvoor

3 93 5005 laag nee opgebrachte grond

3 93 5006 laag nee oude bouwvoor?

3 93 5010 laag nee esdek

3 93 5015 laag nee overgang A-C

3 93 5030 laag nee C-horizont

4 1 1 kuil ja 11,58 47

4 1 2 kuil ja 11,55 24

4 1 3 kuil ja 11,58 14

4 1 4 kuil ja 11,54 40

4 1 5 kuil ja 11,51 20

4 1 6 kuil ja 11,53 26

4 1 999 recent nee

4 1 5010 laag nee esdek

4 1 5015 laag nee overgang A-C

4 1 5030 laag nee 11,52

4 91 5000 laag nee recente bouwvoor

4 91 5005 laag nee opgebrachte grond
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put vlak spoor type gecoupeerd m+NAP diepte (cm) opmerking

4 91 5006 laag nee oude bouwvoor?

4 91 5010 laag nee esdek

4 91 5015 laag nee overgang A-C

4 91 5030 laag nee overgang A-C

4 93 5000 laag nee recente bouwvoor

4 93 5005 laag nee opgebrachte grond

4 93 5006 laag nee oude bouwvoor?

4 93 5010 laag nee esdek

4 93 5015 laag nee overgang A-C

4 93 5030 laag nee C-horizont

5 1 1 greppel ja 11,73 3 alleen foto: onderkantje; mogelijke depressie

5 1 2 kuil ja 11,73 33

5 1 3 natuurlijke verstoring ja 11,67

5 1 4 natuurlijke verstoring ja 11,65

5 1 5 natuurlijke verstoring ja 11,65

5 1 6 paalkuil ja 11,62 13

5 1 7 plantaardige verstoring ja 11,63 uitgeloogde C-horizont, komt door vegetatie

5 1 8 natuurlijke verstoring ja 11,59

5 1 9 natuurlijke verstoring ja 11,57

5 1 10 natuurlijke verstoring ja 11,60

5 1 11 natuurlijke verstoring ja 11,60

5 1 12 paalgat ja 11,63 13 mogelijke diergang

5 1 13 natuurlijke verstoring ja 11,63

5 1 14 natuurlijke verstoring ja 11,66

5 1 15 paalkuil ja 11,56 6

5 1 16 kuil ja 11,60 4

5 1 17 paalkuil ja 11,61 12

5 1 18 dierlijke verstoring ja 11,62

5 1 19 dierlijke verstoring ja 11,61

5 1 20 dierlijke verstoring ja 11,58

5 1 21 natuurlijke verstoring ja 11,61

5 1 22 dierlijke verstoring ja 11,60

5 1 23 kuil ja 11,65 10

5 1 24 natuurlijke verstoring ja 11,61

5 1 25 paalgatkuil ja 11,61 29

5 1 26 paalkuil ja 11,56 24

5 1 999 recent nee 11,60

5 1 5010 laag nee esdek

5 1 5015 laag nee overgang A-C

5 1 5030 laag nee 11,64

5 91 5000 laag nee recente bouwvoor

5 91 5005 laag nee opgebrachte grond

5 91 5006 laag nee oude bouwvoor?

5 91 5010 laag nee esdek

5 91 5015 laag nee overgang A-C

5 91 5030 laag nee C-horizont

5 93 25 paalgatkuil nee
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put vlak spoor type gecoupeerd m+NAP diepte (cm) opmerking

5 93 26 paalkuil nee

5 93 5000 laag nee recente bouwvoor

5 93 5005 laag nee opgebrachte grond

5 93 5006 laag nee oude bouwvoor?

5 93 5010 laag nee esdek

5 93 5015 laag nee overgang A-C

5 93 5030 laag nee C-horizont

6 1 999 recent nee 11,46

6 1 5030 laag nee 11,39

6 91 5000 laag nee recente bouwvoor

6 91 5005 laag nee opgebrachte grond

6 91 5006 laag nee oude bouwvoor?

6 91 5010 laag nee esdek

6 91 5015 laag nee overgang A-C

6 91 5030 laag nee overgang A-C

6 93 5000 laag nee recente bouwvoor

6 93 5005 laag nee opgebrachte grond

6 93 5006 laag nee oude bouwvoor?

6 93 5010 laag nee esdek

6 93 5015 laag nee overgang A-C

6 93 5030 laag nee C-horizont

7 1 1 kuil ja 11,60 29

7 1 2 greppel nee 11,58 ontginningsgreppel

7 1 3 greppel ja 11,62 alleen foto, lijkt onderkant ontginningsbaan

7 1 4 greppel nee 11,61 perceel/ontginningsgreppel?

7 1 5 natuurlijke verstoring ja 11,55

7 1 6 natuurlijke verstoring ja 11,57 vervalt

7 1 7 kuil ja 11,64 19
scherp begrensd lijkt opgevuld met oude 
bouwvoor

7 1 8 greppel ja 11,63 11 vaag begrensd, geen ijzertijd

7 1 9 paalkuil ja 11,60 23 kleiig geen ijzertijd

7 1 10 kuil ja 11,60 20 scherp begrensd, geen ijzertijd

7 1 11 natuurlijke verstoring ja 11,60

7 1 12 greppel ja 11,61 32

7 1 13 paalkuil ja 11,65 10

7 1 14 paalkuil ja 11,67 22

7 1 888 boomval nee 11,60

7 1 999 recent nee 11,61

7 1 5010 laag nee esdek

7 1 5015 laag nee overgang A-C

7 1 5030 laag nee 11,53

7 92 5000 laag nee recente bouwvoor

7 92 5005 laag nee opgebrachte grond

7 92 5006 laag nee oude bouwvoor?

7 92 5010 laag nee esdek

7 92 5015 laag nee overgang A-C

7 92 5030 laag nee C-horizont
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put vlak spoor type gecoupeerd m+NAP diepte (cm) opmerking

7 94 5000 laag nee recente bouwvoor

7 94 5005 laag nee opgebrachte grond

7 94 5006 laag nee oude bouwvoor?

7 94 5010 laag nee esdek

7 94 5015 laag nee overgang A-C

7 94 5030 laag nee C-horizont
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vondstnr put vlak vak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

1 1 1 101 5015 aardewerk prehistorisch handgevormd 1 31,3

2 1 1 101 5010 aardewerk middeleeuwen 2 8,8

3 1 1 201 5015 aardewerk prehistorisch handgevormd 2 17,8

4 1 1 1 1 steen 1 13,2

5 1 1 1 5010 steen 1 159,9

6 1 1 202 6 1 steen 2 614,4

7 1 1 202 5015 aardewerk prehistorisch handgevormd 2 14,9

8 1 1 203 5015 aardewerk middeleeuwen 1 2,1

9 1 1 207 5015 aardewerk middeleeuwen 1 17,2

10 2 1 1 5010 aardewerk prehistorisch handgevormd 1 8,2

11 2 1 101 5010 aardewerk prehistorisch handgevormd 3 33,2

11 2 1 101 5010 aardewerk middeleeuwen 1 2,6

12 2 1 101 5015 aardewerk prehistorisch handgevormd 7 41,6

13 2 1 102 5010 aardewerk prehistorisch handgevormd 2 19,3

14 2 1 103 5010 aardewerk prehistorisch handgevormd 4 11,6

15 2 1 1 1 aardewerk prehistorisch handgevormd 10 43

16 2 1 1 1 steen 2 270

16 2 1 1 1 aardewerk prehistorisch handgevormd 13 90,5

17 3 1 101 5010 aardewerk middeleeuwen 2 6,4

18 3 1 101 5015 aardewerk onbepaald 1 1,8

19 3 1 1 5030 aardewerk prehistorisch handgevormd 1 6,9

20 2 1 1 1 aardewerk prehistorisch handgevormd 40 589,1

21 2 1 1 2 verbrande klei 4 34,8

22 3 1 6 5015 aardewerk middeleeuwen 1 2,5

23 4 1 1 1 aardewerk prehistorisch handgevormd 34 166,6

23 4 1 1 1 slak 1 13,8

24 4 1 1 5015 aardewerk prehistorisch handgevormd 9 42,5

25 4 1 2 5010 aardewerk prehistorisch handgevormd 3 11,5

26 4 1 2 5015 aardewerk prehistorisch handgevormd 16 98,2

27 4 1 102 5015 aardewerk prehistorisch handgevormd 6 10,7

28 4 1 3 5015 aardewerk prehistorisch handgevormd 2 15,2

29 4 1 2 1 aardewerk onbepaald 2 3,2

30 4 1 5 5010 aardewerk middeleeuwen 1 3,4

31 4 1 3 1 aardewerk prehistorisch handgevormd 2 34,2

32 4 1 4 1 aardewerk prehistorisch handgevormd 9 94

33 4 1 7 5010 aardewerk onbepaald 2 7,7

34 4 1 7 5010 brons 1 0,8

35 4 1 8 5010 aardewerk prehistorisch handgevormd 1 27,4

36 4 1 108 5010 aardewerk middeleeuwen 1 26

37 5 1 1 aardewerk prehistorisch handgevormd 1 3,8

38 3 1 1 1 aardewerk prehistorisch handgevormd 5 20,8

39 3 1 12 1 aardewerk middeleeuwen 1 1,1

42 4 1 5 1 aardewerk prehistorisch handgevormd 2 20,7

43 4 1 6 1 aardewerk prehistorisch handgevormd 2 7,1

44 4 1 3 1 aardewerk prehistorisch handgevormd 2 72,7

Bijlage 2 Vondstenlijst
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vondstnr put vlak vak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

45 4 1 4 1 aardewerk prehistorisch handgevormd 36 291,5

46 4 1 3 1 aardewerk prehistorisch handgevormd 2 23,5

47 4 1 1 1 aardewerk prehistorisch handgevormd 8 62,5

47 4 1 1 1 keramiek 1 21,4

49 4 1 1 2 aardewerk prehistorisch handgevormd 2 5,8

50 4 1 2 1 aardewerk prehistorisch handgevormd 2 6,6

51 4 1 2 1 aardewerk prehistorisch handgevormd 2 20,9

52 4 1 1 1 aardewerk prehistorisch handgevormd 30 219,6

52 4 1 1 1 steen 1 10,8

53 4 1 4 1 aardewerk prehistorisch handgevormd 8 89,3

54 5 1 5 5010 aardewerk onbepaald 1 5,6

55 5 1 5 5030 aardewerk onbepaald 2 1,9

56 5 1 3 aardewerk onbepaald 1 5,8

57 5 1 6 5010 ijzer 1 1,7

58 5 1 6 5010 aardewerk middeleeuwen 2 38,7

59 5 1 106 5010 aardewerk prehistorisch handgevormd 4 124,8

60 5 1 7 5010 aardewerk prehistorisch handgevormd 2 7,3

61 5 1 7 5015 aardewerk prehistorisch handgevormd 5 67,8

62 5 1 25 1 aardewerk prehistorisch handgevormd 1 3

63 5 1 26 1 aardewerk prehistorisch handgevormd 6 145,2

64 5 1 2 1 aardewerk prehistorisch handgevormd 1 14,2

65 7 1 1 5010 brons 1 1,8

66 7 1 1 5010 brons 1 2,1

67 7 1 1 5010 aardewerk middeleeuwen 2 5,9

68 7 1 101 5010 aardewerk prehistorisch handgevormd 8 35,5

69 7 1 207 5010 aardewerk prehistorisch handgevormd 1 8,3

70 7 1 211 5010 aardewerk middeleeuwen 1 9,2

71 7 1 2 aardewerk middeleeuwen 1 4,3

72 7 1 112 5015 aardewerk middeleeuwen 1 0,9

73 7 1 17 5010 aardewerk prehistorisch handgevormd 4 13

74 7 1 216 5010 aardewerk middeleeuwen 1 31,9

75 7 1 12 aardewerk middeleeuwen 1 3,8


	Rapport165_omslag_v3_web
	Rapport165_web.pdf
	Rapport165_omslag web.pdf
	Rapport165_web


