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Inleiding

Sebastiaan Knippenberg en Michiel Goddijn

1.1 Aanleiding en doelstelling

De gemeente Maasgouw gaat op een terrein ingeklemd door de Schoolstraat en de 

Molenweg twaalf woningen en een brede maatschappelijke voorziening bouwen. 

Eventueel aanwezige archeologische resten worden hierbij aangetast. In het kader van 

de bestemmingsplanprocedure heeft de gemeente Maasgouw besloten archeologisch 

onderzoek uit te voeren ter veiligstelling en documentatie van eventueel aanwezige 

archeologische resten. 

Voorafgaande aan het onderhavige onderzoek heeft ADC ArcheoProjecten een 

bureauonderzoek, inventariserend booronderzoek en een inventariserend onderzoek 

door middel van proefsleuven uitgevoerd (IVO-P).1 Het laatstgenoemde onderzoek 

heeft de aanwezigheid van archeologische resten uit de steentijd en late prehistorie 

aangetoond in op het eerste oog een weinig verstoorde bodem. Aangezien de 

methodologie betreffende het opgraven van dergelijk goed geconserveerde resten uit 

de prehistorie aanpassing behoeft, is gestopt met het inventariserend onderzoek en 

is een nieuw programma van eisen opgesteld voor een inventariserend onderzoek 2e 

fase (IVO-P 2e fase). Archol heeft deze 2e fase in de reeds door ADC ArcheoProjecten 

aangelegde sleuven uitgevoerd in 2011. Aansluitend daarop heeft Archol bv. gedurende 

twee momenten een definitieve opgraving (DO) in het oostelijk deel van het 

plangebied gedaan. Het huidige rapport doet verslag van zowel de IVO-P 2e fase als dit 

laatste definitieve onderzoek.

1  Beckers & van Rooij 2011; De Ridder 2011.

1
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Figuur 1.1 
Ligging onderzoeksgebied.
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1.2 Onderzoeksgebied

Het opgravingsterrein ligt in het oosten van Thorn ingeklemd tussen de Schoolstraat 

en Molenweg (fig. 1.1). Voor aanvang van het onderzoek was het terrein voor het 

grootste deel in gebruik als parkeerplaats en speelplaats van de basisschool. In het 

oostelijk deel bevond zich een grasveld waarop enkele speeltoestellen aanwezig zijn. 

Direct ten noorden daarvan lag een gymzaal. De proefsleuven zijn zowel binnen het 

parkeerplaatsterrein als op het grasveldje tussen de speeltoestellen aangelegd. De 

Definitieve opgraving besloeg een groot deel van het grasveld. Na de sloop van de 

gymzaal aan de Schoolstraat heeft op deze locatie eveneens een definitieve opgraving 

plaatsgevonden.

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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

van kracht. Deze verplicht het laten uitvoeren van archeologisch onderzoek bij 

verstoring van de bodem. Iedere verstoorder kan door de overheid worden verplicht 

een rapport te overleggen waaruit de archeologische waarde van het plangebied blijkt. 

Voor een dergelijk rapport is een archeologisch vooronderzoek vereist met tot doel 

het vaststellen van eventuele waardevolle vindplaatsen binnen het plangebied. Op 

basis van het vooronderzoek wordt door de betrokken overheid een besluit genomen 

(het ‘selectiebesluit’) hoe met de eventueel aanwezige vindplaatsen dient te worden 

omgegaan. Als geen archeologische waarden aangetroffen of te verwachten zijn, 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 in de grond behouden), 

of tot een archeologische opgraving.

Het uitgevoerde archeologisch onderzoek heeft uit een inventariserende fase en 

een definitieve opgraving bestaan, die op verschillende momenten zijn uitgevoerd. 

Beide onderzoeken worden in dit rapport besproken. De inventariserende fase had 

tot doel de door het ADC aangetroffen prehistorische resten nader te waarderen. Dit 

onderzoek heeft plaatsgevonden gedurende de maanden augustus en september 

2011. Hierna volgde een definitieve opgraving in het oostelijk deel van het plangebied. 

Dit onderzoek was gefocust op de aanwezige middeleeuwse resten en is eveneens 

gefaseerd uitgevoerd. Het deel op de speeltuin en de parkeerplaats direct ten zuiden 

van de gymzaal is opgegraven gedurende de week van 30 oktober tot en met 4 

november. Aangezien de middeleeuwse sporen doorliepen in het areaal waarop de 

gymzaal gelegen was, is gedurende de laatste etappe, in juli 2012, na afbraak van dit 

gebouw dit laatste stuk plangebied onderzocht. 

Het onderzoek is uitgevoerd door Archol bv, in opdracht van de gemeente Maasgouw 

(dhr. Mr. H. Hannen). De gemeente trad ook op als bevoegd gezag (dhr. J. Forschelen). 

Zij werd bijgestaan door het archeologisch adviesbureau ArchAeO (Lic. A. Van 

de Water).  De waardering van de vuursteenvindplaats en andere prehistorische 

resten vond in overleg plaats met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE, drs. J. 

Deeben en drs. J. Scheurs). Het veldwerk is verricht door een team bestaande uit een 

veldwerkleider bijgestaan door verschillende veldarcheologen van Archol. Daarnaast 

hebben twee studenten en een groep vaste vrijwilligers ook meegeholpen. Tenslotte 

is op een zaterdag aan het einde van het Inventariserend Onderzoek een open dag 
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gehouden, waarop nog eens zes nieuwe vrijwilligers van de Archeologische Vereniging 

Limburg aan de opgravingen hebben deelgenomen.

Medewerker Functie

drs. T. Hamburg Projectleider

dr. S. Knippenberg Veldwerkleider

P. van de Geer MA Veldarcheoloog

drs. E. de Vries Veldarcheoloog

J. van der Leije MA Veldarcheoloog

M.A. Goddijn MA Veldarcheoloog

M. van Zon MA Veldarcheoloog

drs. M. Pruijsen Veldarcheoloog

drs. C. van der Linde Veldarcheoloog

drs. M. Hemminga Veldarcheoloog

S. van As MA Veldarcheoloog

A.J. Louwen MA Veldarcheoloog

Drs. E. Heunks Fysisch geograaf

A. Vroegop Student

F. Alons Student

Ton Briels Vrijwilliger

Roland van der Enden Vrijwilliger

Amable Gutierrez Vrijwilliger

Mia Heijmans Vrijwilliger

Mien van Hoef Vrijwilliger

Roy Philips Vrijwilliger

Lars van Trier Vrijwilliger

Mick Vogels Vrijwilliger

Tabel 1.1 
Medewerker, studenten en vaste vrijwilligers 
die deelnamen aan de opgraving.
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Soort onderzoek: Inventariserend onderzoek (proefsleuven) 

en definitieve opgraving

Projectnaam: Thorn Schoolstraat-Molenweg

Archolprojectcode: THM1318 (IVO-p) en THM1327 (DO)

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: IVO-2e fase: 22 augustus – 6 september 

2011

DO 1e deel:31 oktober – 4 november 2011

DO 2e deel: 18 – 19 juli 2012

Periode van uitvoering uitwerking: 20 juli 2012 – 6 februari 2013

Provincie: Midden-Limburg

Gemeente: Maasgouw

Plaats: Thorn

Toponiem: Schoolstraat-Molenweg

Coördinaten gebied: NW: 186.866 / 352.967 

ZW: 186.879 / 352.838 

NO: 186.998 / 352.849 

ZO: 186.991 / 352.938 

Opdrachtgever: Gemeente Maasgouw (dhr. Mr. H. 

Hannen)

Bevoegd gezag: Gemeente Maasgouw (dhr. J. Forschelen)

Adviseur bevoegd gezag: ArchAeO (Lic. A. Van de Water)

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 48013 (IVO) / 49025 (DO)

ARCHIS-vondstmeldingsnummer(s): 421552 (IVO) / 421555 (DO)

ARCHIS-waarnemingsnummer(s): 437487 (IVO) / 437489 (DO)

Beheer en plaats van documentatie en 

vondsten:

Provinciaal depot voor Bodemvondsten 

Limburg

Geomorfologie: Maasterrasrand

Bodem: vorstvaaggronden (verbruinde bodems en 

enkeerdgronden

  

        

Tabel 1.2 
Administratieve gegevens.
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Archeologisch en historisch kader

Michiel Goddijn en Sebastiaan Knippenberg

2.1 Inleiding 

In Thorn heeft tot op heden relatief weinig archeologisch onderzoek plaatsgevonden. 

Dit heeft voor een groot deel te maken met de nog aanwezige historische kern. 

Informatie over de archeologie en geschiedenis van Thorn zelf is daardoor 

voornamelijk afkomstig uit geschreven bronnen. Vooral de abdij van Thorn speelt in die 

bronnen een grote rol. 

De archeologische waarnemingen en vondstmeldingen die in Archis vermeld staat 

hebben geen betrekking op het plangebied zelf, wel op een gebied met een straal van 

1,5 km daarbuiten (fig. 2.1). De waarnemingen omvatten resten uit het mesolithicum 

tot aan de Nieuwe tijd.2 

2.2 Prehistorische archeologie 

Onze voornaamste kennis over de menselijke aanwezigheid in Thorn en omgeving 

gedurende de prehistorie is terug te voeren op de archeologische resten die zijn 

aangetroffen in het westelijk deel van het nabijgelegen Ittervoort en in het tracé van 

2  Beckers & van Rooij 2011. Zie ook Heijmans et al. 2007; Mooren et al. 2007.
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Figuur 2.1 
De Archismeldingen in de omgeving van het 
plangebied, met in blauw het riooltracé en 
bedrijventerrein Ittervoort-Santfort, in groen 
de veronderstelde ligging van de Heerbaan en 
in rood de locatie van de abdij.

2
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de rioolwatertransportleiding die tussen Ittervoort en Thorn loopt, hemelsbreed op een 

afstand variërend van iets meer dan 1 km tot 300 m. Daar zijn tijdens archeologische 

verkenningen, begeleidingen en noodopgravingen in het kader van de ontwikkeling 

van het industrieterrein Santfort en de archeologische opgraving van het riooltracé een 

grote diversiteit aan prehistorisch vondstmateriaal, nederzettingssporen en graven aan 

het licht gekomen.3 

Binnen plangebied van het industrieterrein Santfort concentreerden de voornaamste 

resten, uit verschillende periodes, zich op een dekzandrug. Deze palimpsest situatie 

heeft een goede periode toekenning van met name het vondstmateriaal bemoeilijkt. 

Enkele vuurstenen met typologische kenmerken uit het mesolithicum vormen de 

oudste resten en suggereren dat de mens gedurende deze tijd de dekzandrug reeds 

bezocht.4 Vondsten uit het vroeg neolithicum ontbreken. Er is wel recentelijk bij 

Ittervoort – Damszand op ongeveer 1 km ten noorden van Santfort vroeg neolithisch 

La Hoguette aardewerk en Begleitkeramik gevonden.5 

Vanaf het midden-neolithicum heeft weer activiteit plaatsgevonden in Santfort. Met 

de Michelsberg cultuur zijn alleen concentraties aardewerk geassocieerd. Ook onder 

het verzamelde vuursteen zit voor deze cultuur karakteristiek materiaal. Resten uit de 

daaropvolgende Stein/Vlaardingen groep zijn talrijker en omvatten naast aardewerk 

en vuursteen, twee vondstrijke kuilen. Een mogelijke grafkuil met een wikkeldraadbe-

ker vormt een opmerkelijke vondst uit de vroege bronstijd.6 Uit de midden-bronstijd 

is opmerkelijk weinig materiaal aangetroffen. Het gaat slechts om enkele losse 

vondsten. De late bronstijd heeft enkele kuilen opgeleverd.7 Pas met de vroege ijzertijd 

zijn de eerste gebouwplattegronden geassocieerd. Het gaat om twee rechthoekige 

plattegronden, die waarschijnlijk als bijgebouw dienden voor de opslag van gewassen.8  

In het zuidelijker gelegen tracé van de rioolwatertransportleiding, tussen de 

Heerbaan en de Napoleonsweg, heeft BAAC een variëteit aan prehistorische resten 

aangetroffen die een opmerkelijke overeenkomst vertonen met de bovengenoemde 

bevindingen van het Santfort terrein. Het gaat in totaal om acht vindplaatsen en 

twee vondstlocaties. Ook hierbinnen is het mesolithicum door slechts enkele vuur-

steenvondsten vertegenwoordigd. Resten uit het midden-neolithicum bestaan uit 

een rijk inventaris van een kuil en een dunne vondststrooiing. Een vergelijkbare 

vondstspreiding kan aan het laat neolithicum worden toegeschreven. Net als in 

Santfort zijn de resten uit de vroege en midden-bronstijd gering te noemen, het 

gaat slechts om enkele vondsten op twee locaties. Met de late bronstijd/ijzertijd 

daarentegen is een verscheidenheid aan vindplaatsen geassocieerd. Het gaat om drie 

urnenvelden en twee nederzettingsterreinen. Vermoedelijk zijn deze deels in verband 

te brengen met de aangetroffen nederzettingsresten in Santfort.

2.3 Historisch kader

De geschiedenis van Thorn begint eigenlijk al in de Romeinse tijd. In die periode 

liep de Romeinse weg tussen Tongeren en Nijmegen door het gebied. Deze weg lag 

waarschijnlijk ten noorden van het huidige Thorn ter hoogte van de Heerbaan. 

3  Zie Heijmans et al. 2007; Mooren et al. 2007.
4  Drenth et al. 2007; Scheurs 2007. 
5  Brounen et al. 2010, 2011.
6  Scheurs & Theunissen 2007.
7  Drenth et al. 2007.
8  Drenth et al. 2007.
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Vanwege de naam ‘Heerbaan’ wordt aangenomen dat deze oorspronkelijk uit de 

Romeinse tijd dateert.9 Mogelijk heeft deze weg zelfs een prehistorische voorganger.10 

Bij eerder archeologisch onderzoek werd dit echter niet vastgesteld.11 Dat de 

aanwezigheid van een Romeinse weg in het gebied bewoners aantrok maken enkele 

vondsten duidelijk. Zo wordt de aanwezigheid van een cultusplaats vermoed op plaats 

waar de Heerbaan de Itterbeek gekruist heeft. Daar is namelijk in de loop der jaren 

naast Romeins aardewerk en een fibula, een grote hoeveelheid Keltische en Romeinse 

munten aan het licht gekomen.12 

Wat na de Romeinse tijd in het gebied gebeurd is niet duidelijk. Of de Romeinse 

weg op dat moment nog in gebruik was is onbekend. Merovingische bewoning 

lijkt in het gebied te ontbreken. Bij de aanleg van een riolering ten noordwesten 

van Thorn werden wel enkele aardewerkvondsten gedaan die dateren vanaf de 

tweede helft van de 8e eeuw.13 Scherfmateriaal uit de volle middeleeuwen werd 

in veel grotere hoeveelheden gevonden. Dit beeld wordt bevestigd door een 

archeologische inventarisatie van het gebied waarbij een veldtoets werd uitgevoerd.14 

De inventarisatie leverde nauwelijks vondsten uit de vroege middeleeuwen op. De 

bewoning in het gebied lijkt pas vanaf de 8e of 9e eeuw te beginnen, hoewel een goede 

inventarisatie meer duidelijkheid kan geven. Tijdens de stichting van de abdij in Thorn 

was bewoning in het gebied al aanwezig.

Pas met de stichting van de abdij rond 990 hebben we daadwerkelijk informatie uit 

historische bronnen. Door de beperkte hoeveelheid archeologische waarnemingen 

en opgravingen is de exacte ouderdom van Thorn lastig vast te stellen. Waren in het 

gebied al bewoners aanwezig tijdens de bouw van de abdij? Of werd deze ergens 

gebouwd op een locatie waar geen bewoning aanwezig was? De opgraving aan de 

Schoolstraat ligt hemelsbreed op ongeveer 500 meter van de abdijkerk. De datering 

van het aardewerk kan wellicht meer inzicht geven in het begin van de bewoning. 

Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de historische achtergronden van de 

stad Thorn.15

De abdij werd gesticht door graaf Ansfried, zwaarddrager van keizer Otto I. De dochter 

van Ansfried, Benedicta, werd benoemd tot adbis. Het klooster was bedoeld voor 

vrouwelijke religieuzen die leefden volgens de regels van Benedictus. Na enige tijd 

schenkt Ansfried de abdij aan het bisdom van Luik, waarschijnlijk na 995. De invloed en 

activiteiten van de abdij op de omgeving zijn niet duidelijk, maar deze lijken beperkt. 

Twee aktes uit de twaalfde eeuw noemen slechts 7 of 8 bewoners. Vanaf de eerste helft 

van de 13e eeuw komt hierin verandering. De abdij verandert in een wereldlijk klooster 

voor adellijke dames. Behalve de abdis hoefde men geen kloostergeloftes meer af te 

leggen en mocht men persoonlijke eigendommen hebben. Hierdoor trok de abdij meer 

bewoners aan en de adellijke dames brachten veel geld met zich mee. Ook werd voor 

de bewoners van Thorn een zelfstandige parochiekerk gebouwd aan de noordzijde 

van de stiftskerk. Een brief uit het begin van de 14e eeuw laat zien dat uit inkomsten 

van de abdij al 20 kanunnikessen betaald werden. De verandering in een stift bracht 

9  Monumentnummer 8435.
10  Van der Gaauw 1994.
11  Mooren et al. 2007, 62.
12  De meeste munten zijn door metaaldetectors gedaan. Kerckhaert 2004 heeft dit materiaal 

beschreven. Ook het BAAC onderzoek binnen het riooltracé heeft enkele muntvondsten 
opgeleverd, zie Mooren et al. 2007.

13  Mooren et al. 2007, 63.
14  Boer en Roymans 2002.
15  Voor de samenvatting is gebruik gemaakt van Cauteren 1987.
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voorspoed met zich mee. Zo kochten stiftdames huizen en landerijen rondom het 

abdijcomplex. Veel van deze woningen zijn bewaard gebleven.

De abdij beschikte over vele territoriale eigendommen en viel onder het bisdom van 

Luik en het heilige Roomse Rijk. Het stift kon zich voor bescherming beroepen op 

een voogd (de graaf van Gelre) en een ondervoogd (de graaf van Horne). Na enkele 

conflicten in de 14e eeuw nam de abdis de soevereine rechten in eigen hand en werd 

daarmee vorstin van Thorn. Thorn groeide in het begin van de 16e eeuw zelfs uit tot 

een rijksvorstendom. De situatie bleef onveranderd tot de komst van de Fransen op 

het eind van de 18e eeuw. De stiftsdames vluchten naar het vorstendom van Essen en 

namen hun kostbaarheden mee. De Fransen plunderden de abdij en in 1797 werd het 

stift officieel opgeheven. Veel stiftsgebouwen werden verkocht, maar de abdijkerk 

bleef uiteindelijk bewaard en doet nu dienst als parochiekerk.

De abdij is van positieve invloed geweest op de ontwikkeling van de stad Thorn. 

Aanvankelijk lijkt de abdij een beperkte invloed te hebben. Na de verandering in een 

wereldlijk stift brengen adellijke dames veel geld met zich mee en krijgt het huidige 

Thorn zijn vorm. 

Ten westen van Thorn ligt een mogelijke nederzetting uit de volle middeleeuwen, ter 

hoogte van de kruising van de Heerbaan en de Ittervoorterweg. Bij de begeleiding 

van een tracé voor een rioolwatertransportleiding werden enkele sporen uit de 

volle middeleeuwen aangesneden.16 Het ging hierbij om enkele kuilen en parallel 

lopende greppels. Het vondstmateriaal bestond uit Maaslands-wit en Zuid-Limburgs 

aardewerk. Ook werden karrensporen herkend met een oost-west oriëntatie. Het 

verloop is vanwege de kleine breedte van de put niet duidelijk maar de karrensporen 

lopen min of meer richting de Schoolstraat. Of deze weg aan de nederzetting bij 

de Schoolstraat te koppelen is blijft natuurlijk de vraag. Ook de ouderdom van 

de karrensporen is niet duidelijk, in de sporen werd wel aardewerk uit de volle 

middeleeuwen gevonden. Op dezelfde locatie lag een onverharde weg die recentelijk 

nog in gebruik was.

Net buiten Thorn is een nederzetting gevonden aan de Torenweg en Aziëstraat in 

Ittervoort. De gevonden middeleeuwse resten liggen vlak bij de hierboven genoemde 

vindplaats. Het is zeer goed mogelijk dat deze resten op elkaar aansluiten. Op dit 

terrein in Ittervoort heeft grootschalig onderzoek plaatsgevonden.17  Op meerdere 

locaties zijn bij deze opgraving sporen uit de volle middeleeuwen gevonden. Het gaat 

hierbij om in ieder geval één erf met een woonstalhuis, waterputten, bijgebouwen 

en hutkommen. Op de andere locaties zijn losse grondsporen uit deze periode 

aangetroffen, waaronder enkele waterputten. De datering van ligt tussen de tweede 

helft van de 12e eeuw en de eerste helft van de 13e eeuw. Omdat verspreid over het 

gebied grondsporen uit de 12e en 13e eeuw zijn aangetroffen gaat men er vanuit dat 

het gebied in die periode is ontgonnen. Deze periode staat bekend als een fase van 

economische groei waardoor intensivering van het landgebruik plaats vond.

2.4 Vooronderzoek

De gemeente Maasgouw heeft in het kader van een projectprocedure ten behoeve 

van een wijziging in het bestemmingsplan en een aanvraag van een bouwvergunning 

een bureau- en booronderzoek uit laten voeren in 2010.18 Hiermee werd bepaald of 

16  Mooren et al. 2007, 63-70.
17  Schotten 2007, 247-265.
18  Becker & van Rooij 2011.
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de toekomstige bouwactiviteiten archeologische resten in de ondergrond zouden 

aantasten. Het plangebied heeft volgens het bureauonderzoek een hoge verwach-

tingswaarde.19 In de pleistocene afzettingen, onder het veronderstelde plaggendek, 

kunnen archeologische resten vanaf het laat-paleolithicum verwacht worden. Op de 

plaats waar bebouwing zal plaatsvinden wordt rekening gehouden met bodemver-

storingen. Hoe diep de verstoringen gaan reiken is onbekend. Uit de Archismeldingen 

wordt duidelijk dat in de omgeving beperkt archeologisch onderzoek is uitgevoerd. Het 

onderzoek aan de Schoolstraat is daarom van groot belang om meer inzicht te geven 

in de historische achtergrond van Thorn. 

Om de verwachting te toetsen is het verkennend booronderzoek uitgevoerd. In totaal 

heeft ADC ArcheoProjecten zeven boringen gezet tot een gemiddelde diepte van 120 

cm onder het maaiveld. Uit het booronderzoek bleek dat de ondergrond grotendeels 

onverstoord was. Alleen centraal in het plangebied was de bodem (deels) verstoord 

door (subrecente) graafwerkzaamheden. De hoge archeologisch verwachting werd 

daarom niet aangepast.20

Op basis van deze resultaten werd besloten een inventariserend veldonderzoek uit te 

voeren in de vorm van proefsleuven. ADC ArcheoProjecten heeft dit onderzoek in mei 

2011 uitgevoerd.21

19  Becker & van Rooij 2011.
20  Becker & van Rooij 2011.
21  De volgende paragrafen zijn gebaseerd op De Ridder 2011.
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Figuur 2.2 
De alle sporenkaart van de eerste fase van de 
Inventariserend Onderzoek, uitgevoerd door 
ADC ArcheoProjecten (De Ridder 2011, Bijlage 
1, p. 36).



16	 SchoolStraat, thorn

Het proefsleuvenonderzoek bestond uit 6 sleuven met een totale oppervlakte van ca. 

1.200 m² (fig. 2.2). Tijdens het machinaal verdiepen werden prehistorisch aardewerk en 

vuurstenen artefacten aangetroffen. Zodra sprake was van dergelijk vondstmateriaal 

werden de putten niet verder tot op sporenniveau verdiept. Uiteindelijk zijn alleen put 

1 en 2 in het zuidwestelijk deel in hun geheel tot op het sporenniveau in het gele zand 

aangelegd. Op dit niveau zijn daar geen noemenswaardige sporen aangetroffen. Put 6 

in het oostelijk deel is slechts voor geringe oppervlaktes tot op het gele zand verdiept. 

Daar werden in het noordelijk deel enkele ongedateerde sporen aangetroffen. De 

overige delen binnen de put zijn niet verder dan halverwege de bouwvoor vergraven.

In de andere putten (3 t/m 5) is dus op een hoger niveau gestopt met graven. Bij deze 

drie putten bleken de eerste vondsten zich in de bruine B-horizont van een oude 

bodem te bevinden. Deze B-horizont bevindt zich direct onder een recent grondpakket 

dat is aangebracht als fundering van de parkeerplaats. Op dit niveau heeft het ADC 

veldteam ook enkele sporen gedocumenteerd, waarvan de vermoede datering in de 

middeleeuwen of Nieuwe tijd ligt. Het gaat om enkele greppels en kuilen. Tenslotte is 

in het zuidelijk deel van put 4 en 5 ook een natuurlijke depressie waargenomen. 

 

De bestudering van het prehistorisch aardwerk wees uit dat materiaal uit verschillende 

periodes vertegenwoordigd is. Het gaat om midden-neolithisch materiaal dat met de 

Stein/Vlaardingen groep geassocieerd kan worden, materiaal uit de late bronstijd en 

materiaal dat niet nader dan late bronstijd tot en met midden-ijzertijd gedateerd kan 

worden. Voor het vuursteen werden deels overlappende dateringen gesuggereerd. 

Ook daar zat materiaal tussen dat typologisch tot het midden-neolithicum gerekend 

kan worden. Het vuursteen bevatte echter ook ouder materiaal, een spits uit het laat 

paleolithicum dan wel mesolithicum en mogelijk zelfs een artefact uit het midden-

paleolithicum. Deze laatste vondst werd echter in twijfel getrokken aangezien de 

afzettingen waarin de resten zich bevinden niet verder in de tijd teruggaan dan het laat 

paleolithicum. 

Naast het prehistorisch materiaal leverde de opgravingen een hoeveelheid Romeins, 

middeleeuws en Nieuwe Tijd aardewerk op. Het Romeinse aardewerk is gering in 

aantal (n=15) en hoofdzakelijk in put 3 aangetroffen. Materiaal uit de latere periodes is 

in vrijwel alle putten gevonden. Aardewerk uit de volle en late middeleeuwen vormt de 

hoofdmoot. Onder de vroeg middeleeuwse vondsten bevinden zich Badorf-aardewerk, 

Mayen-aardewerk en een fragment van een standvlak. Tenslotte bleken sommige van 

de Nieuwe tijd vondsten uit twee greppels in put 4 en 5 te komen.

Vuursteen en aardewerk zijn in redelijke tot goede staat bewaard gebleven, zelfs het 

zacht gebakken prehistorische aardewerk. Organisch materiaal werd niet aangetroffen 

zoals te verwachten is op deze zandige bodems. Grondsporen bleken in goede staat en 

ook het bodemprofiel leek redelijk intact. Moderne ingrepen hebben tot weinig of geen 

verstoring geleid. In het gehele plangebied is een afdekkende laag aangetroffen die als 

mogelijke akkerlaag of cultuurlaag geïnterpreteerd werd. In het noordelijk deel is deze 

grotendeels verwijderd, in het zuidelijk deel niet. Onder deze laag is de oorspronkelijke 

bodem (met een op plaatsen dikke verbruinde B-horizont) aangetroffen. Vondsten 

zijn verspreid in deze laag aangetroffen, de grondsporen werden pas zichtbaar aan de 

onderkant van deze laag (en de bovenkant van de C-horizont/gele zand).

Vanwege de aanwezigheid van de vuursteen artefacten en het prehistorisch 

aardewerk werd geconcludeerd dat op de onderzoekslocatie zich mogelijk een goed 

geconserveerde vuursteenvindplaats uit het laat paleolithicum of mesolithicum 

dan wel nederzettingsresten uit het neolithicum en late prehistorie bevinden. Het 
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vooronderzoek toonde ook de resten van activiteiten uit de middeleeuwen en Nieuwe 

tijd aan. Op basis van deze bevindingen werd een vervolgonderzoek geadviseerd met 

als doel de prehistorische resten te waarderen en de overige archeologische resten 

veilig te stellen. Dit is middels het huidige onderzoek gebeurd.
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Doel- en vraagstellingen

Michiel Goddijn en Sebastiaan Knippenberg

3.1 Inleiding

Zoals uit de inleiding naar voren is gekomen, kan het recent uitgevoerde onderzoek 

in twee delen opgedeeld worden: een Inventariserend en een Definitief Archeologisch 

onderzoek. Binnen het Inventariserende deel lag de nadruk op de waardering van 

prehistorische vondstspreidingen en eventueel gerelateerde grondsporen. Daarnaast 

zijn in het oostelijk deel enkele middeleeuwse grondsporen aangetroffen. Het 

definitieve onderzoek was uiteindelijk gericht op het in kaart brengen en onderzoeken 

van deze middeleeuwse nederzettingssporen. 

In het Programma van Eisen van beide onderzoeken22 wordt voor het onderzoekskader 

verwezen naar de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA). De hoofdstukken 

17 (late prehistorie) en 22 (middeleeuwen en Nieuwe tijd) hebben betrekking op het 

onderzoek.23 In 2007 is door de provincie Limburg een evaluatie uitgevoerd naar 

aanleiding van “ 15 jaar Malta-onderzoek”. Hierin bevinden zich aanvullende onder-

zoeksrichtingen die van toepassing kunnen zijn op het archeologisch onderzoek. Voor 

het gebied wordt een brede landschappelijke benadering aangeraden. De vraag naar 

de relatie tussen bewoningssporen, het landschap en reeds bekende vindplaatsen in 

de directe omgeving staat centraal. In een gerelateerde diachrone benadering kan 

mogelijk de ontwikkeling vanaf de steentijd tot en met de middeleeuwen worden 

gevolgd.

3.2 Doelstelling

Het doel van de waarderende fase van het Inventariserend Onderzoek 2e fase is 

het vaststellen van de inhoudelijke en fysieke kwaliteit (aard, ouderdom, omvang, 

gaafheid, conservering) van de aanwezige archeologische resten om tot een 

waardestelling te kunnen komen. Het accent van dit onderzoek ligt op de waardering 

van de prehistorische vondstspreidingen uit mesolithicum, neolithicum en latere 

prehistorie.

Een van de belangrijke vragen hierbij is in welke mate aardewerk- en vuursteenarte-

facten in situ bewaard zijn gebleven en in hoeverre er een relatie aanwezig is tussen 

de vondstspreidingen en eventueel daaronder aanwezige grondsporen. Er dient 

rekening te worden gehouden met een zekere horizontale en verticale verspreiding 

als gevolg van post-depositionele processen. Onder gunstige omstandigheden kunnen 

vuursteensites in het onderhavige onderzoeksgebied zich lenen voor vele aspecten van 

steentijdonderzoek, zoals hierboven reeds verwoord. Daarnaast dienen de reeds door 

ADC ArcheoProjecten aangetroffen sporen uit latere periodes (voor zover nog niet 

gedaan) eveneens gewaardeerd te worden. 

 

Tijdens het Definitieve Archeologisch Onderzoek zijn de behoudenswaardige 

prehistorische en middeleeuwse resten opgegraven en onderzocht. Het doel was 

met name gericht om inzicht te krijgen in de aard en verspreiding van middeleeuwse 

bewoningssporen en om de behoudenswaardige archeologische resten te 

documenteren en veilig te stellen.

22  Van de Water 2011a,b.
23  www.noaa.nl.
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3.3 Vraagstellingen

De vraagstellingen uit het vooronderzoek en de definitieve opgraving overlappen 

elkaar enigszins, maar zullen voor de volledigheid toch apart genoemd worden. Cursief 

en in grijstint afgedrukt staan de onderzoeksvragen voor de definitieve opgraving, die 

overlappen met die van het vooronderzoek. 

Vraagstellingen behorende bij het Inventariserend Onderzoek zijn de volgende.

Landschap en bodem:
1. Wat is de genese van de aanwezige bodem? In welke type afzettingen worden 

archeologische vindplaatsen aangetroffen? (o.a. textuuranalyse?)

2. Wat is de fysiek landschappelijke ligging van de vindplaatsen (geologie, bodemkunde, 

geomorfologie, afstand tot water, reliëf)?

3. Welke post-depositionele processen hebben zich afgespeeld en wat is het effect daarvan 

op de archeologische resten?

4. Wat is de paleo-ecologische context van het onderzoeksgebied? Liggen in de omgeving 

locaties die voor paleo-ecologische onderzoeken (bijv. pollenanalyse) bemonsterd 

kunnen worden?

5. Wat kan op basis van de bodemprofielen en vondsten gezegd worden over de formatie-

processen (met name de post-depositionele processen) van het onderzoeksgebied?

Gaafheid en conservering van de vindplaatsen:
1. Heeft het gevormde plaggendek invloed op de archeologische niveaus?

2. In welke lagen, zones of gebieden bevinden zich gave en goed geconserveerde 

archeologische resten of waar zijn ze te verwachten?

3. Wat is de mate van conservering en gaafheid van de archeologische resten?

4. In welke mate is (zijn delen van) het plangebied verstoord?

Perioden en sites (geldt voor resten uit alle perioden):
5. Indien er archeologische resten aanwezig zijn, kunnen er binnen de vindplaats aparte 

sites onderscheiden worden, en zo ja, op welke gronden?

6. Wat is de begrenzing en de ruimtelijke spreiding, zowel in horizontale als verticale zin, 

van de sites en wat is hun onderlinge samenhang?

7. Wat is per archeologische site in het onderzoeksgebied:

 a) de ligging (inclusief diepteligging) en begrenzing

 b) de omvang (inclusief verticale dimensies)

 c) de geologische en/of bodemkundige eenheid

 d) aard / complextype / functie

 e) de samenstelling van de archeologische resten (grondsporen en mobilia)

 f) de vondst- en spoordichtheid

 g) de stratigrafie

 h) de ouderdom, periodisering, type-chronologische classificatie

 i) de conserveringstoestand van (a) site en (b) het materiaal / grondsporen

Perioden en sites (geldt aanvullend voor resten uit de steentijd):
8. Zijn in de ondergrond archeologische resten in de vorm van vuursteenconcentraties en/

of grondsporen aanwezig? Welke grondsporen zijn aanwezig die met het vuursteen-

materiaal verband (kunnen) houden?

9. Is er sprake van configuraties van grondsporen of stenen die duiden op structuren, zoals 

hutten, tenten of andere faciliteiten (windschermen, droogrekken)?
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10. Wat is de ruimtelijke spreiding van de vuursteenartefacten, andere materiaalcate-

gorieën en eventuele grondsporen, zowel horizontaal als verticaal/stratigrafisch? 

(Aangeven per zeefvak)

11. Wat is de datering, ruimtelijke spreiding, functie en levensloop (slijtage, onderhoud, 

afdanking) van werktuigen?

12. Indien er meerdere vondstconcentraties aangetroffen zijn. Wat is de relatie tussen de 

afzonderlijke vondstconcentraties?

13. Zijn vuursteenvindplaatsen in tijd en ruimte te scheiden of gaat het om (regelmatig 

terugkerend) gebruik gedurende een lange periode. Dient gesproken te worden van 

palimpsest-sites?

14. Zijn er in de nabijheid van de vondstconcentraties afvallagen of dumpzones aanwezig 

en wat is de locatie, omvang en samenstelling daarvan?

15. Zijn er in (de nabijheid van) de vondstconcentraties haarden, houtskool(lagen), 

verkoolde hazelnootjes aanwezig en wat is de locatie, omvang en samenstelling 

daarvan?

Behoudenswaardigheid van de vindplaatsen:
16. Is sprake van een behoudenswaardige vindplaats of vindplaatsen? Zo ja, beschrijf 

deze, geef daarbij de waarderingscriteria cfr. KNA aan en duidt het belang van de 

archeologische resten (lokaal, landelijk en regionaal perspectief).

17. Is in het plangebied vervolgonderzoek noodzakelijk en welke methoden zouden hierbij 

kunnen worden ingezet?

Vraagstellingen van het Definitieve Archeologische Onderzoek zijn:

Landschap en bodem:
1. Wat is de fysiek landschappelijke ligging van de vindplaatsen (geologie, bodemkunde, 

geomorfologie, afstand tot water, reliëf)?

2. Welke post-depositionele processen hebben zich afgespeeld en wat is het effect daarvan 

op de archeologische resten?

3. Wat is de paleo-ecologische context van het onderzoeksgebied? Liggen in de omgeving 

locaties die voor paleo-ecologische onderzoeken (bijv. pollenanalyse) bemonsterd 

kunnen worden?

Gaafheid en conservering van de vindplaatsen:
1. Heeft het gevormde akker- en/of oud cultuurdek invloed op de archeologische niveaus?

2. Wat is de mate van conservering en gaafheid van de archeologische resten?

Perioden en sites (geldt voor resten uit alle perioden in het gehele plange-
bied):

3. Zijn archeologische grondsporen aanwezig? Wat is de aard en datering van deze 

grondsporen?

4. Welke en hoeveel structuren kunnen onderscheiden worden? Wat is de aard en datering 

van de structuren?

5. Zijn er gebouwplattegronden aanwezig en hoe zien deze eruit? Kunnen er uitspraken 

worden gedaan met betrekking tot de typen plattegronden en functionele en 

constructieve aspecten van de gebouwen?

6. Wat is de datering van de vindplaats(en) en is er sprake van een fasering? Wanneer en 

waarom zijn de sites en de vindplaats in zijn geheel verlaten of in onbruik geraakt?

7. Wat is de ruimtelijke inrichting (erven) van het nederzettingsterrein, eventueel in 

verschillende fasen?
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8. Wat is de relatie tussen de ligging van (onderdelen van) de vindplaats en hun land-

schappelijke omgeving? Beredeneer met andere woorden de (paleo)landschappelijke 

context van de aangetroffen activiteiten en functies (locatiekeuzeanalyse)

9. Tot welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren de vondsten en wat is de 

vondstdichtheid?

10. Kan er op basis van het organische en anorganische vondstmateriaal iets gezegd 

worden over de datering van de vindplaats, de functie van de vindplaats als geheel en 

de verschillende onderdelen daarvan?

11. Kan er op basis van het vondstmateriaal iets gezegd worden over de materiële cultuur, 

het voedselpatroon en de bestaanseconomie van de vindplaats?

12. Wat is de begrenzing en de ruimtelijke spreiding, zowel in horizontale als verticale zin, 

van de sites en wat is hun onderlinge samenhang?

13. Wat is samenvattend per archeologische site in het onderzoeksgebied:

 a) de ligging (inclusief diepteligging) en begrenzing

 b) de omvang (inclusief verticale dimensies)

 c) de geologische en/of bodemkundige eenheid

 d) aard / complextype / functie

 e) de samenstelling van de archeologische resten (grondsporen en mobilia)

 f) de vondst- en spoordichtheid

 g) de stratigrafie

 h) de ouderdom, periodisering, type-chronologische classificatie

 i) de conserveringstoestand van (a) site en (b) het materiaal en (c) grondsporen

14. In hoeverre komen de onderzoeksresultaten uit het vooronderzoek overeen met de 

resultaten uit het proefsleuvenonderzoek?

Perioden en sites (geldt aanvullend voor resten uit de middeleeuwen):
15. Wat is de exacte datering van de aangetroffen middeleeuwse resten? Kan middels 

14C-datering of dendro-chronologisch onderzoek een nauwkeurige datering verkregen 

worden?

16. Hebben we te maken met een enkel erf of een nederzetting of nog iets anders?

17. Hoe ziet de ruimtelijke lay-out van de middeleeuwse vindplaats eruit, indien mogelijk 

opgesplitst per (gebruiks)periode?

18. Hoe verhoudt deze vindplaats zich met het middeleeuwse ontstaan van Thorn?

19. Kan op basis van de aangetroffen resten een reconstructie gemaakt worden van het 

middeleeuwse landschap waarbij de zone tussen de abdij van Thorn en deze locatie 

specifiek bestudeerd wordt? Wat kan gezegd worden over de inrichting en vegetatie in 

de nabije en ruimere omgeving van de vindplaats en de verbouwde gewassen?

Begrenzing van de vindplaatsen:
20. Kunnen de vindplaatsen binnen het onderzoeksterrein begrensd worden?

21. Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van de 

aangetroffen sites aanwezig zijn en wat is de verwachting omtrent de fysische en 

inhoudelijke kwaliteit daarvan?
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Methodiek veldwerk

Marleen van Zon

4.1 Methodiek inventariserend onderzoek (IVO-P 2e fase) en defi-
nitieve opgraving (DO)

4.1.1  Methodiek IVO-P 2e fase

Vanwege de aanwezigheid van vuurstenen artefacten en prehistorisch aardewerk 

werd een prehistorische vindplaats verwacht uit het mesolithicum of neolithicum. 

Een dergelijke vindplaats vereist een andere opgravingsmethodiek dan gebruikelijk 

aangezien het over het algemeen om klein materiaal gaat en bij goede conservering 

de ruimtelijke spreiding ervan zeer informatief kan zijn over de activiteiten die hebben 

plaatsgevonden. Daarbij kan ook nog opgemerkt worden dat bij vooral mesolithische 

maar soms ook neolithische vindplaatsen grondsporen ontbreken en de aard en de 

spreiding van mobilia de enige informatiebron vormen voor onze kennis omtrent de 

gebezigde activiteiten.

Zowel het IVO-P 2e fase als de DO zijn conform de PvE’s in verschillende stappen 

uitgevoerd. Bij afronding van elke stap vond overleg plaats met het bevoegd gezag 

of diens adviseur om het verdere verloop van het onderzoek te bespreken. Dit heeft 

geresulteerd in de hieronder besproken werkwijze. Gedurende het IVO-P 2e fase van 

het onderzoek is een bijdrage van stagiaires van de Universiteit Leiden en vrijwilligers 

van de Archeologische Vereniging Limburg groot geweest. Enkele van de laatste groep 

hebben ook meegeholpen tijdens de eerste fase van het Definitieve Onderzoek. Zij 

hebben naast het veldteam van Archol een bijdrage geleverd in het veldwerk en de 

vondstverwerking.

IVO 2e fase –  stap 1: De eerste stap behelsde het opnieuw opschonen van het vlak op 

het niveau van de B-horizont in put 4 en 5 van ADC ArcheoProjecten om aanwezige 

sporen op te tekenen (fig. 4.1). Dit is machinaal gebeurd. Aangezien de sporen de 

B-horizont doorsneden en dit niveau prehistorische resten kon bevatten zijn de sporen 

niet gecoupeerd. Bij het machinaal afgraven van de vondstlaag bleek dat het om 

ondiepe sporen ging van (sub-)recente datum.

IVO 2e fase – stap 2: De tweede stap was gericht op het waarderen van de 

prehistorische resten. In de door ADC ArcheoProjecten aangelegde proefsleuven 

3 en 6 is tegen respectievelijk de westelijke en de oostelijke putwand een raai met 

aansluitende vakken van 1x1 m uitgezet (fig. 4.2). Deze vakken zijn handmatig verdiept 

en uitgezeefd over een maaswijdte van 3x3 mm om de ruimtelijke spreiding van het 

vondstmateriaal vast te stellen. Oorspronkelijk dienden deze raaien 25 m lang te 

worden. Door omstandigheden, zoals wateroverlast en de aanwezigheid van een 

leiding, zijn deze ingekort tot 22,5 m in put 3 en 17 m in put 6. Om goed inzicht te 

krijgen in de horizontale spreiding van het vondstmateriaal zijn de vakken van 1x1 m 

onderverdeeld in vier segmenten van 0,5x0,5 m. De voorgestelde laagdikte van 10 cm 

is aangepast naar 5 cm om ook de verticale spreiding beter in kaart te brengen. Een 

segment van 50x50x5 cm wordt als eenheid bestempeld. 

 

4
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Figuur 4.1 
Het putten plan met daarop aangegeven 
welke putten tijdens welk onderzoek zijn 
gegraven.
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De raaien zijn handmatig uitgezet en vervolgens met behulp van een robotic Total 

Station (rTS) geregistreerd. Hierbij is gebruik gemaakt van grondslagpunten die door 

een extern landmeetkundig bureau in RD en ten opzichte van NAP zijn ingemeten. 

Van elke eenheid is de locatie, de NAP-waarde van de bovenkant en het laagnummer 

gedocumenteerd. Iedere eenheid kreeg ook een vondstnummer toegekend. Ieder 

vondstnummer is uniek voor een eenheid en wordt gekenmerkt door een combinatie 

van “put”, “vlak”, “vak” en “segment”. Hieraan werd tijdens het veldwerk het 

bijbehorende laagnummer gekoppeld. Dergelijke nummers zijn tijdens het veldwerk 

ook toegekend aan de extra zeefvakken in putten 3, 4 en 7. Voor de overige vondsten 

zijn handmatig nummers uitgeschreven. 

De eenheden zijn vervolgens handmatig opgegraven (fig. 4.3). Het sediment is met 

bijbehorend vondstnummer in een kratje gedeponeerd en naar de zeef-installatie 

gebracht. De aangetroffen grondsporen zijn in het vlak gedocumenteerd en apart 

verzameld en gezeefd. 

 

Op basis van de profielinformatie is in het PvE uitgegaan van een te onderzoeken laag 

van ca. 40 cm dik. Hierbij diende verdiept te worden tot 10 cm onder de laatste vondst 

en minimaal tot op het sporenvlak. De richtlijn van 40 cm bleek zeer bruikbaar en de 

raaien zijn dan ook tot en met vlak 8 opgegraven. Daarnaast zijn op verscheidene 

locaties profielkolommen gedocumenteerd om tijdens deze fase de kennis over de 

bodemopbouw uit te breiden. Hierbij zijn ook de lengteprofielen van de opgegraven 

raaien gedocumenteerd, ten behoeve van de kennis over de verticale spreiding van het 

vondstmateriaal.

IVO 2e fase – stap 3: Ter aanvulling op de raaien is in overleg met het bevoegd gezag 

besloten tot de opgraving van extra zeefvakken om een beter inzicht te krijgen in de 

horizontale spreiding van het vondstmateriaal. Hierbij is gekozen voor het noordelijk 

deel van put 3 en het westelijk deel van put 4. Daarnaast is gekozen voor de aanleg 

van een referentievak vanaf het maaiveld, put 7. Hierbij is één zeefvak van 1 x 1 m 

ter hoogte van een onverstoord profiel in put 3 gegraven. Dit profiel (Pro. 3.94.3) 

geeft een goed beeld van de situatie voorafgaande aan de aanleg van de bestrating 

van het parkeerterrein, waarbij ca. 40 tot 50 cm is afgegraven. Door op deze locatie 

Figuur 4.3 
Het scheppen van de vakkenraai in put 6.
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een zeefvak te onderzoeken is het mogelijk een idee te krijgen wat er in dit bovenste 

bodempakket zit, dat tijdens de recente aanleg van de bestrating is verdwenen.  

 

De extra zeefvakken in put 3 en put 4 zijn uitgezet in raaien. Hierbij is gekozen voor 

één 1x1 m zeefvak per 4 m. Dit heeft geresulteerd in negen extra vakken in put 3 en vijf 

extra vakken in put 4. De gevolgde opgravingsstrategie van deze vakken, en ook het 

vak in put 7, is gelijk aan die van stap 2. 

IVO 2e fase – stap 4: Na afsluiting van het zeefprogramma, vondstverwerking en 

eerste waardering van de vondsten is in overleg met het bevoegd gezag besloten 

de prehistorische mobilia in putten 3 en 6 niet als behoudenswaardig te kenmerken. 

Vervolgens zijn daarom de sleuven 3, 4, 5 en 6 verder machinaal verdiept tot op het 

gele zand onder de bruine B-horizont. Gedurende het verdiepen is het vlak visueel 

gecontroleerd op vondsten en sporen. Aangetroffen vondsten zijn per vak van 5x5 m 

en per bodemlaag verzameld. Na aanleg is het vlak gefotografeerd en met een rTS 

digitaal getekend. In deze putten zijn ook enkele profielkolommen van een meter 

breed gedocumenteerd.

Na de documentatie van het vlak is een selectie van de aangetroffen sporen verder 

onderzocht en gewaardeerd door middel van couperen. Hierbij is de doorsnede van het 

spoor gefotografeerd en getekend en is vondstmateriaal per vulling verzameld. Tijdens 

deze stap zijn enkele sporen gezeefd, om zo ook het kleine vondstmateriaal te kunnen 

verzamelen.

In put 6 werden verscheidene sporen aangesneden: een cluster in het noorden en 

enkele losse sporen in het zuiden. Om het sporencluster ook in oostelijk richting te 

kunnen begrenzen is in overleg met bevoegd gezag gekozen voor de aanleg van een 

extra sleuf (put 8) van ca. 30x4 m op ongeveer 10 m ten oosten van put 6 (fig. 4.4). Ook 

in deze put heeft het veldteam enkele profielkolommen van een meter breed gezet om 

de bodemopbouw te kunnen documenteren. 

Vondstverwerking tijdens het inventariserend veldonderzoek 
Het proces van vondstverwerking vond plaats tijdens en direct aansluitend op het 

veldwerk. Zo kon de opgravingsstrategie op basis van de resultaten tijdig worden 

Figuur 4.4 
Aanleg en documentatie put 8.
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bijgesteld. Binnen het proces van de vondstverwerking kan een onderscheid gemaakt 

worden tussen de volgende aansluitende stappen: zeven, drogen, sorteren, invoeren 

en waarderen. Het aantal medewerkers bij de vondstverwerking varieerde gedurende 

het project en was voornamelijk afhankelijk van de hoeveelheid werk in het veld. 

Zeven: Elke geschepte eenheid of zeefmonster is voorzien van het bijbehorende 

vondstnummer en is vervolgens vervoerd naar de zeefinstallatie. Hierbij is gekozen 

voor een natte zeefmethode met een gesloten circuit (fig. 4.5). Ten behoeve daarvan 

is een tijdelijke zeefput aangelegd in het noordelijk deel van put 4, nadat dit deel 

was onderzocht. De afmetingen van deze put bedroegen ca. 10x4 m, inclusief een 

overloopbassin. Uit dit bassin werd met behulp van pompen water getrokken, wat 

naar de zogenaamde ‘hondenhokken’ werd gepompt. Deze bevatten ronddraaiende 

sproeikoppen waaronder de eenheden gezeefd kunnen worden met behulp van 

speciaal hiervoor ontworpen kruiwagens. Deze kruiwagens zijn zowel aan de zijkanten 

als in de bodem voorzien van zeefgaas met een maaswijdte van 3x3 mm. 

De snelheid van deze methode varieerde en was afhankelijk van de te zeven eenheden. 

Zo kosten eenheden met veel wortels of veel vondstmateriaal meer tijd om schoon 

te spoelen dan vrij lege eenheden. Gemiddeld genomen kon, met behulp van 2 à 3 

personen, de productie in het veld worden bijgehouden. Losse vondsten, bijvoorbeeld 

gedaan tijdens de vlakaanleg, zijn niet gezeefd. Deze zijn met behulp van een zachte 

borstel gewassen en te drogen gelegd.

Drogen: Na het zeven werd de kruiwagen geheel leeggemaakt en het zeefresidu 

verzameld in een droogbakje (fig. 4.6). Ook de vondsten die met de hand zijn 

gewassen zijn in droogbakjes verzameld. Dergelijke bakken zijn ook aan de zijkanten 

en onderzijde voorzien van gaas, waardoor de circulatie van lucht optimaal is en de 

vondsten zo snel mogelijk kunnen drogen. Het natte vondstmateriaal is vervolgens 

in een speciaal daarvoor ingerichte keet geplaatst. Deze keet was voorzien van 

verscheidene stellingen, verwarmingselementen en een bouwdroger. Op deze manier 

was het vondstmateriaal binnen 1 à 2 dagen droog en klaar voor verdere verwerking. 

Figuur 4.5 
De zeefput.
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Sorteren: Na het drogen is het vondstmateriaal van elk vondstnummer uitgesorteerd 

op categorie. Hierbij is elke categorie geteld en in een apart zakje gestopt. Hierbij 

bleken de eenheden van put 6 erg veel recent materiaal te bevatten. Het intensief 

uitsorteren van dergelijk materiaal tot op de kleinste fractie kostte bijna een uur 

per eenheid. Aangezien dergelijke data van lage toegevoegde waarde zijn voor de 

waardering van de archeologische resten is gekozen om slechts een selectie geheel 

te sorteren. Zo kon de hoeveelheid tijd beperkt worden en de productie van het 

veld en het zeven makkelijker worden bijgehouden. Daarnaast biedt de selectie 

voldoende informatie om een goed beeld te krijgen van het aanwezige (sub)recente 

vondstmateriaal. 

Voor deze selectie is in put 3 en 6 gekozen voor één segment per 2,5 m. Dit komt neer 

op 8 segmenten uit put 6 (totaal 68) en 10 segmenten uit put 3 (totaal 90) (zie fig. 4.2). 

Bij elkaar dus een sample van 11%. Deze segmenten zijn volledig uitgezocht tot en met 

vlak 8. De overige residuen zijn volgens een extensieve methode gesplitst. Hierbij is al 

het vuursteen en prehistorisch aardewerk verzameld, inclusief de kleine splinters en 

kruimels. Van de categorieën recenter materiaal (glas, plastic, leisteen en metaal) zijn 

echter alleen de determineerbare stukken verzameld. 

Voor de extra zeefvakken (put 3 en 4) en het referentievak (put 7) is besloten een 

dezelfde sorteermethode te hanteren, waarbij in ieder testvak één segment intensief 

en de overige segmenten extensief zijn gesplitst (zie fig. 4.2).

 

Invoeren: Na het sorteren is het vondstmateriaal in een database ingevoerd. Hierbij zijn 

de gesplitste en getelde categorieën ingevuld en aangevuld met het gewicht. Tijdens 

deze stap werd het originele vondstkaartje vervangen door een splitskaartje. Hierdoor 

worden de gegevens van het vondstnummer nogmaals uitgebreid en wordt uitgegaan 

van een unieke combinatie van vondstnummer en vondstcategorie. Er kunnen immers 

meerdere categorieën in één vondstnummer zitten.

Tijdens de voorafgaande stappen zijn alle eenheden van een put en vlak bij elkaar 

gehouden. Na het invoeren zijn deze vervolgens per put en vlak gesorteerd op 

categorie en in dozen opgeborgen. Doordat de splitskaartjes van barcodes zijn 

voorzien is het mogelijk door met een scanner de nummers in te lezen en aan een 

Figuur 4.6 A en B 
Droogbakjes met zeefresiduen (foto: Ton 
Briels) en impressie van een zeefresidu.
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doos toe te wijzen. Door deze automatisering is de kans op fouten nihil en verloopt dit 

proces zeer vlot. 

Doordat deze stap telkens per put en vlak is afgerond was het al vroeg in het project 

mogelijk overzichten te maken van de vondstspreiding. De benodigde variabelen: 

context, categorie, aantal en gewicht zijn met dit deel van het vondstverwerkingspro-

ces namelijk vervolledigd. Inzicht in de ruimtelijke spreiding kon door deze werkwijze 

binnen enkele dagen na het scheppen van de eenheden worden verkregen. 

Waarderen: Met de vorige stappen van de vondstverwerking zijn enkel kwantitatieve 

gegevens verzameld. Voor een waardering van de archeologische resten ter plaatse 

dienen echter ook kwalitatieve gegevens verzameld te worden. Aangezien het accent 

binnen deze fase van het onderzoek ligt op de prehistorische resten, is een deel van het 

vuursteen en het prehistorisch aardewerk al tijdens het veldwerk gewaardeerd door 

specialisten. Zodoende kon tijdens het project al een eerste uitspraak gedaan worden 

over de kwaliteit en globale datering van de betreffende archeologische resten. De 

aaneengesloten raaien van put 3 en 6 zijn op deze wijze gewaardeerd. Deze resultaten 

konden vervolgens worden meegenomen bij de bepaling van de te volgen opgravings-

strategie.

4.1.2  Methodiek Definitieve opgraving

Na het Inventariserend Onderzoek 2e fase volgde een Definitieve Opgraving. Deze 

opgraving werd conform het PvE uitgevoerd. De putten werden machinaal aangelegd 

(zie fig. 4.1). Tijdens de aanleg werd een metaaldetector gebruikt voor het opsporen 

van metalen voorwerpen. Tevens is het vlak visueel gecontroleerd op andere vondsten. 

Aangetroffen vondsten zijn per vak van 5x5 m en per bodemlaag verzameld. Na aanleg 

is het sporenvlak gefotografeerd en met een rTS digitaal getekend. In deze putten zijn 

ook enkele profielkolommen van een meter breed gedocumenteerd.

Na de documentatie van het vlak zijn de aangetroffen sporen gecoupeerd, en de 

coupes getekend en gefotografeerd. Vondstmateriaal is per vulling verzameld. 

De gebruikte putnummers sluiten aan op het Inventariserende Onderzoek. Om 

verwarring te voorkomen met de zeefvakjes zijn de sporen bij de definitieve opgraving 

geregistreerd onder vlak 20. De uitgeschreven vondstnummers volgen op de 

vondstnummers van het inventariserende onderzoek. De gegevens van beide projecten 

zijn in één database ingevoerd.

4.1.3  Monstername

De monsterstrategie is conform het Programma van Eisen uitgevoerd. Dit betekent dat 

kansrijke sporen met verbrand materiaal bemonsterd werden. Tijdens het onderzoek 

werd een groot aantal kuilen gevonden met een dergelijke opvulling. De kuilen 

bevatten middeleeuws materiaal en zijn in dezelfde periode te dateren. Daarom is 

alleen een selectie van deze kuilen bemonsterd. Tijdens de opgraving werden enkele 

waterputten en waterkuilen aangesneden. Hiervan zijn botanische en pollenmonsters 

genomen om onderzoeksvragen over de paleo-ecologische context eventueel te 

kunnen beantwoorden. Erica van Hees van de faculteit der Archeologie van de 

Universiteit Leiden heeft de botanische monsters geanalyseerd. Dit leverde dermate 

geringe resultaten op dat besloten is om geen verdere onderzoeken uit te voeren (zie 

hoofdstuk 8).
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4.2 Methodiek fysische geografie 

Het fysisch geografisch onderzoek werd conform het PvE uitgevoerd. Om inzicht te 

krijgen in de bodemopbouw werden profielopnamen gedocumenteerd van de meest 

intacte profielen. De fysisch geograaf (Eckhart Heunks) was daarbij aanwezig. Hierbij 

werd gebruik gemaakt van profielkolommen van één meter breed. De kolommen 

gaven voldoende informatie om de vragen uit het Programma van Eisen te kunnen 

beantwoorden. De profielkolommen werden handmatig aangelegd tot in de top van 

de leemlaag. Eckhart Heunks heeft ter hoogte van de profielkolommen geboord tot 

ongeveer 2 m onder het maaiveld. Hierdoor werd het terraspakket bereikt en werd een 

beter inzicht verkregen in de bodemopbouw.

De inspectie van de profielen in het veld kon helaas geen eenduidig antwoord 

geven op de genese van de bodemprofielen. De top van de profielen bestond uit 

een verrommelde opgebrachte vuile laag. Hieronder bevond zich een laag met een 

roodbruin uiterlijk die op twee manieren geïnterpreteerd kon worden. Bij de eerste 

optie zou het een gebioturbeerde maar intacte moder-B gaan. De tweede optie betrof 

een oude akkerlaag. 

Vanuit de archeologische vraagstellingen van het onderzoek (met name m.b.t. 

het vuursteen) is de genese van het bodemprofiel echter van groot belang. In het 

eerste geval is sprake van een redelijk intact bodemprofiel met navenant redelijke 

archeologische condities (veel artefacten in situ). Gesproken kan worden van een 

vuursteensite met een mogelijk hoge informatiewaarde. In het tweede geval is de 

bodemintactheid veel matiger en is het terrein vanuit archeologisch oogpunt minder 

goed geconserveerd. Ten aanzien van de steentijdvondsten heeft het terrein in dat 

geval een (zeer) beperkte informatieve waarde.

Om antwoord te geven op deze vragen is besloten om twee pollenbakken te slaan ten 

behoeve van micromorfologisch slijpplaatonderzoek. Uiteindelijk zijn uit de bak, die in 

het meest intacte profiel in put 3 (Pro. 3.94.3) naast referentieput 7 geslagen is, twee 

monsters genomen; de bovenste uit de toplaag van de oude bodem en de onderste uit 

de veronderstelde B-horizont van de oude bodem. De toplaag is vrijwel overal door de 

aanleg van de parkeerplaats verdwenen. Het niveau van het onderste monster komt 

overeen met het niveau waarbinnen de verschillende zeefraaien zijn gegraven.

Deze monsters zijn naar Jos de Moor van EARTH Integrated Archaeology gestuurd. Hij 

heeft de monsters in het micromorfologisch laboratorium van de Goethe Universiteit 

in Frankfurt am Main laten prepareren, waar Dagmar Fritzsch ze heeft bestudeerd en 

beschreven (zie Bijlage 1).
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Fysisch geografisch kader

Eckhart Heunks

5.1 Inleiding

In de rapportages van het booronderzoek en de eerste fase van het proefsleuvenon-

derzoek – beide onderzoeken uitgevoerd en gerapporteerd door ADC ArcheoProjecten 

– is reeds een eerste beeld gegeven van de paleolandschappelijke setting van het 

plangebied.24 Daarnaast is tijdens deze onderzoeken veel kennis verzameld over 

de bodemopbouw en de betekenis hiervan voor de interpretatie van vastgestelde 

archeologische resten. Hoewel op bepaalde aspecten de interpretatie van de fysische 

geografische kenmerken een aanpassing behoeft, vormen de resultaten van beide 

onderzoeken het uitgangspunt voor een korte introductie in de landschappelijke 

situering van het plangebied en daarbij behorende fysisch geografische kenmerken.

5.2 Schets van de paleogeografische opbouw  

Het plangebied is gelegen op de rand van een Maasterras (fig. 5.1 en 5.2). De 

afzettingen van dit terras zijn gevormd gedurende het Laat-Pleniglaciaal (32.500 

– 14.500 jaar geleden), een koude periode van het Midden-Weichselien waarin 

de Maas een vlechtend karakter had. De afzettingen uit deze periode bestaan uit 

grindhoudende grofzandige riviersedimenten. Deze worden tot de Formatie van 

Beegden gerekend. Gedurende het Laat-Glaciaal (14.500-11.700 jaar geleden) sneed 

de Maas zich gefaseerd steeds dieper in naar lagere terrasniveau’s waarbij omliggende 

gebieden, waaronder het terras ter hoogte van het plangebied, steeds hoger kwamen 

te liggen. Met name het Allerød-interstadiaal is bepalend geweest voor de huidige 

landschapsvormen in en rondom Thorn. In die relatief warme periode kreeg de Maas 

een sterk meanderend karakter waarbij deze zich met grote slingers door de fluviatiele 

dalvlakte bewoog. De randen naar de hoger gelegen terrassen werden daarbij 

aangesneden en geërodeerd, resulterend in markante meanderbochten met steile 

buitenoevers. Het plangebied ligt nabij een dergelijke Allerød -meander. De hoogtever-

schillen tussen het terras en aangrenzende meander bedraagt circa zeven meter (ca. 30 

m versus 23 m +NAP). 

De terrasafzettingen worden afgedekt door een dunne zwak tot sterk zandige 

leemlaag. Deze overwegend roodbruin kleurende laag wordt tot de Laag van Wijchen 

gerekend en betreft oever- en komafzettingen afgezet als hoogvloedafzetting vanuit 

aangrenzende actieve laat-glaciale Maasgeulen. Tijdens het proefsleuvenonderzoek 

zijn deze lemige afzettingen overal binnen het plangebied rond 1 m onder het maaiveld 

aangetroffen. 

De lemige en zandige Maasafzettingen worden afgedekt door een dun pakket eolisch 

dekzanden. Deze zijn waarschijnlijk gevormd gedurende de Late Dryas, de laatste 

koude fase van het Weichselien (11.700-13.050 jaar geleden) en behoren tot de 

Formatie van Boxtel. De dikte van het dekzandpakket bedraagt ca. 75 tot 100 cm.

24  Beckers & van Rooij 2011; De Ridder 2011.

5



34	 SchoolStraat, thorn

5.3 Bodemkundige aspecten

Een dun pakket dekzand vormde gedurende het Holoceen het natuurlijke oppervlak 

van het plangebied. In dit pakket is bodemvorming opgetreden. Hierbij zijn door 

interne verwering van mineralen ijzerkristallen vrijgekomen, die in situ en als gevolg 

van inspoeling zijn afgezet als huidjes van ijzeroxiden rondom minerale delen. Een 

goede doorluchting (drainage) en intensieve bioturbatie bevorderen het verwerings-

proces. De B-horizont vertoont een uniforme bruine/roestachtige kleur. Dit proces 

wordt ook wel verbruining genoemd. In het Duits wordt gesproken van ‘Braunerden’. 

Anders dan bij podzolisering treedt bij verbruining geen uitspoeling op van ijzer en 

vormt zich geen E-horizont. In het Nederlandse systeem voor bodemclassificatie 

moeten de verbruinde droge zandgronden zonder podzolkenmerken als vorstvaag-

gronden worden geclassificeerd. Hoewel de bodemkenmerken van deze gronden 

onduidelijk/vaag zijn, kan het om zeer oude bodems gaan. 

Tijdens het IVO-P 1e fase is een 40 tot 50 cm dikke B-horizont als kenmerkend voor 

de meeste intacte delen van het plangebied vastgesteld. Deze delen liggen in de 

westelijk helft van het terrein ter hoogte van put 3 en 4. De top van de roodbruine laag 

verloopt van 29,0 m in het westelijk deel naar 28,4 m in het oostelijk deel. Dit sluit aan 

op een lichte daling van het maaiveld in oostelijke richting (zie fig. 5.1). Meer centraal 

gelegen aan de zuidelijke rand is een depressie aangetroffen, waar de bodemopbouw 
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Figuur 5.1 
Beeld van het actueel oppervlaktereliëf (bron: 
www.AHN.nl) met ligging plangebied (rood). 
Het gebied ligt juist op de rand van een mar-
kante landschapsovergang tussen de hoger 
gelegen pleistocene terrasgronden en de 
alluviale laat-pleistocene en holocene vlakte 
van de Maas. Een zone met een zeer hoge 
archeologisch potentie.
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uit een grijs opvullingspakket bestaat. In het oostelijk deel (put 6) is deze B-horizont 

verdwenen en opgenomen in de bouwvoor.

Op de bodemkaart, schaal 1:50.000 maakt het plangebied deel uit van de bebouwde 

kom zonder nadere bodemkundige beschrijving (fig. 5.3).25  Op deze kaart 

wordt de zone rond de bebouwde kom van Thorn gekenmerkt door hoge bruine 

enkeerdgronden. Het betreft antropogeen opgehoogde gronden waarbij de zwarte 

toplaag een dikte heeft van tenminste 50 cm. De precieze genese en datering van de 

enkvorming is een actueel onderwerp van een academische discussie. Ook voor het 

plangebied is dit niet duidelijk. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn resten van 

een mogelijke enkeerdbodem aantroffen, maar heeft het onderzoek geen nieuwe 

gegevens opgeleverd. De top van de enkeerdgrond is op veel plaatsen verstoord of 

onthoofd als gevolg van grondverzet. De beschermende werking van het antropogeen 

opgebrachte dek heeft echter wel gezorgd voor een relatief intact onderliggend 

prehistorisch landschap.

Plaatselijk is onder het antropogeen opgebrachte dek, in de top van het verbruinde 

bodemprofiel een oude akkerlaag aangetroffen of een restant daarvan. De datering 

van deze laag is niet duidelijk wat mede samenhangt met een ontbrekende datering 

van het resterende plaggendek. 

25  Stichting voor Bodemkartering 1972.
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Figuur 5.2 
Ligging van het plangebied op de 
geomorfologische kaart.
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Figuur 5.3 
Ligging van het plangebied op de 
bodemkaart.
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Resultaten paleogeografisch en bodemkundig veld-
onderzoek 

Eckhart Heunks

6.1 Inleiding

Het veldonderzoek was gericht op een verdere detaillering van reeds bekende 

bodemkundige en geologische processen en daaruit voorkomende landschappelijke 

en bodemkundige kenmerken (zie hoofdstuk 5). Ten aanzien van de landschappe-

lijke en bodemkundige vraagstellingen van het Programma van Eisen (zie hoofdstuk 

3) concentreerde de vraag zich tijdens het veldonderzoek met name op een nadere 

analyse van te onderscheiden bodemlagen en de hieraan te relateren post-depositio-

nele processen. 

Op basis van de bodemdocumentatie kan een grove driedeling gemaakt worden 

binnen het plangebied. De eerste zone betreft het westelijk deel van het terrein waar 

putten 3 en 4 liggen. De tweede zone omsluit het terrein rond put 5 en de derde zone 

is gelegen rond put 6 en 8 en beslaat in grote lijnen het huidige speeltuinterrein in het 

zuidoostelijk deel van het plangebied.

De bestudering van de bodemopbouw heeft uitgewezen dat in de eerste zone een 

weinig verstoorde maar onthoofde oude verbruinde bodem aanwezig is. Binnen het 

areaal rond put 5 bevindt zich aan de zuidelijk kant een natuurlijke depressie en bestaat 

de bodemopbouw voornamelijk uit opvullingslagen hiervan. Binnen het oostelijk deel 

is geen oude verbruinde bodem meer aanwezig en bestaat de vondsthoudende laag uit 

een (sub)recente gevormde en vermengde bouwvoor. 

Samenhangend met de specifieke aard van aangetroffen archeologische 

steentijdresten bestond er op basis van het proefsleuvenonderzoek onduidelijkheid 

over de genese van de top van het natuurlijke pakket in het westelijk deel van het 

terrein (put 3 en 4). De onduidelijkheid concentreerde zich op de vraag of de laag onder 

de verrommelde en deels opgebrachte bovenlaag als gebioturbeerde maar intacte 

B-horizont kan worden opgevat, of dat deze als gevolg van bodembewerking in het 

geheel als oude akkerlaag dient te worden geïnterpreteerd (met B-materiaal als uit-

gangsmateriaal). 

Vanuit de archeologische vraagstellingen van het onderzoek (met name met 

betrekking tot het prehistorisch aardewerk en vuursteen) maakt het nogal uit wat de 

genese van de laag is. In het eerste geval is sprake van een redelijk intact bodemprofiel 

met navenant redelijke archeologische condities (veel artefacten in situ). Gesproken 

kan worden van een vuursteen of latere prehistorische site met een mogelijk hoge 

informatiewaarde. In het tweede geval is de intactheid van de bodem veel geringer en 

is het terrein vanuit archeologisch oogpunt minder interessant. 

Bij het bespreken van de resultaten worden achtereenvolgens ingegaan op de 

volgende deelaspecten: 

• een beschrijving van de paleogeografische opbouw en achterliggende processen 

(§ 6.2). In dit deel ligt het accent op de laat-glaciale ontwikkelingen waarin het 

landschap op hoofdlijnen wordt gevormd;

• een beschrijving van de bodemkundige opbouw en achterliggende processen 

(§ 6.3). De resultaten van het micromorfologisch onderzoek26 worden hierin 

geïntegreerd met de veldwaarnemingen. 

26  Zie bijlage 11.1, Fritzsh & de Moor 2012.
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6.2 Paleogeografische aspecten

Ten aanzien van de paleogeografische gesteldheid van het gebied sluiten de veldwaar-

nemingen van de opgravingen goed aan op de bevindingen van de vooronderzoeken. 

Onder de ca. 50 tot 75 cm dikke antropogeen gevormde en/of verstoorde toplaag 

wordt de lithostratigrafische opbouw van de bovenste 1,5 m van boven naar beneden 

als volgt gekenmerkt:

Dekzandafzettingen (Formatie van Boxtel):
Het eolische dekzandpakket is relatief siltrijk maar vertoont variatie. De oostzijde van 

het plangebied is iets siltrijker dan het westdeel (Zs4 <–> Zs2/3). De oorspronkelijke 

dikte van het pakket is moeilijk te schatten als gevolg van de grootschalige 

bodemverstoring en deels ophoging van de toplaag. De dikte van het pakket lijkt op 

basis van het meest intacte profiel (Pr.3.94.3, zie fig. 6.1) te kunnen worden geschat op 

100 tot 120 cm.

Leemlaag (Laag van Wijchen):
De zogenaamde ‘leemlaag’ is in het plangebied een niet te missen laag als gevolg 

van de roodbruinkleuring, de roestvorming, verkitting en de iets siltrijkere textuur 

(Zs4-Lz3; zie fig. 6.2). De dikte van de leemlaag is sterk variabel. Plaatselijk bedraagt 

deze niet meer dan 10 cm (o.a. midden van put 5), maar er zijn ook waarnemingen 

met een meer dan 50 cm dikke leemlaag. De gemiddelde dikte bedraagt 20 tot 30 cm. 
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Figuur 6.1 
Puttenkaart met daarop aangegeven de lig-
ging van alle gedocumenteerde profielen en 
in deze paragraaf besproken profielen.
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De overgang naar het afdekkende dekzandpakket verloopt vrij abrupt. De overgang 

naar de onderliggende terraszanden verloopt veelal diffuus samenhangend met hierin 

voorkomend leemlaagjes.

Terrasafzettingen (Formatie van Beegden):
De top van de terrasafzettingen bestaan uit matig fijne, sterk siltige zanden (Zs3) met 

alleen in het oostelijk deel iets grindbijmenging (g1). Op enige diepte in dit pakket zijn 

daarnaast dunne leemlaagjes aangetroffen (boorwaarnemingen). In het westelijk deel 

van het plangebied (putten 3 en 4) zijn zeer fijne zanden aangetroffen die mogelijk een 

eolische genese kennen. 

Geomorfologische opbouw
De tijdens het proefsleuvenonderzoek geconstateerde daling van de top van het 

dekzandpakket van 29,0 meter in het westelijk deel naar 28,4 meter in het oostelijk 

deel, wordt ondersteunt door de waarnemingen tijdens de opgravingen. Daarmee 

samenhangend tonen de profielen in het westelijk deel van de opgravingen veel droger 

(geoxideerder) dan de profielen in het oostelijk deel, waar de dekzandlaag reeds reduc-

tieverschijnselen vertoont (roest / vlekkerigheid). 

Naast deze algemene flauwe reliëftrend is ter hoogte van put 5 in het zuidelijk deel 

van de sleuf een lokale depressie aangetroffen (fig. 6.3). De top van de leemlaag 

zakt hier naar een laagste waarde (140 cm –Mv). Indien de depressie natuurlijk is, 

is het opvallend dat deze niet of maar ten dele lijkt ingestoven gedurende het Laat 

Glaciaal (periglaciaal) en dat deze nog ten tijde van de middeleeuwse bewoningsfase/

gebruiksfase ten dele open moet hebben gelegen. De vraag is of het hier niet toch een 

antropogene uitgraving betreft. De vulling van depressie toont vuil, is opvallend lemig 

en wordt tot grote diepte gekenmerkt door houtskoolresten, aardewerk en ander 

archeologische resten. 
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Figuur 6.2 
Put 3, profiel 3. Representatief profiel van de 
geologische opbouw van het plangebied met 
een eolische toplaag (dekzand) rustend op 
een leemlaag. De onderliggende terraszanden 
zijn niet zichtbaar.



40	 SchoolStraat, thorn

6.3 Bodemkundige aspecten

De bodemopbouw is meest intact in het westelijk deel van het plangebied (putten 3 

en 4). Hier wordt de top van de natuurlijke bodem onder de verstoorde bovengrond 

en de mogelijke restanten van een akkerdek27 (enkeerd) gekenmerkt door een bruin 

tot grijsbruine zandige laag die naar beneden geleidelijk schoner en lichter van kleur 

wordt. In het veld was het onduidelijk of het hierbij gaat om een fossiele verploegde 

laag (oude akkerlaag), een verbruiningshorizont (Bw), of een combinatie van beiden 

(fig. 6.5 t/m 6.8). Overigens is het in veld de term ‘moder-B’ gehanteerd, uitgaand 

van het algemeen veronderstelde beeld van het voorkomen van moderpodzolen 

op de hoger gelegen leemrijkere zandgronden. Dat beeld is bijgesteld op basis van 

het micromorfologisch onderzoek, aanvullende literatuurstudie en raadplegen van 

bodemkundigen.28 

Een intacte enkeerdgrond is nergens aangetroffen. Daarvoor is de bovengrond over 

het hele oppervlak te intensief omgezet dan wel afgegraven. Deze verstoringen 

beslaan op verschillende plaatsen (omgeving put 6 en 8) tevens een deel van de 

dekzandtop. 

S5000 Ap / X huidige bouwvoor, opgebracht pakket

S5005 Apb / Aan Top oude bodem/restant esdek?

S5020 B-horizont / OA Verbruiningshorizont  (Bw) met bioturbatie of oude akkerlaag

S5025 B/C-horizont overgangslaag tussen B/C, gebioturbeerd

S5030 C-horizont dekzand met bioturbatie (Zs2-4)

S5040 C-horizont leemlaag met veel Fe (Zs4/Lz3 +ll)

S5045 C-horizont Lemige zanden

27  Vaak ook wel esdek genoemd.
28  Reinier Ellenkamp, Nico Willemse (RAAP), Jan Sevink (UvA), Jos de Moor (EARTH Integrated 

Archaeology) en Rob Paulussen. 

Figuur 6.3 
Put 5, profiel 1. Donker grijsgereduceerde vull-
ing van depressie met veel houtskool, puin en 
andere archeologische resten waaronder laat-
middeleeuws aardewerk.

Tabel 6.1 
Standaardbodemprofiel meest intacte delen 
van het plangebied met de 5020-laag als 
discussielaag: verbruiningshorizont dan wel 
oude akkerlaag.  
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In het oostelijk deel van het plangebied (onder andere putten 6 en 8) ontbreekt een 

natuurlijke bodem en worden de profielen gekenmerkt door een sterk verstoorde 

bovengrond (A-horizont) overgaand in schoon dekzand (C-horizont), al dan niet met 

een antropogene A-C menglaag daartussen (fig 6.4).

Discussie verbruiningshorizont (Bw)  versus oude akkerlaag
Tijdens het veldonderzoek spitste de discussie zich toe op de genese van de 

5020-laag; de 20-40 cm dikke bodemlaag waarin de meeste vuurstenen artefacten 

en prehistorische aardewerkfragmenten zijn aangetroffen. Ondanks detailopnames 

onder goede waarnemingsomstandigheden bleef onduidelijk of deze laag min of 

meer ongestoord is en als restant van een verbruiningshorizont (Bw) kan worden 

opgevat dan wel volledig verploegd is en dan als oude akkerlaag dient te worden 

geïnterpreteerd. In het eerste geval is de spreiding van vuursteen mogelijk minimaal 

secundair beïnvloed en van een grotere inhoudelijke betekenis dan wanneer kan 

worden uitgegaan van een oude akkerlaag.

 

Enkele veldargumenten om uit te gaan van een verbruiningshorizont (Bw) waren: 

-  de natuurlijke bruinkleuring; 

-  het ontbreken van verontreinigingen (schoon pakket);

-  de geleidelijke overgang naar de onderliggende C-horizont.

Enkele veldargumenten om uit te gaan van een oude akkerlaag: 

-  toch wel plaatselijk vuile kleur;

-  vergelijkbare ‘vuile’ kleur van spoorvullingen;

-  geringe omvang van het aangetroffen aardewerk in de laag en het voorkomen van 

verschillende periodes door elkaar (zie ook hoofdstuk 7);

-  de homogene spreiding van artefacten (vuursteen en aardewerk) in het vlak;

-  passende aansluiting met enkele profielen waar wel een begraven oude akkerlaag 

is   gedefinieerd en beslist geen verbruiningshorizont (put 6);

-  indirect argument: verklaring voor ontbrekend plaggendek: huidige bouwvoor is 

plaggendek.

S5000

S5005

S5005 + 5030

S5030

S5040

Figuur 6.4 
Put 6, profiel 1 (Pro. 6.94.1). Representatief 
profiel van het oostelijk deel van het plange-
bied. Een natuurlijke bodem ontbreekt, het 
dekzand is relatief siltrijk en toont, samenhan-
gend met de iets lagere ligging meer gley-
verschijnselen (grijskleuring, roestvorming in 
leemlaag). 
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Resultaat micromorfologisch onderzoek29

Het micromorfologisch onderzoek beperkt zich tot twee monsters uit één pollenbak in 

profiel 3, put 3 (fig. 6.4; zie ook fig. 6.2). Het bovenste monster (MW1) is genomen uit 

een vermoedelijk begraven oude akkerlaag (laag 5005), het onderste monster (MW2) 

uit een laag die in het veld als oude akkerlaag of als gebioturbeerde verbruiningsho-

rizont (Bw) gedefinieerd kon worden (laag 5020). De specifieke onderzoeksvragen 

waren:

• komt monster MW1 uit een oude akkerlaag (Apb horizont) en komt monster MW2 uit 

een   moder-B horizont?

• zijn beide lagen (5005 en 5020) volledig natuurlijk of bevatten ze sporen van 

menselijke   activiteiten?

• welke bodemvormende processen kunnen worden herkend?

• bevatten beide lagen sporen van bioturbatie?

29  Deze paragraaf vormt een samenvatting van het rapport van het slijpplatenonderzoek (zie 
bijlage 1 Fritsch & de Moor 2012). 

Figuur 6.5
Put 3, profiel 3 (Pro. 3.94.3). Pollenbak met 
stratigrafische veldinterpretatie. Deze  locatie 
is nader onderzicht door middel van micro-
morfologsich onderzoek.

S5000

S5005

S5020

S5025

S5030

Figuur 6.6 
Put 4, profiel 1 (Pro.4.92.1). Een tweede pollen-
baklocatie in verband met de discussie over 
de genese van de 5020-laag. De inzet geeft 
een beter beeld van de kleur van deze laag: 
natuurlijk maar tegelijk met een ‘vuile’ zweem.
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De uitkomst van het slijpplatenonderzoek geeft een helder antwoord op de 

vraagstellingen uit de velddiscussie. 

Zowel laag 5005 als 5020 bevatten sporen van menselijke activiteiten, maar zijn van 

oorsprong natuurlijk waarbij bodemvorming heeft plaatsgevonden. Er is dus geen 

sprake van een opgebrachte of intensief verploegde laag.  Laag 5020 is in ieder geval 

geen akkerlaag, wel heeft bioturbatie in deze laag geleid tot de aanwezigheid van 

onder andere (menselijke) artefacten en uitwerpselen van micro-organismen. De 

slechte sortering van het sediment en de aanwezigheid van ijzerconcreties/-knollen 

wijst op een beperkte mate van grondverzet van laag 5005. Vermoedelijk is deze laag 

niet ontstaan onder intensieve beakkering, maar het is wel goed mogelijk dat menselijk 

handelen enige invloed heeft gehad op het ontstaan van deze laag.

De natuurlijke bodemvorming bestaat voornamelijk uit verbruining als gevolg 

van interne verwering van kleideeltjes. Hierbij ontstaat een zogenaamde Cambic 

soil horizon (conform het FAO bodemclassificatiesysteem), deze komt overeen 

met de Nederlandse Bw horizont, oftewel de horizont waarin verbruining heeft 

plaatsgevonden.30 Beide lagen bevatten zeer weinig organisch materiaal en laag 

5020 bevat in ieder geval geen moderhumus. Daarmee kan deze laag dan ook geen 

moder-B worden genoemd. In het Nederlandse systeem voor bodemclassificatie31 

worden droge zandgronden met alleen een verbruiningshorizont (Bw) tot de xerozand-

vaaggronden gerekend, waarbij in dit geval sprake is van een vorstvaaggrond (i.t.t. 

een duinvaaggrond). Hoewel de benaming ‘vaaggrond’ een onduidelijk profiel doet 

vermoeden is in het geval van een vorstvaaggrond sprake van een duidelijk verbruinde 

Bw, die een dikte kan bereiken tot meer dan 1m. 

30  Bw: een verweringshorizont, zonder sporen van inspoelingovergangshorizont, maar met 
tekenen van verwering aangegeven door een structuurontwikkeling of door een bruinere of 
rodere kleur dan de C-horizont tengevolge van verwering van de aanwezige mineralen.

31  De Bakker & Schelling 1989.

S5000

S5005

S5020

S5025

S5030

S5040

Figuur 6.7 
Put 4, profiel 1 (Pro. 4.92.1) (midden) met 
interpretatie van lagen.
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6.4 Vertaling van bodemkundige waarnemingen naar archeolo-
gische potentie van het plangebied

Met de constatering dat de 5020-laag het restant betreft van een natuurlijke verbrui-

ningshorizont, kan gesteld worden dat de spreiding van archeologische artefacten 

(vuursteen) binnen deze laag, in hoge mate samenhangt met de hieraan gerelateerde 

menselijke activiteiten. Alleen als gevolg van natuurlijke bioturbatie kunnen vondsten 

in deze laag secundair zijn verplaatst. De laag krijgt daarmee een hoge archeologische 

potentie, hoewel de sterke verbruining als nadeel heeft dat grondsporen uit de 

vroegere archeologische perioden niet of nog maar moeilijk zichtbaar zijn. De toplaag 

van het nog resterende natuurlijke bodemprofiel (de 5005-laag) is wel enigszins 

verstoord. Daarboven ligt een recentelijk vermengde laag (S5000). Niet duidelijk is 

waar precies het maaiveld lag in de prehistorie. Op basis van de hoge vuursteendicht-

heid in de verstoorde lagen (S5000 en5005) boven de 5020-laag (waarnemingen 

zeefmonsters put 7, zie hoofdstuk 7) lijkt te mogen worden geconcludeerd dat het 

oorspronkelijke maaiveld hoger heeft gelegen dan de bovenkant van de 5005-laag. Ter 

indicatie lijkt ter hoogte van de meest intacte delen van het plangebied tenminste 30 

tot 40 cm van het natuurlijke bodemprofiel (Ah + top B) afgetopt bij de aanleg van par-

keerplaatsterrein dan wel verrommeld door de aanleg van het plantsoen te zijn. 

Nergens in het plangebied is een akkerdek waargenomen, ook niet in het complete 

profiel in put 3.Daar bevindt zich wel een verstoorde toplaag, dat (deels) mogelijk ooit 

een akkerdek geweest kan zijn. Deze is niet dikker dan 40 cm geweest, wanneer we 

ervan uitgaan dat daar geen grond is weggenomen. Het is dan ook sterk de vraag of 

ooit een akkerdek aanwezig is geweest. Dit plaatst ook vraagtekens bij de classificatie 

van de bodems rondom rondom Thorn als enkeerdgronden zoals aangegeven op de 

bodemkaart. Mogelijk dat de gekarteerde enkeerdgronden eigenlijk vorstvaaggronden 

zijn.

Ter hoogte van put 3 en 4 heeft de aanleg van de parkeerplaats de bodem onthoofd tot 

maximaal halverwege de 5020-laag. Laag 5000 en 5005 is in deze zone vrijwel geheel 

verdwenen. Alleen een smalle groenstrook ten westen van put 3 is gevrijwaard van 

diepe bodemingrepen en toont zoals gezegd een iets completer bodemprofiel. In de 

zone ter hoogte van de putten  6 en 8 is de B-horizont van de vorstvaaggrond geheel 

verdwenen. Lagen 5005 en 5020 zijn daar in het geheel in de verstoorde bovengrond en 

een antropogene A-C menglaag opgenomen.

Rekening houdend met de vastgestelde grotendeels intacte natuurlijke 

bodemprofielen, en de zeer gunstige paleogeografische  ligging, kan worden gesteld 

dat de bebouwde kom van Thorn een hoge archeologische potentie heeft voor goed 

geconserveerde archeologische resten uit de steentijd en latere perioden. Het gaat dan 

wel om zones, die in tegenstelling tot het plangebied, gevrijwaard zijn  gebleven aan 

diepe grondbewerkingen. 
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Resultaten en Advies Inventariserend 
Veldonderzoek 2e fase

Sebastiaan Knippenberg

7.1 Inleiding

Het vooronderzoek heeft als doelstelling de aanwezige archeologische resten 

inhoudelijk en fysiek te waarderen. De nadruk ligt hierbij op de arealen waar 

prehistorisch vuursteen en aardewerk is aangetroffen.32 Door het systematisch zeven 

van de grond uit drie raaien met vierkante metervakken is een goede indruk verkregen 

van de hoeveelheden vondstmateriaal en de ruimtelijke spreiding ervan. Een belangrijk 

aspect bij de bestudering van deze spreiding is de koppeling met de plaatselijke 

bodemopbouw en gerelateerde tafonomische en post-depositionele processen. 

7.2 Sporen

7.2.1  Inleiding

Op basis van de bodemopbouw en aanwezige archeologische resten kan een grove 

driedeling gemaakt worden binnen het plangebied (fig. 7.1). De eerste zone betreft het 

westelijk deel van het terrein waar putten 3 en 4 liggen. De tweede zone omsluit het 

terrein rond put 5 en de derde zone is gelegen rond put 6 en 8 en beslaat in grote lijnen 

het huidige speeltuinterrein in het zuidoostelijk deel van het plangebied.

De bestudering van de bodemopbouw heeft uitgewezen dat in de eerste zone een 

weinig verstoorde maar onthoofde oude verbruinde bodem aanwezig is. Binnen het 

areaal rond put 5 bevindt zich aan de zuidelijk kant een natuurlijke depressie en bestaat 

de bodemopbouw voornamelijk uit opvullingslagen hiervan. Binnen het oostelijk deel 

is geen oude verbruinde bodem meer aanwezig en bestaat de vondsthoudende laag 

uit een (sub)recente gevormde en vermengde bouwvoor. Voor de drie zones zal de 

aanwezigheid van grondsporen geëvalueerd en besproken worden. 

Gedurende het inventariserend onderzoek heeft het veldteam op twee momenten 

een sporenvlak gedocumenteerd. De eerste documentatie vond plaats in put 4 en 

5 voorafgaande aan het graven en zeven van de testvakken en het waterbassin. 

Het tweede moment was nadat alle testvakken waren gegraven en gezeefd, en 

nadat in overleg met de directievoerder en bevoegd gezag was besloten dat de 

vondstcomplexen binnen de oude bodem en de vermengde bouwvoor niet als behou-

denswaardig konden worden bestempeld. In putten 3, 4, 5 en 6 is toen machinaal 

verdiept tot op het gele zand. Tenslotte is een extra put, nummer 8, machinaal 

gegraven ten oosten van put 6 om daar de spreiding aan grondsporen beter in kaart te 

brengen. De grondsporen zullen per periode besproken worden.

7.2.2   Prehistorische grondsporen

Een belangrijke doelstelling bij het machinaal verdiepen in putten 3 en 4 en, in mindere 

mate, in put 6 was te bepalen in hoeverre het aangetroffen prehistorisch materiaal 

32  De Ridder 2011.

7
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met eventuele grondsporen in verband kan worden gebracht. Alleen putten 3, 4, 6 en 

8 hebben prehistorische sporen opgeleverd. In put 3 en 4 zijn in totaal vier sporen na 

het machinaal verdiepen (vlak 20) gedocumenteerd. Daarnaast zijn tijdens het graven 

van de zeefvakken ook drie sporen ingemeten en is de inhoud van deze sporen apart 

gezeefd. Tijdens het verder handmatig verdiepen bleek het bij deze drie laatste sporen 

om twee natuurlijke verkleuringen (S3.1 en 2) en een boomval (S3.3)  te gaan.

Ook twee van de vier sporen in vlak 20 bleken natuurlijke verkleuringen (S3.4 en 3.5). 

De andere twee bleken echter antropogene sporen te zijn. In put 4 is in het noordelijk 

deel de onderkant van een in bovenaanzicht ovale kuil aangetroffen (S4.3). De omvang 

van het spoor bedroeg 190 bij 80 cm en de resterende diepte van het spoor bedroeg 24 

cm. Het spoor had een zeer lichte opvulling en was aan de onderkant redelijk scherp 

begrensd. Bij het couperen leverde het spoor behoorlijk wat materiaal op in de vorm 

van prehistorisch aardwerk (N=102), vuursteen (N=6) en natuursteen (N=60). Op basis 

van deze vondsten laat de kuil zich niet eenduidig dateren. Een scherf aardewerk 

is in de late prehistorie gedateerd, terwijl de aanwezigheid van een kling eerder 

suggereert dat het om een ouder spoor gaat, gezien de kleine omvang van het artefact 

waarschijnlijk mesolithisch. Het veel verbrande natuursteen past eerder bij een laat 

prehistorische dan mesolithische context en dit kan betekenen dat de kling wellicht als 

opspit gezien kan worden.

Het andere spoor betreft de onderkant van een licht gebogen greppel, die dwars 

over put 3 loopt (S3.6). De breedte van het spoor bedroeg slechts 35 cm en ook die 

diepte was gering (11 cm). De onderkant van het spoor was spitsvormig. Helaas heeft 

de greppel geen vondsten opgeleverd. Gezien de vondsten in de afdekkende bodem 

dateert het waarschijnlijk in de prehistorie en dan is een laat prehistorische ouderdom 

het meest waarschijnlijk. 

Put 6 bevatte één kuil (S6.8) die met zekerheid in de prehistorie te dateren is. Deze lag 

in het zuidelijk deel van de sleuf op zo’n 28 m van het noordelijke cluster sporen dat tot 

de middeleeuwse nederzetting behoort.33 Daarnaast zijn ook enkele natuurlijke sporen 

waargenomen. De kuil had in het bovenaanzicht een vrijwel ronde vorm met een 

grootste diameter van 90 cm en in coupe een afgeplatte onderkant (fig. 7.2). De diepte 

vanuit het vlak bedroeg 25 cm en de vulling was heterogeen en licht van kleur. Onderin 

was de kuil niet duidelijk begrensd, daarmee duidelijk zijn relatief hoge ouderdom 

ondersteunend. 

33  Zie volgende paragraaf en hoofdstuk 8.
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Figuur 7.2 
Foto van kuil (S6.8) in coupe.
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Aangezien tijdens het aanleggen van de coupe prehistorisch aardewerk werd 

aangetroffen, is besloten om de resterende vulling te zeven. Dit leverde een grote 

hoeveelheid vondsten op: 185 scherven en kleine fragmenten prehistorisch aardewerk, 

55 stuks vuursteen, 189 stuks natuursteen en 6 kleine fragmentjes dierlijk bot. Het 

aardewerk dateert eenduidig in het midden neolithicum.34 Hoewel onder het vuursteen 

geen typologisch te dateren werktuigen zitten, past de vondst van een kling bij deze 

datering.35 De overige materiaal categorieën zijn weinig diagnostisch.

Put 8 tenslotte heeft drie paalsporen opgeleverd, die op basis van hun lichte en weinig 

scherp begrensde vulling ook in de prehistorie zijn gedateerd. Zij onderscheiden zich 

duidelijk van de middeleeuwse sporen, die een scherpere begrenzing hadden. Deze 

drie sporen zijn in het zuidelijk deel van put 8 aangetroffen, op ongeveer 15 m van het 

noordelijke cluster aan middeleeuwse sporen in deze put. In vulling en diepte vertonen 

de drie sporen variatie. Het omvangrijkste paalspoor (S8.10) heeft een diepte van 41 

cm en een lichte tweeledige vulling. Een grijze houtskoolrijke paalgat vulling oversnijdt 

een zeer lichte houtskoolarme paalkuil vulling. Bij de twee andere sporen (S8.11 en 

13) is de vulling onderling vergelijkbaar, veel homogener en bruiner dan die van S8.10. 

Deze sporen gaan veel minder diep, slechts 16 en 9 cm. 

Geen van de sporen heeft dateerbaar materiaal opgeleverd. De onderlinge nabijheid 

suggereert dat de sporen gerelateerd zijn. Het kleine opgegraven areaal, het geringe 

aantal sporen en de variatie in opvulling maakt het zeer moeilijk zinnige uitspraken te 

doen omtrent de aanwezigheid, aard en datering van eventuele gebouwstructuren. 

Een datering in de late prehistorie lijkt het meest voor de hand te liggen.

7.2.3  Middeleeuwse grondsporen

Alleen de westelijk zone (put 6 en 8)  bevatte sporen die met zekerheid in 

de middeleeuwen gedateerd kunnen worden. In put 5 zijn weliswaar sporen 

waargenomen, het is niet duidelijk of deze in de middeleeuwen of later dateren. De 

zekere middeleeuwse sporen concentreren zich in het noordelijk deel van put 6 en 8. 

Daar beperken ze zich tot een 15 m brede strook langs de noordelijke rand van het 

speeltuinterrein. Tijdens het inventariserend onderzoek zijn enkele sporen gecoupeerd 

en dit wees uit dat zowel paalsporen als kuilen aanwezig zijn. Naast de reeds in het 

vlak waargenomen greppels duidt dit op de aanwezigheid van een middeleeuwse 

nederzetting.  Deze nederzetting is naar het zuiden toe duidelijk begrensd aangezien 

de spreiding aan sporen in die richting niet doorloopt. Ook naar het westen toe loopt 

zij niet door. In het noordelijk deel van put 5 zijn geen sporen waargenomen en de paar 

ongedateerde sporen in het zuidelijk deel zijn te gering in aantal om daar echt van een 

nederzetting te spreken. Voor een uitvoeriger bespreking van de middeleeuwse sporen 

wordt de lezer naar hoofdstuk 8 verwezen.

7.2.4  Post-middeleeuwse grondsporen

Buiten twee greppelsporen in put 4 zijn geen grondsporen waargenomen die met 

zekerheid later dan de middeleeuwen dateren. Beide greppelsporen (S4.1 en 2) zijn in 

vlak 1 voorafgaande aan het zeven van de vakken gedocumenteerd. Aangezien dit vlak 

is aangelegd op een niveau (S5020) dat nog prehistorische vondsten bevatte en daarbij 

het geringe belang van de sporen in acht nemend, zijn ze niet gecoupeerd. De ligging 

van beide greppels komt overeen met twee greppelsporen, die ADC ArcheoProjecten 

ook al had waargenomen, en waar materiaal uit de Nieuwe tijd tevoorschijn kwam.  

34  Zie paragraaf over prehistorisch aardewerk.
35  Zie paragraaf over vuursteen.
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7.2.5  Beschouwing en conclusie

Het aantal aangetroffen prehistorische grondsporen is laag te noemen. Dit is 

opmerkelijk aangezien de aantallen vondsten in de afdekkende bodem deden 

vermoeden dat we mogelijk met nederzettingssites te maken hebben. Hoe is deze 

discrepantie te verklaren? De bestudering van de bodems heeft uitgewezen dat in het 

westelijk deel een verbruining tot op relatief grote diepte heeft plaatsgevonden. Deze 

verbruining heeft tot gevolg gehad dat sporen pas eronder goed herkenbaar worden 

en dit betekent dat alleen diep ingegraven sporen waargenomen kunnen worden. Met 

name weinig diep gefundeerde paalsporen worden in deze situatie gemist. Kuilen, 

waterputten, en wellicht ook diep ingegraven middenstaanders worden daarentegen 

niet aan het oog onttrokken. 

In het oostelijk deel is de verstoring waarschijnlijk nog significanter, omdat daar de 

verbruinde bodem niet is waargenomen en dus in zijn geheel moet zijn opgenomen 

in de vermengde bouwvoor. Het feit dat het sporenvlak binnen grote delen de lemige 

laag van Wijchen aansneed, was al een indicatie dat dit daar naar verhouding dieper lag 

dan in het westelijk deel. 

Deze verstorende bodemprocessen hebben voor de zichtbaarheid van eventuele 

nederzettingssporen uit het midden en laat neolithicum grotere gevolgen dan voor 

die uit de late prehistorie. Het gangbare idee is dat voor de eerste periode de gebouw-

structuren ondiep gefundeerd waren en daarom de paalsporen veelal de bodem niet 

in zijn geheel doorsnijden en daardoor niet te herkennen zijn.36 Vanaf de midden-

bronstijd echter verschijnen grote en diep gefundeerde huizen ten tonele en heeft 

archeologisch onderzoek een schat aan gegevens opgeleverd over de ontwikkeling van 

de houten huizenbouw tot in de late middeleeuwen.37 Het is dus zeer waarschijnlijk dat 

eventuele aanwezige huisplattegronden uit het midden en laat neolithicum aan ons 

zicht onttrokken worden. De aanwezigheid van een vondstrijke midden-neolithische 

kuil houdt de mogelijk wel open dat we met een huisplaats te maken hebben. 

De kans dat dit het geval is voor de late prehistorie, kan kleiner geacht worden. 

Voor die laatste periode is het aannemelijker om te veronderstellen dat gebouwplat-

tegronden geheel ontbreken in het westelijk deel. Voor het oostelijk deel gaat het 

ten hoogste om enkele paalsporen die eerder aan bijgebouwen hebben toebehoord 

dan aan huisplattegronden. Dit betekent dat we voor de periode waarschijnlijk te 

maken hebben met de periferie van een nederzettingsterrein dan met daadwerkelijke 

huisplaatsen of erven. Het ontbreken van kuilen en waterputten uit deze periode 

binnen het plangebied ondersteunt deze constatering. 

Voor de middeleeuwen is het beeld een stuk duidelijker. Een 15 m brede strook aan de 

noordkant van het speeltuinterrein bevat een hoge dichtheid aan nederzettingssporen, 

in de vorm van kuilen, paalsporen en greppels. Deze lopen in noordelijke en oostelijke 

richting door. Waarschijnlijk hebben we daar te maken met een erf. De bestudering van 

het aardewerk heeft uitgewezen dat de nederzetting in 10e tot en met 12e gedateerd 

moet worden, en dus samenvalt met de stichting van de abdij in Thorn.38  

36  Louwe Kooijmans et al, 2005.
37  Zie bijvoorbeeld Huijts 1992; Waterbolk 2009; Schinkel 1998.
38  Zie paragraaf over gedraaid aardewerk en hoofdstuk 8.
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7.3 Vondstmateriaal

7.3.1  Inleiding

De zeefvakken zijn binnen vier verschillende putten en vanaf verschillende niveaus 

gegraven. In referentieput 7 is gelijk vanaf het maaiveld op een hoogte van 29,50 m 

+NAP begonnen met verdiepen. Daar zijn uiteindelijk 15 vlakken gegraven en gezeefd 

tot het niveau van 28,72 m +NAP, halverwege de B/C overgangshorizont (S5025). In de 

raaien van de westelijk putten 3 en 4 zijn de eerste vakken op een veel dieper niveau 

gegraven, ongeveer in de top dan wel halverwege de gebioturbeerde verbruinings-

horizont (S5020) van de vorstvaaggrond. Bij de aanleg van de parkeerplaats is binnen 

deze putten de bodem onthoofd en heeft het ADC onderzoek ook een dunne laag 

afgegraven. Daarom is slechts een veel dunner pakket gezeefd, variërend van 40 tot 50 

cm (8 tot 10 vlakken). In put 4 resteert nog het meest van verbruiningshorizont. In deze 

put varieerde het niveau waarop is begonnen met graven van 28,78 m +NAP in het 

zuiden tot aan 28,75 m +NAP in het noorden. Het diepste niveau (halverwege S5025) 

varieerde van 28,33 m +NAP in het zuiden tot 28,29 m +NAP in het noorden. 

In put 3 leek de bodem  weliswaar meer onthoofd, echter door het oplopen van de 

maaiveldhoogte naar het westen toe lag het niveau van de bovenste segmenten wel 

hoger dan in het geval van put 4. Daarbij was de zuidelijke helft van put 3 minder 

afgetopt, dan de noordelijke helft. Bij het eerste deel varieerde de hoogte van 28,88 

m +NAP in het meest zuidelijke vak naar 29,06 m +NAP in het meest noordelijke 

vak (128). Voor de noordelijke helft steeg de hoogte van 28,88 m +NAP in het meest 

zuidelijke vak 231 (3 m ten noorden van 128, maar 18 cm lager) licht naar 28,92 m 

+NAP in het noordelijkste vak van put 3. De onderste niveaus waarop nog gezeefd is 

varieerde van 28,54 naar 28,67 m +NAP (zuidelijke helft) en van 28,61 naar 28,55 m 

+NAP (noordelijke helft). Figuur 7.3 laat het bodemdeel zien dat in put 3 gezeefd is, 

gerelateerd aan het profiel van put 7. Het is duidelijk dat in feite slechts het onderste 

segment van oorspronkelijke bodem onderzocht kon worden in put 3. 

29.06 m +NAP (top zuidelijk deel put 3)

28.87 m +NAP (top noordelijk deel put 3)

28.61 m +NAP (onderkant zuidelijk deel put 3)

gezeefd

gezeefd

Figuur 7.3 
Niveaus van gezeefde delen van noordelijk en 
zuidelijk deel van raai in put 3, geprojecteerd 
op het bodemprofiel (Pro. 3.94.3) tussen put 3 
en 7. Op het profiel zijn de boven- en onder-
kant van de handmatige verdiepte niveaus 
aangegeven van de dichtstbijzijnde vakken 
128 (zuidelijke helft) en 231 (noordelijke helft).
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In put 6 is de situatie anders. Daar resteerde niets meer van de vorstvaaggrond 

en is alleen het onderste deel van de (sub)recent verstoorde bodem handmatig 

afgegraven en gezeefd. Voorafgaande aan het huidige onderzoek had het ADC deze 

put al machinaal verdiept en dus al een deel van ca. 40 cm afgegraven. De top van de 

bovenste segmenten liep af van 28,50 m +NAP in het zuiden tot 28,30 m +NAP in het 

noorden, terwijl het laagste niveau van zuid naar noord varieerde van 28,07 tot 27,89 m 

+NAP.

Figuur 7.4 
Overzicht van het lange profiel in put 3 na het 
handmatig afgraven van de zeefvakken.

Figuur 7.5 
Detailopname van het oost-profiel van de 
zeefraai in put 3.

Figuur 7.6 
Overzicht van het lange west-profiel in put 6 
na het handmatig afgraven van de zeefvak-
ken.
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7.3.2  Aardewerk

7.3.2.1 Prehistorisch aardewerk

Lucas Meurkens

Het IVO-P 2e fase heeft een klein complex handgevormd prehistorisch aardewerk 

opgeleverd. Het aardewerk is hoofdzakelijk bestudeerd met het oog op datering van 

de vindplaats en ruimtelijke spreiding van het materiaal. Bij de analyse is daarom 

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 gegeven worden?

Werkwijze
Bij de analyse van prehistorisch aardewerk spelen veelal twee zaken een rol die de 

analyse van het materiaal bemoeilijken. Zo zijn ten eerste losse scherven onversierd 

aardewerk over het algemeen moeilijk te dateren. Voor een scherpe datering van 

dergelijk materiaal zijn grotere gesloten complexen nodig (minimaal 100 scherven), 

waarbij van een grote populatie scherven verschillende technologische en typologische 

kenmerken bestudeerd kunnen worden. Op basis van de aan- of afwezigheid van 

verschillende kenmerken is het geven van een datering dan vaak redelijk goed 

mogelijk. Het aardewerk van Thorn is hoofdzakelijk afkomstig uit lagen en een 

tweetal sporen. Er is dus geen sprake van duidelijke gesloten complexen. Een ander 

probleem is dat goed dateerbaar diagnostisch materiaal, zoals scherven die het 

mogelijk maken de potvorm te reconstrueren of versierd materiaal, vaak maar een 

zeer klein percentage van het gehele complex vormt. Op basis van technologische 

en typologische kenmerken zijn in het aardewerk van Thorn twee periodes te 

onderscheiden. 

Het aardewerk is 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 kleiner dan 1 cm2. Ook scherven waarbij één of beide 

originele oppervlakken verdwenen zijn, zijn als gruis bestempeld. De overige scherven 

zijn ingedeeld in rand-, wand- en bodemscherven en vervolgens geteld en gewogen.39 

Vervolgens zijn per scherf of groep scherven de volgende eigenschappen genoteerd:

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.

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.

39  Passende scherven zijn als 1 exemplaar geteld.
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Resultaten
In totaal zijn bij het proefsleuvenonderzoek40 en de opgraving in Thorn  2557 scherven 

prehistorisch aardewerk verzameld met een totaalgewicht van iets meer dan 46 

kg. Daarvan zijn 233 stuks met een totaalgewicht van 2365,5 g nader beschreven 

op de boven genoemde kenmerken. Bij de resterende scherven gaat het om niet 

determineerbaar gruis.

Het materiaal is relatief slecht geconserveerd. Veel van het aardewerk is verweerd. 

Daarnaast was het materiaal relatief sterk gefragmenteerd, wat de determinatie 

bemoeilijkte. Op basis van technologische en typologische kenmerken van het 

materiaal zijn twee groepen naar voren gekomen. Eén daarvan is te dateren in het 

midden-neolithicum. De tweede in de late bronstijd en/of vroege ijzertijd. Aangezien 

het aardewerk uit deze periodes deels overeenkomstige eigenschappen heeft, was het 

in een aantal gevallen moeilijk om de scherven eenduidig aan één van beide groepen 

toe te wijzen en is de datering in het midden gelaten. Het gaat hierbij in totaal om 6 

scherven. 

Aardewerk uit het midden-neolithicum
Deze groep omvat in totaal 103 scherven. Het grootste deel van deze scherven is 

afkomstig uit de afdekkende lagen. De 23 scherven uit sporen komen allemaal uit één 

kuil (S6.8).41 Het materiaal is uitgevoerd in een vrij uniform baksel, wat het aannemelijk 

maak dat het grootste deel van het materiaal in één periode dateert. 

Het aardewerk is relatief hard gebakken met wanddiktes die variëren tussen 5 en 

14 mm. De meeste scherven (N=94) hebben een wanddikte tussen 7 en 12 mm. Het 

aardewerk heeft een (licht-)bruine tot bruinrode kleur en over het algemeen een 

donkere kern. De magering bestaat in bijna alle gevallen uit gebroken steengruis 

(N=87) of een combinatie van gebroken kwarts en potgruis (N=8). De magering varieert 

per scherf van relatief fijn tot grof. Over het algemeen ligt de grootte van de mage-

ringspartikels tussen de 3 en 5 mm en is er sprake van veel mageringsmateriaal.  

Door verwering is de afwerking bij veel scherven onduidelijk. Ook konden door de 

kleine omvang van de scherven in de meeste gevallen geen uitspraken gedaan worden 

over de vorm van het aardewerk. Op basis van verschillende randscherven (N=4) die in 

een midden-neolithisch baksel uitgevoerd zijn kan wel geconcludeerd worden dat er 

hoofdzakelijk sprake is van scherven met een slap S-vormig profiel, (fig. 7.7: v. 59 / 96 / 

119276). Er is één bodem aanwezig met geprononceerde voet. Er zijn geen versieringen 

waargenomen op het aardewerk uit deze periode.

Het midden-neolithische aardewerk van Thorn is niet goed te plaatsen binnen 

de bekende culturele groepen uit het midden-neolithicum in Limburg, zoals de 

Michelsberg-cultuur en Stein-groep.42 Bij een deel van het aardewerk is het zelfs 

onduidelijk of deze nu in het midden-neolithicum of in de late bronstijd gedateerd 

moet worden. 

Aardewerk uit de late prehistorie 
Er zijn in totaal 124 scherven gevonden die op basis van technologische en 

typologische kenmerken in de late prehistorie gedateerd zijn. Ook bij deze groep 

komen de meeste scherven uit afdekkende lagen. Zes scherven zijn afkomstig uit 

sporen. Bij vijf scherven gaat het om opspit in latere sporen, één gedateerde scherf is 

afkomstig uit de ovale kuil in put 4 (S4.3).

40  Het handgevormde aardewerk uit het proefsleuven is eerder beschreven in De Ridder 2011.
41  Het overige aardewerk (N=162) aangetroffen in deze kuil bestaat uit kleine en niet nader te 

determineren fragmenten en gruis. 
42  Schreurs 2005.
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Het aardewerk uit deze groep heeft een duidelijk afwijkend baksel van dat uit het 

midden-neolithicum. Het grootste deel van het aardewerk is gemagerd met potgruis 

(N=76). Met betrekking tot de afwerking van het aardewerk is één scherf met een 

besmeten oppervlak aanwezig en zijn 19 scherven gladwandig. De overige scherven 

hebben een ruwwandig oppervlak, hoewel dit ook deels veroorzaakt kan zijn door 

verwering van het materiaal. 

Er is een aantal diagnostische scherven in deze groep aanwezig. De potvorm kon in 

de meeste gevallen niet achterhaald worden. Er is in ieder geval één gesloten vorm 

met hals aanwezig en één open vorm (een kom / schaal met afgeplatte rand) (fig. 7.8: 

v.119525). Verder is een fragment van een napje of aardewerken lepel aanwezig (fig. 

7.8: v.196 ) Bij het proefsleuvenonderzoek is daarnaast een mogelijk fragment van een 

lappenschaal verzameld met versiering bestaande uit parallelle rijen aaneengesloten 

nagelindrukken (fig. 7.8: v.55001). Op 8 andere scherven was ook versiering aanwezig 

(3 x groeven (o.a. fig. 7.8: v.75052); 2 x kamstreek; 1 x kalenderberg (fig. 7.8: v.85081) 

en 2 x nagelindrukken). Onder de versierde scherven bevindt zich ook een bij het proef-

sleuvenonderzoek verzameld oor, versierd met nagelindrukken (fig. 7.8: v.61001). 

Figuur 7.7 
Aardewerk uit het midden-neolithicum.
Schaal 1:1
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Op basis van de lappenschaal, het fragment van het aardewerken lepel/napje en het 

fragment van het versierde oor kan de datering in ieder geval op de late bronstijd of 

vroege ijzertijd gezet worden, aangezien deze types aardewerk kenmerkend zijn voor 

deze periodes.43  Het feit dat besmeten aardewerk nauwelijks in dit complex aanwezig 

is, wijst misschien eerder op een datering in de late bronstijd, wanneer besmijting nog 

relatief zeldzaam is.44

43  Arnoldussen & Ball 2007; pers. comm. dr. P. van den Broeke, Bureau Archeologie en Monu-
menten, Gemeente Nijmegen. 

44  Van den Broeke 1991.

Figuur 7.8 
Aardewerk uit de late prehistorie.
Schaal 1:1
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Ruimtelijke spreiding
Om een idee te krijgen hoeveel materiaal potentieel verloren is gegaan bij de aanleg 

van de parkeerplaats, die over putten 3 en 4 ligt, is een 1 m2 testvak (put 7) gegraven 

net naast put 3 in dat deel van  het plangebied waar geen parkeerplaats gelegen is. 

Aanwijzingen dat binnen dit deel de bodem is afgetopt ontbreken en op deze locatie 

was het ook mogelijk om gelijk vanuit het loopoppervlak te beginnen met het graven 

en zeven van segmenten. Zodoende kon een goed beeld verkregen worden van de 

spreiding aan prehistorisch materiaal binnen het totale bodemprofiel inclusief mogelijk 

vermengde toplagen. 

Het maaiveld lag zo’n 50 à 60 cm hoger dan het niveau waarop de zeefraaien 

binnen put 3 zijn aangelegd. Dit hoeft echter niet te betekenen dat het prehistorisch 

loopoppervlak ook zoveel hoger lag. De mogelijkheid bestaat dat na de prehistorie 

grond in de vorm van plaggenbemesting is aangebracht. De bestudering van de 

bodemprofielen kon daarover geen uitsluitsel geven. De vondstdichtheid binnen de 

bovenste 50 cm echter lijkt dit te suggereren. Deze dichtheid is weliswaar gemiddeld 

gezien hoger dan in onderliggende lagen, de verschillen zijn echter niet heel erg groot, 

hetgeen men wel zou verwachten. Bijmenging van grond kan hiervoor een verklaring 

zijn. 

Een vergelijking tussen de aantallen binnen put 7 en die van de daarnaast gelegen put 

3, leert dat het absolute verschil per oppervlakte eenheid opmerkelijk is. Put 7 heeft in 

totaal 238 fragmenten prehistorisch aardewerk opgeleverd, terwijl het gemiddelde in 

put 3 op 37/m2 ligt (variatie: 18-78/m2). Als we dit gemiddelde hanteren als maat voor 

wat is overgebleven dan is in het meest negatieve geval ongeveer 85% verloren gaan. 

Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat tijdens het IVO-P 1e fase al een dunne laag 

van de vondsthoudende bodem net onder de funderingslaag van de parkeerplaats 

is afgegraven en dat daarbij kleine aantallen vondsten zijn verzameld. Dit betekent 

dat de gemiddelde vondstaantallen aangetroffen tijdens het IVO-P 2e fase enigszins 

negatief vertekend zijn. Hoeveel precies is op basis van de hoeveelheid materiaal 

dat door ADC ArcheoProjecten geborgen is niet goed te zeggen, aangezien destijds 

alleen machinaal afgegraven is. Dit is uiteraard een veel grovere manier van opgraven, 

waarbij alleen grote fragmenten gezien en verzameld worden. 

Het feit dat we in de gezeefde raaien met een afgetopte bodem van doen hebben, 

komt ook naar voren in de omvang van materiaal. Het materiaal uit de gezeefde 

vakken van put 3 is in grootte klassen ingedeeld en dit toonde aan dat meer dan 70% 

kleiner dan 2 cm is en slechts 0,8 % groter dan 4 cm. Figuur 7.9  laat de verdeling 

per vlak zien. Hieruit komt ook duidelijk naar voren dat de hoogste aantallen en de 

meeste grote scherven in het bovenste vlak zijn aangetroffen. Een dergelijk verloop is 

karakteristiek voor een afgetopt profiel. 

Op basis van de aantallen prehistorisch aardwerk (APH) in de tabel vondst_s van de 

database en de beschreven en gedateerde scherven zijn enkele verspreidingskaarten 

van de verschillende zeefraaien vervaardigd (fig. 7.10-12). Een blik op deze horizontale 

verspreidingskaarten laat zien dat gemiddeld genomen de dichtheden prehistorisch 

aardewerk in put 6 lager liggen dan in het westelijk deel van het terrein. Binnen het 

westelijk deel hebben vakken in put 4 gemiddeld het meest opgeleverd en is de 

dichtheid in het noordelijk deel van put 3 inclusief de noordelijkste vakken van de 

zuidelijke raai iets hoger dan in de zuidelijkste vakken. De verschillen laten echter een 

gradueel verloop zien, sterk gelokaliseerde verdichtingen ontbreken. In put 6 is het 

beeld minder duidelijk, mede het gevolg van de lagere vondstaantallen. Ook daar zijn 

echter geen discrete concentraties te ontwaren. 
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De hogere dichtheid binnen put 4 is te verklaren door de geringere diepte waarop 

de bodem is onthoofd. Daarentegen kan dit niet als verklaring gegeven worden voor 

de hogere dichtheden in het noordelijk deel van put 3. Daar is de bodem juist dieper 

afgetopt, hetgeen wel in de vondstspreidingen van de andere materiaalcategorieën 

naar voren komt. Dit suggereert dat de dichtheden aan prehistorisch aardewerk in het 

noordelijk deel van put 3 hoger lagen dan in het zuidelijk deel. 

De verspreiding van het gedateerde aardewerk laat zien dat de twee hoofdgroepen 

((midden)-neolithicum en late bronstijd/vroege ijzertijd) beiden sterk verspreid en 

door elkaar voorkomen binnen de gezeefde raaien (fig. 7.13-14). Ze zijn dan ook met 

geen mogelijkheid ruimtelijk goed van elkaar te scheiden. Mede gelet op de constante 

dichtheden die zijn aangetroffen kunnen we spreken van een gehomogeniseerd 

vermengd vondstcomplex en hebben we te maken met een palimpsestsite.

Conclusie
Het handgevormde aardewerk uit Thorn is aangetroffen in de afdekkende lagen 

en sporen. Het materiaal was relatief sterk gefragmenteerd, wat de determinatie 

bemoeilijkte. Op basis van de grove met steengruis gemagerde baksels moet één 

groep in het midden-neolithicum gedateerd worden. Er zijn geen diagnostische 

stukken aanwezig die een plaatsing in de bekende midden-neolithische cultuurgroepen 

in Limburg zoals de Michelsberg-cultuur of Stein-groep mogelijk maken. De tweede 

groep is op basis van enkele scherven in de late bronstijd en / of vroege ijzertijd te 

dateren, waarbij een datering in de eerste periode het meest aannemelijk lijkt. 

Dit materiaal uit verschillende periodes is ruimtelijk vermengd en duidelijke 

concentraties zijn niet aanwezig. We hebben dus te maken met een palimpsestsite.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7

0-1 cm
1-2 cm
2-4 cm
>4 cm

Figuur 7.9 
Aantal prehistorisch aardewerk (y-as) naar 
omvang per vlak (1-7; x-as) in put 3. 
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Figuur 7.10 
Totaal aantal prehistorische aardewerkscherven 
per segment in het westelijk deel van het plange-
bied (putten 3, 4 en 7).
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Figuur 7.12 
Totaal aantal en gewicht van het prehistorisch aardewerk per segment in oostelijk deel van het plangebied (put 6).
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7.3.2.2 Aardewerk uit de Romeinse tijd, middeleeuwen en Nieuwe tijd.

Michiel Goddijn

Tijdens het schavenderwijs verdiepen van de zeefvakjes bleek dat aardewerk uit de 

Romeinse tijd, middeleeuwen en Nieuwe tijd tot op grote diepte aanwezig was. Tot in 

vlak 7 en 8 werd aardewerk gevonden uit deze periodes. Een dergelijke spreiding van 

het aardewerk in de ondergrond geeft een idee over de mate van verstoring van de 

verschillende werkputten. Om hiervan een beeld te krijgen is het aardewerk gescand 

en ingevoerd in de database. Niet al het aardewerk is bekeken. Er is een selectie 

gemaakt uit de vondstnummers waarbij meerdere scherven te determineren waren. De 

niet te determineren scherven uit het vondstnummer werden als ‘indet’ in de catalogus 

gezet. De vondstnummers die niet bekeken zijn kunnen ook als ‘indet’ beschouwd 

worden. Op basis van de zeefvakjes, de aantallen aardewerk fragmenten en het 

gewicht zijn zes overzichtskaartjes gemaakt. Het aardewerk is grofweg verdeeld in drie 

categorieën: (a) Romeins, (b) volle middeleeuwen en (c) late middeleeuwen/ Nieuwe 

tijd. 

In eerste instantie is gekeken naar totale aantallen gedraaid aardwerk (AWG) in de 

tabel vondst_s van de database om een idee te krijgen van de mate van vermenging 

(fig. 7.15-17). Verreweg het meeste materiaal is in de referentieput 7 aangetroffen. 

Sterk in het oog springt het grote verschil in aantallen per oppervlakte eenheid tussen 

het westelijk (put 3 en 4) en het oostelijk deel (put 6) van het plangebied, en binnen 

het westelijk deel tussen put 3 en 4. In put 6 zijn de aantallen per vierkante meter 

gemiddeld tien keer zo hoog als in put 3 en bijna twee keer zo hoog als in put 4. Ook 

binnen put 3 is een verschil aan te wijzen tussen het noordelijk en zuidelijk deel. Het 

noordelijk deel heeft vrijwel geen gedraaid aardewerk opgeleverd.

In put 6 is het hoge aantal toe te schrijven aan de vermenging die binnen deze put 

tussen de verschillende niveaus heeft plaatsgevonden. Dat het aantal daar lager 

ligt dan in put 7 kan geheel verklaard worden door het feit dat voorafgaande aan de 

zeefcampagne al een deel van de bodem machinaal was afgegraven. In put 3 en 4 

heeft veel minder vermenging opgetreden en is de aanwezigheid van veel van het 

materiaal te verklaren door bioturbatie. Het feit dat put 4 ook meer prehistorisch 

aardewerk heeft opgeleverd geeft aan dat binnen deze put de bodem minder diep is 

afgetopt door de aanleg van het parkeerterrein. In het veld was al geconstateerd dat 

de dikte van verbruiningslaag in put 4 groter was (zie fig. 6.6). Ook het lage aantal in 

het noordelijk deel van put 3 kan op een vergelijkbare manier verklaard worden en sluit 

goed aan bij de meeste overige categorieën.     

Aan de hand van de afzonderlijke verspreidingskaartjes van het in groepen gedateerde 

materiaal is te zien dat verspreid over het terrein een beperkte hoeveelheid Romeins 

scherfmateriaal is gevonden (fig. 7.18-20). Ook bij het determineren van het 

middeleeuws aardewerk uit de nederzettingssporen van het Definitief Archeologisch 

onderzoek zijn enkele Romeinse scherven aangetroffen. Dit Romeinse scherfmateriaal 

is als opspit te beschouwen. Mogelijk ligt in de omgeving een Romeinse nederzetting. 

Vanwege de aanwezigheid van de Romeinse weg en daarmee samenhangende 

vondstmeldingen is dit zeer aannemelijk. 

De hoeveelheid vroeg middeleeuws aardewerk dat bij het zeven gevonden werd is 

beperkt. Aardewerk uit de volle middeleeuwen komt verspreid over het terrein voor 

maar ter hoogte van put 6 is een iets hogere concentratie te zien. Dit is vrij logisch 

aangezien deze zeefput ter hoogte van de middeleeuwse vindplaats ligt en de 

gezeefde grond (sub)recent vermengd was. 
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Figuur 7.15 
Totaal aantal scherven gedraaid aardewerk per 
segment in het westelijk deel van het plange-
bied (putten 3, 4 en 7).
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Figuur 7.17 
Totaal aantal en gewicht van het gedraaide aardewerk per segment in oostelijk deel van het plangebied (put 6).
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Aardewerk uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd is voornamelijk in put 6 aanwezig. 

Binnen dit complex werd vooral aardewerk uit de Nieuwe tijd gevonden waaronder 

industrieel materiaal. Dit kan een indicatie zijn dat ter hoogte van put 6 activiteit 

is geweest in deze periode, hoewel op het onderliggende sporenniveau hier niets 

van teruggevonden is. Ook kan dit materiaal de mate van (sub)recente verstoring 

weergeven. Het materiaal is waarschijnlijk bij recente graafwerkzaamheden in de 

ondergrond terecht gekomen. Een derde verklaring voor de aanwezigheid van dit 

materiaal is de aanwezigheid van een oude boerderij in het gebied, de Danielshoeve.45 

Een plaggendek is niet echt aangetroffen maar er wordt aangenomen dat dit wel 

aanwezig is geweest. Mogelijk komt dit materiaal uit het plaggendek, hoewel de 

hoeveelheden vrij groot zijn.

7.3.3  Vuursteen

7.3.3.1 Inleiding
Tijdens het inventariserend onderzoek is het vuursteen op verschillende manieren 

verzameld. Het grootste en belangrijkste deel is verkregen tijdens het zeven van 

de testvakken in put 3, put 4 en put 6, alsmede het referentie vak net naast put 3, 

put 7 genoemd. Daarnaast heeft het veldteam de grond van twee prehistorische 

grondsporen gezeefd, te weten een kuil in put 6 (S6.8) en de onderkant van een kuil 

in put 4 (S4.3). Tenslotte is materiaal handmatig verzameld gedurende het machinaal 

verdiepen van de grondlagen net voorafgaande aan en aansluitend op het graven 

van de testvakken in de proefsleuven. Bij de bespreking van het vuursteen zullen de 

vondsten die het ADC ArcheoProjecten heeft verzameld ook worden meegenomen. 

Dit geldt tevens voor het geringe aantal vuursteen dat Archol tijdens de DO in de lagen 

of een van de middeleeuwse dan wel ongedateerde grondsporen heeft aangetroffen. 

Tabel 7.1 geeft een overzicht van de verschillende aantallen vondsten per context.

Context N (>10mm) N (<10mm) N totaal

Raai put 3 (gezeefd) 359 430 789

Overig Put 3 9 - 9

ADC put 3 30 - 30

Raai put 4 (gezeefd) 74 93 167

Spoor put 4 5 1 6

Overig put 4 10 - 10

ADC put 4 5 - 5

Raai put 6 (gezeefd) 135 262 397

Spoor put 6 31 26 57

Overig put 6 2 - 2

ADC put 6 7 - 7

Referentieput 7 (gezeefd) 50 65 115

Overige putten 24 - 24

ADC overige putten 8 - 8

totaal 749 877 1596

Het vuursteen is individueel beschreven daarbij het voornaamste doel van het IVO in 

acht nemend, namelijk de waardering van de archeologische prehistorische complexen 

aangetroffen binnen het plangebied. De belangrijkste doelstellingen zijn dan ook 

45  Archis waarnemingsnummer 31348.

Tabel 7.1 
Aantal verzameld vuursteen uitgesplitst naar 
context.
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gericht op het verkrijgen van een typologische datering van het materiaal, en van een 

goed beeld van de horizontale en verticale spreiding van de vuursteenvondsten en 

eventuele aanwezigheid van concentraties. Voorts dient gekeken te worden naar de 

onderlinge relatie is tussen discrete vuursteen concentraties en in hoeverre eventueel 

sprake is van een palimpsest situaties. Tenslotte is bij de werktuigen extra aandacht 

besteed aan hun ruimtelijke spreiding en datering. 

Om inzicht op al deze aspecten te verkrijgen is het vuursteen systematisch beschreven 

op een reeks variabelen in een database. Alleen de stukken groter dan een 10 mm 

zijn gecodeerd. Tevens zijn geretoucheerde artefacten kleiner dan een 10 mm ook 

meegenomen. Voor al dit materiaal zijn (a) vuursteentype, (b) korrelgrootte, (c) 

artefacttype (grondvorm), (d) eventueel meerdere subtypes (bv. Spits – Driehoek 

– gelijkbenig), (e) type cortex, (f) percentage cortex, (g) mate van verbranding, 

(h) compleetheid, (i) grootteklasse, en (j) gewicht gecodeerd. Voorts zijn voor alle 

werktuigen en andere geretoucheerde stukken de lengte, breedte en dikte maten 

bepaald en is een aantekening gemaakt of het stuk voor eventueel gebruikssporenon-

derzoek in aanmerking komt.46 

Voordat we aan de bespreking van de artefacten beginnen dienen nog enkele 

opmerkingen gemaakt te worden met betrekking tot het splitsen van de vuursteen-

vondsten. Bij het sorteren van de zeefresiduen bleek  het vaak zeer moeilijk te zijn 

om binnen de fractie kleiner dan 1 cm een onderscheid te maken tussen enerzijds het 

bewerkingsafval in de vorm van splinters en kleine brokjes, en anderzijds natuurlijke 

afsplinteringen. Splinters en brokjes missen de typische technologische kenmerken 

zoals slagpunt, slagbult, en regelmaat in negatieven. Om deze dan ook van natuurlijke 

splinters te onderscheiden is gelet op afronding en glanspatinering. Waren één of 

beide kenmerken aanwezig dan werd het stuk als natuurlijk beschouwd. Dit neemt 

niet weg dat vooral na het sorteren van veel residuen uit put 6 het idee ontstond, dat 

veel kleine splinters die beide kenmerken niet bezaten toch natuurlijk konden zijn. Een 

vergelijking van grootteklassen toonde ook aan dat binnen deze put het percentage 

stukken kleiner dan 1 cm aanzienlijk hoger ligt dan bij de andere putten. Dit suggereert 

een positieve vertekening. Vermoedelijk heeft de grotere hoeveelheid natuurlijke 

splinters in put 6 te maken met de het afgetopte bodemprofiel, dat ervoor gezorgd 

heeft dat materiaal uit oude en recente periodes met elkaar vermengd is geraakt.  

7.3.3.2 Grondstoffen
Het materiaal doet erg gevarieerd aan in kleurstelling en insluitsels, daarmee 

aangevend dat men een verscheidenheid aan vuursteenvariëteiten heeft benut. Patina 

is weinig aanwezig. Kijken we specifiek naar de nog aanwezige cortex op het materiaal 

dan springen twee herkomsttypen eruit. Het meeste materiaal is terrasvuursteen, 

daarnaast kan een deel als eluviaal vuursteen geclassificeerd worden. Slechts 

een gering aantal maasei vuursteen is herkend. Het eerste type materiaal betreft 

riviergrind, dat de Maas heeft getransporteerd en de mens ergens waar grindontslui-

tingen aanwezig zijn, heeft verzameld.47 De maaseieren zijn aan een vergelijkbare 

herkomst te koppelen. Kusterosie tijdens het Mioceen heeft deze regelmatig 

geronde vuurstenen  uit de kalk geërodeerd. De Maas heeft op zijn beurt de ontstane 

secundaire afzettingen aangesneden en het materiaal verder getransporteerd. Het 

eluviale type betreft eveneens secundair materiaal. Daarbij gaat het om vuursteen dat 

46  Gezien het palimpsestkarakter van de vindplaats is besloten om geen gebruikssporenanalyse 
uit te laten voeren. 

47  Zie bijv. Scheurs 2007.



72	 SchoolStraat, thorn

uit de kalk is geërodeerd en geen verder transport heeft ondergaan.48 De cortex van 

dit materiaal is dan ook minder verweerd en voelt ruwer aan. Dergelijk materiaal kan in 

Zuid-Limburg op meerdere plaatsen verkregen worden.

Kijken we specifiek naar de variëteiten die onder het vuursteen aanwezig zijn, 

dan neemt vuursteen van het type Lanaye, veelal ook wel Rijckholt genoemd, een 

voorname plaats in.49 Dit vuursteen is over het algemeen donkergrijs van kleur met 

variërende hoeveelheden aan lichtere insluitsels. Meer grijze of lichtgrijze delen komen 

ook voor. Deze variëteit is zowel als terrasvuursteen als eluviaal materiaal herkend. 

Een klein deel wordt gevormd door lichtgrijs Belgische vuursteen, een relatief 

fijnkorrelige homogene variëteit, variërend van licht- tot donkergrijs in kleur.50 Onder 

dit materiaal bevindt zich slechts één artefact met een gepatineerde terrascortex, 

voor het overige is het cortexloos. Wommersomkwartsiet is mogelijk door maar één 

artefact vertegenwoordigd. Het betreft echter een grofkorrelige variëteit, waarvan 

het niet zeker is of het om Wommersomkwartsiet gaat. Tenslotte zijn verschillende 

vuursteenvariëteiten beschreven, waarvan een herkomst of type onbekend is. Bij 

het meeste gaat het om vuursteen met beige tot licht bruine kleurschakering. Dit 

zijn waarschijnlijk chemische verweerde (ijzerinspoeling en –oxidatie) secundaire 

vuurstenen. Eén variëteit springt eruit. Dit is een spierwitte vuursteen, waarbij de witte 

kleur niet het gevolg is van oppervlakte patinering.  

7.3.3.3 Artefacten
Voor de bespreking van de artefacten zal het materiaal per context behandeld 

worden. Hierbij zal materiaal uit de zeefvakken aangevuld met aanlegvondsten uit 

dezelfde lagen afzonderlijk van het weinige materiaal uit de grondsporen besproken 

worden. Zoals reeds bij de behandeling van de bodemopbouw naar voren is gekomen 

is het zinvol om een onderscheid te maken tussen het materiaal uit putten 3, 4 en 

7 enerzijds, en het materiaal uit put 6 anderzijds. Bij de eerste groep is sprake van 

een weliswaar afgetopte, maar nog redelijk intacte oude bodem. De putten liggen 

allemaal in elkaars nabijheid in het westelijk deel van het plangebied. In het geval van 

put 6 is vrijwel de gehele oude bodem opgenomen in een recent vermengde toplaag, 

waarin prehistorisch vuursteen en aardewerk naast middeleeuws en zelfs zeer recent  

materiaal voorkomt.

7.3.3.4 Materiaal uit lagen in put 3, 4 en 7
Het zeven van de vakken heeft in put 3, 4 en 7 respectievelijk 789, 167 en 115 vondsten 

opgeleverd (zie tabel 7.1). Daarvan zijn in alle drie de putten de percentages artefacten 

groter dan 10mm zeer gelijk,  respectievelijk 45,5, 44,3 en 43,5 %. Naast het zeven zijn 

tijdens het machinaal verdiepen nog eens 54 vondsten geborgen, allen groter dan een 

10 mm; 35 vondsten zijn tijdens het IVO van ADC ArcheoProjecten en 19 tijdens het 

huidige IVO gedaan.

Over het algemeen vertonen de gezeefde assemblages uit de verschillende putten 

een grote overeenkomst. Bij alle drie duidt de aanwezigheid van debitage, in de vorm 

van kernen, afslagen, brokken en ander afval (bv. splinters) op de bewerking van 

vuursteen ter plaatste (tabel 7.2). Deze bewerking lijkt met name gericht te zijn op 

het vervaardigen van afslagen, aangezien vrijwel alle kernen afslagkernen zijn. Alleen 

put 7 heeft een rudimentair bewerkte klingkern opgeleverd. Klingen, daarentegen, 

komen meer voor. Hun relatieve aantal varieert sterk, van 1,3 % in put 4 tot 11 % in 

put 7. Onder dit materiaal bevinden zich zowel klingwerktuigen als ongeretoucheerde 

klingen. Aangezien in het veld duidelijk was dat we met een afgetopte bodem in putten 

48  Scheurs 2007; Drenth et al. 2007.
49  Zie De Grooth 2007 voor een bespreking van terminologie.
50  Scheurs 2007.
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3 en 4 te maken hebben, hetgeen ook duidelijk naar voren komt in een groot verschil in 

vondstdichtheden tussen put 7 enerzijds en put 3 en 4 anderzijds (zie voor bespreking 

de volgende paragraaf), bestaat de mogelijkheid dat kernen ondervertegenwoordigd 

zijn. Dit houdt de mogelijkheid open dat klingkernen bij het aftoppen zijn verdwenen 

en dat lokaal ook klingbewerking heeft plaats gevonden. 

De kernen vertonen een verscheidenheid in vorm, wijze en mate van afbouw. Het 

overgrote deel is klein te noemen en overschrijdt in omvang de 4 cm niet, slechts zes 

kernen zijn groter. Vier daarvan komen uit een gezeefde context, de andere twee zijn 

door het ADC verzameld. Onder de kernen heeft terrasvuursteen de overhand, eluviaal 

vuursteen komt echter ook voor. 

De meeste kernen zijn als vormloos geclassificeerd, dit  zijn weinig gereduceerde 

kernen, uitsluitend op terrasvuursteen geslagen. Pièces esquillés, hier als bipolaire 

kern gedefinieerd, vormen ook een grote groep (v. 76122; fig. 7.21). Opvallend is dat 

alle aangetroffen exemplaren uit dit westelijk deel komen. Daarnaast zijn kernen met 

een enkel slagvlak, met twee slagvlakken (loodrecht), en meer dan twee slagvlakken 

ook herkend. Uit put 7 komt een afslag die als kern benut is. Tenslotte heeft het zeven 

binnen put 3 een bijl van een lichtgrijze Lanaye-achtige vuursteen opgeleverd die 

is hergebruikt als afslagkern (54 x 50 x 34 mm) (v.74402; fig.7.21). Het stuk is vanuit 

meerdere slagvlakken gereduceerd, voornaamste reductie vond evenwel vanuit twee 

loodrecht op elkaar staande slagvlakken plaats. 

artefacttype put 3 put 4 put 7 totaal

    zeefraai overig ADC zeefraai overig ADC zeef  
ongemodificeerd materiaal

afslag 205 3 15 41 4 1 25 294

gemodificeerde afslag - - 1 1 - - - 2

kernvernieuwingsafslag 6 - 1 - - - - 7

kling 21 - - 5 1 - 2 29

werktuigen

afslag met gebruiksretouche 5 - - 3 - - - 8

geretoucheerde afslag 9 2 1 5 1 - 4 22

geretoucheerde kling 2 - 2 1 - - - 5

geretoucheerde en gekerfde afslag - - - - 1 - - 1

gekerfde afslag 3 1 - 1 - - - 5

afval (waste) met inkeping 1 - - - - - - 1

kling met afknotting - - 1 - - - - 1

schrabber op afslag 5 1 1 1 - - 8

spitskling 2 - - - - - 1 3

A-spits - - - - - - 1 1

B-spits 1 - 1 - - - - 2

transversaalspits op afslag 1 - - - - - - 1

halffabrikaatspits 1 - - - - - - 1

bijlgerelateerde artefacten

bijlafslag 8 - - 1 - - - 9

bijlafslag met gebruiksretouche - - - - 2 - - 2

bijlsnedeafslag - - 1 - - - - 1

bijlafval (waste) 1 - - - - - - 1

kernen

afslagkern op bijl 1 - - - - - - 1

kern op afslag 2 - - - - - - 2

afslagkern 10 1 4 1 - 3 6 25

klingkern - - - - - - 1 1

overig

afval (waste) 36 1 - 8 - - 6 51

brok 30 - 2 4 - 1 3 40

onbepaald 6 - - 1 - - 1 8

potlid 1 - 1 1 - - - 3

ongemodificeerde terrasrolsteen 2 - - - - - - 2

totaal 359 9 30 74 10 5 50 537

Tabel 7.2 
Aantal artefacten per type per context voor 
het westelijk deel van het plangebied.
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Figuur 7.21 
Vuurstenen kernen.
Schaal 1:1
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De werktuigen vormen net als de kernen een gevarieerd palet. Naast duidelijke 

typologisch in te delen werktuigen, zijn een reeks geretoucheerde en gekerfde 

afslagen en in mindere mate klingen aangetroffen. Onder de duidelijk typologisch te 

classificeren werktuigen vormen schrabbers de hoofdmoot (N=8), gevolgd door spitsen 

(N=4), en spitsklingen (N=2). Bij de meer algemeen geretoucheerde artefacten, zijn 

geretoucheerde afslagen de grote groep met 22 exemplaren, terwijl geretoucheerde 

klingen door vijf individuen vertegenwoordigd zijn. Verder zijn zes gekerfde afslagen 

herkend, hebben een kling en een stuk afval een duidelijk gebruikte inkeping, en zit 

één afgeknotte kling tussen het materiaal. Tenslotte kon van 12 afslagen vastgesteld 

worden dat ze van een geslepen bijl afkomstig waren. Opvallend is de grote variatie 

aan vuursteenvariëteiten onder dit materiaal, duidend op de oorspronkelijke 

aanwezigheid van verschillende bijlen. Onder de afslagen bevindt zich één exemplaar 

dat van de snede afgesprongen is en waarvan de vorming mogelijk aan gebruik te 

wijten is. Bij de overige stukken gaat het om afval van de herbewerking van bijlen, 

hetzij om de bijl opnieuw te vormen, maar waarschijnlijker bij het  hergebruik van 

de bijl als afslagkern voor de vervaardiging van afslagwerktuigen. Naast de reeds 

genoemde afslagkern ondersteunt de aanwezigheid van gebruiksretouche op twee van 

deze bijlafslagen deze laatste zienswijze.

Schrabbers
Op één klingschrabber na zijn alle schrabbers op een afslag vervaardigd. Herkende 

typen zijn een knoopschrabber met retouche rondom, twee lange (zowel kling als 

afslag) en één korte eindschrabber en één zijschrabber. De knoopschrabber is een 

opmerkelijk klein exemplaar met afmetingen van 13 x 12 x 4mm (v.84404, fig. 7.22a). 

Van de klingschrabber resteert het mediaal en distaal deel. Het geretoucheerde distale 

deel is vlak. Tevens is een van de lange zijdes geretoucheerd, waarbij onder andere 

een concave kerfrand is gecreëerd (v.83162, fig.7.22a). De korte eindschrabber is een 

atypisch exemplaar, de breedte van het artefact bedraagt bijna twee keer de lengte. 

Het lange distale deel is als werkrand benut (v.119565; fig. 7.22a)

Spitsen
Onder de spitsen bevinden zich twee microlieten, een transversaalspits en een 

onbepaald spitsfragment. Bij de microlieten gaat om een B- en een A-spits. De B-spits 

was reeds gevonden en besproken tijdens het ADC-onderzoek.51 Het betreft een 

vrijwel compleet exemplaar,zij mist slechts het uiterste tipje van de spits, waarschijnlijk 

afgebroken als gevolg gebruik (impactpunt).52 Het is een vrij grote spits (22 x 11 

x 3 mm) vervaardigd op een lichtgrijze vuursteen. De A-spits (v.227615; fig.7.22a) 

is een veel kleiner exemplaar (12 x 5 x 2 mm) vervaardigd op een licht grijze licht 

doorschijnende vuursteen. De geretoucheerde zijde is relatief hoog, terwijl op de 

tegenoverliggende zijde alleen het tipje van de spits is geretoucheerd. Naar de basis 

loopt het werktuig ook enigszins spits toe.

De enige transversaalspits aangetroffen tijdens het onderzoek kan tot het normale 

subtype gerekend worden op basis van het feit dat de lengte/breedte ratio rond  1,25 

ligt (v.75924; fig. 7.22a,b).53 Het exemplaar is vervaardigd op een afslag van een bruine 

eluviale vuursteen en mist een van de hoekpunten op de scherpe snede rand.

Tenslotte is een derde spits herkend waarvan het niet duidelijk is om wat voor type het 

gaat, het mist de basis. Het zou een B-spits kunnen zijn, echter een trapezium is ook 

een mogelijkheid. Het is vervaardig op een licht grijze Rijckholtachtige vuursteen.

51  De Ridder 2011, afb. 15. 
52  Zie ook de Ridder 2011, afb. 15. 
53  Afmetingen van spits zijn: 20 x 16 x 4 mm; Spitsen met een ratio tussen 1,2 en 1,9 worden tot 

het normale subtype gerekend, zie Cornelissen 1988, p.202 voor een bespreking.
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Spitsklingen
Onder de drie spitsklingen bevindt zich een bijzonder spits toelopend incompleet 

exemplaar op donkergrijze Lanaye vuursteen met lichtere insluitsels, dat het proximale 

deel mist (71 x 28 x 8 mm; v. 74461, fig. 7.22a,b). Het spitse uiteinde is asymmetrisch 

doordat een van de lange zijdes een lichte concave en de tegenoverliggende zijde een 

convexe buiging vertoont. Op beide lange zijdes vertoont de steilretouche een afname 

in omvang naar het proximale gedeelte toe, van ca. 6 mm op de spits tot slechts 2 

mm bij het afgebroken deel. Het puntige uiteinde vertoont een lichte glans en lichte 

afronding, hetgeen mogelijk duidt op het gebruik als een strike-a-light (vuurslag).54

De andere twee spitsklingen betreffen kleinere fragmenten: een door verbranding 

afgebroken mediaal en een schuin afgebroken proximaal fragment. 

Overig geretoucheerd materiaal
Onder het meer algemeen gertoucheerde materiaal is het proxi-mediale fragment van 

een asymmetrisch geretoucheerde kling het vermelden waard. Het bezit één lange 

zijde met oppervlakte retouche, de tegenoverliggende zijde heeft alleen randretouche. 

Een ander opvallende artefact is de macrolithische kling, die tijdens de eerste fase 

is aangetroffen.55 Beide lange zijdes zijn eveneens geretoucheerd. Het stuk bezit 

oppervlakte retouche op de dorsale zijde van een steilrand. De tegenoverliggende zijde 

heeft oppervlakte retouche op de ventrale kant.   

Datering
Binnen het materiaal zijn verschillende periodes vertegenwoordigd. Zo zijn de A- en 

B-spitsen typische pijlbewapeningsartefacten voor het laat paleolithicum (Ahrensburg-

54  Zie bijv. Niekus et al. 2002, afb. 5.21a; Verbaas et al. 2011, afb. 7.13a.
55  De Ridder 2011, afb. 16.

Figuur 7.22a 
Vuurstenen werktuigen.
Schaal 1:1.

Figuur 7.22b 
Foto van enkele vuurstenen werktuigen (zie 
ook fig.22a) transversaalspits v.75924 (links-
boven),   gesteelde spits v.198402 (midden 
boven); bladspits v.198404 (rechtsboven); 
spitskling v.74461 (onder).
Schaal 1:1.
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cultuur) en mesolithiscum.56 Mogelijk dat de kling met schuine afknotting en drie 

kleine klingen ook tot deze periode gerekend kunnen worden.

Daarnaast zijn enkele typische midden-neolithische werktuigen herkend. Macrolieten 

en spitsklingen zijn vooral karakteristiek voor de Michelsbergcultuur van het 

midden-neolithicum A, hoewel zijn in de daarop volgende midden-neolithicum B 

ook voorkomen.57 De transversaalspits wordt in Zuid-Nederland met name met de 

Vlaardingen/Stein groep van het midden-neolithicum B geassocieerd.58 

Naast deze typen die meer specifiek gedateerd kunnen worden is er een hele reeks 

artefacten die niet nader dan midden- of laat neolithicum, dan wel laat neolithicum/

bronstijd zijn te dateren. Aanwijzingen voor het vroeg neolithicum zijn onder de 

typologische te dateren artefacten niet herkend en gemakshalve gaan we ervan uit 

dat dergelijk materiaal zich ook niet onder het minder specifiek te dateren vuursteen 

bevindt. 

De half-fabricaat spits met oppervlakte retouche hoort bij de midden/laat neolithische 

groep. Voor veel van de aan bijl gerelateerde artefacten geldt hoogstwaarschijnlijk 

hetzelfde, hoewel gedurende de bronstijd het hergebruik van bijlen als grondstof voor 

de vervaardiging van afslagwerktuigen ook nog zeer sporadisch voorkomt.59 

Daarentegen zijn veel bipolaire artefacten en dan met name de pièces esquillés 

karakteristiek voor het laat neolithicum en de bronstijd, wanneer een meer opportu-

nistische wijze van vuursteenreductie de boventoon voert.60 Hierbij moet echter wel 

opgemerkt worden, dat het gebruik van de bipolaire techniek niet uitsluitend met deze 

periodes geassocieerd voorkomt, maar ook al in het mesolithicum werd gehanteerd.61

Ook de grote hoeveelheid vormloze kernen op terrasvuursteen sluit aan bij een oppor-

tunistische wijze van vuursteen verzamelen en vuursteenbewerking en dit materiaal 

behoort eerder tot de tweede groep en dateert waarschijnlijk bronstijd. Daarentegen 

bevinden zich ook enkele grotere kernen onder het materiaal die meer een systematiek 

van reductie vertonen en beter bij een midden-neolitische datering passen (ADC v.40; 

fig. 7.21).

7.3.3.5 Put 6
Put 6 heeft 406 vuursteenvondsten opgeleverd. Hiervan zijn 397 artefacten tijdens 

het zeven verkregen, de overige negen vondsten zijn bij de vlakaanleg geborgen.62 In 

vergelijking met de andere gezeefde contexten, ligt het percentage van het materiaal 

kleiner dan 10 mm in put 6 beduidend hoger (66 % in put 6 tegen 55 % in de overige 

putten). Waarschijnlijk is dit te wijten aan het feit dat binnen deze put het prehistorisch 

materiaal vermengd is geraakt met recent materiaal. Dit laatste materiaal bevat naar 

verhouding meer natuurlijke afsplinteringen, die vanwege hun recentere ouderdom 

moeilijker te onderscheiden zijn van vuursteenbewerkingsdebitage, dan in het geval 

van ouder meer gepatineerd materiaal in de andere putten. Bij de artefacten groter 

dan 10 mm ligt het percentage brokken en afval (dunne stukken, splinters >10 mm) 

ook hoger dan in de andere putten en mogelijk is dit percentage ook enigszins positief 

vertekend door deze vermenging. Net als in het westelijk deel komen grote artefacten 

56  Deeben & Rensink 2005; Peeters & Niekus 2005; Stapert 2005; Verhart & Arts 2005.
57  Drenth et al. 2007; Scheurs 2005.
58  Scheurs 2005; van Gijn & Bakker 2005.
59  Van Gijn & Niekus 2001.
60  Zie bijv. Drenth 2005; van Gijn & Niekus 2001; Peeters 2001a,b.
61  Recentelijk onderzoek op de vindplaats Dronten – N23 heeft dit mesolithisch gebruik van de 

bipolaire techniek  uitgewezen (Niekus et al. 2012). Het dient wel opgemerkt te worden dat 
het kleine uitgangsmateriaal dat in Dronten ter beschikking stond hierbij waarschijnlijk een 
grote rol heeft gespeeld.

62  Het Inventariserend Onderzoek van ADC ArcheoProjecten neemt zeven vondsten daarvan 
voor zijn rekening.  
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in zeer geringe aantallen voor. Slechts 6,8 % is groter dan 2 cm en dit percentage 

neemt sterk af tot 1,7 % voor materiaal groter dan 3 cm.

De karakteristieken van het materiaal wijzen op een lokale bewerking van vuursteen. 

Het complex van put 6 bevat naast kernen, een grote hoeveelheid afslagen, enkele 

klingen, brokken en ander afval.  Net als in het westelijk deel zijn alle kernen 

afslagkernen. Ook in put 6 vormen weinig gereduceerde stukken de hoofdmoot 

(67 %). Daarnaast komen kernen met één slagvlak, twee slagvlakken en meerdere 

slagvlakken allemaal één keer voor. Net als in het westelijk deel kan de afwezigheid 

van klingkernen met een vertekening te maken hebben. Het is in dit deel van het 

plangebied, echter, minder duidelijk welke verstoringen precies naast de vermenging 

hebben plaatsgevonden. Aangezien dit deel dichter bij de Maas ligt, hoeft de lagere 

ligging niet te betekenen dat de bodem ook hier is afgetopt. 

Onder de vijftien herkende werktuigen zijn algemeen geretoucheerde artefacten ver 

in de meerderheid (N=9). Hieronder bevinden zich zes afslagen en drie klingen. Twee 

van de drie klingen zijn mogelijk spitsklingfragmenten, maar dit is door fragmentatie 

niet met zekerheid te zeggen. Verder heeft deze put drie schrabbers, twee spitsen, een 

boortje, een zekere spitskling en een kling met een inkeping opgeleverd. Tenslotte zijn 

twee afslagen van een bijl herkend. 

Onder de algemeen geretoucheerde artefacten, komen zowel stukken met een rand- 

als steilretouche voor. Een van de schrabbers is een korte eindschrabber op een afslag, 

de twee anderen zijn van het onbepaalde type. Één spits is een korte bladspits met 

platte basis, ronde hoeken en licht asymmetrische vorm, vervaardigd op een beige 

homogene vuursteen (v.198404, fig. 7.22a,b). Het exemplaar lijkt sterk op een spits 

aangetroffen in Overpelt.63 Het uiterste tipje van de punt mist, waarschijnlijk als gevolg 

van gebruik. Beide zijdes zijn vrijwel volledig met oppervlakteretouche bedekt, een 

iets te groot uitgevallen retouchering heeft ervoor gezorgd dat aan de basis het stuk 

asymmetrisch van vorm is. Het werktuig heeft een omvang van 27 x 19 x 5 mm.  

artefacttype put 6  

    zeefraai overig ADC totaal

ongemodificeerd materiaal

afslag 72 - 3 75

kernvernieuwingsafslag - 1 - 1

kling 9 - - 9

werktuigen

afslag met gebruiksretouche

geretoucheerde afslag 6 - - 6

geretoucheerde kling 3 - 2 5

kling met inkeping 1 - - 1

schrabber op afslag 2 - - 2

schrabber op brok 1 - - 1

boor op brok 1 - - 1

spitskling - 1 - 1

bladspits 1 - - 1

gesteelde spits op afslag 1 - - 1

bijlgerelateerde artefacten

bijlafslag 2 - - 2

kernen

afslagkern 8 - 1 9

overig

afval (waste) 13 - - 13

brok 15 - 1 16

totaal   135 2 7 144

63  Cornelissen 1988, fig. 2.11.

Tabel 7.3
Aantal artefacten per type per context voor het 
oostelijk deel (put 6) van het plangebied.
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De andere spits is een gesteeld exemplaar zonder weerhaken vervaardigd op een 

afslag  van een honingbruine vuursteen(v.198402; fig. 7.22a,b). Helaas mist een groot 

deel van de schachtdoorn en het uiterste tipje van de spits. Het exemplaar heeft 

een relatief kort spitsgedeelte en meet 19 x 18 x 15 mm.64 Het stuk bezit dekkende 

oppervlakte retouche op de dorsale zijde, terwijl op de ventrale zijde de retouche 

beperkt blijft tot de rand. 

Van de enige splitskling in dit areaal van het plangebied resteert slechts het proximale 

deel. De twee lange zijdes vertonen wel de kenmerkende steilretouche behorende bij 

dit type werktuig. Het is een relatief klein exemplaar met een breedte en dikte van 21 

en 6 mm. Het enige boortje is een opmerkelijk stuk vervaardigd op een hoekig brokje 

van een beige doorschijnende homogene vuursteen met geringe afmetingen van 16 

x 10 x 5 mm (v.198284; fig. 7.22a). Door middel van twee negatieven is een puntig 

uiteinde gecreëerd waarop bifaciaal retouche is aangebracht. Het uiterste tipje is 

waarschijnlijk door gebruik afgebroken.

Qua datering is het vuursteenmateriaal in put 6 iets eenduidiger dan in het westelijk 

deel van de plangebied. Typische laat paleolithsiche of mesolithische artefacten zijn 

niet herkend. Ook aanwijzingen voor materiaal uit de bronstijd zijn minder duidelijk. 

Hierbij dien ik wel op te merken dat door het meer opportunistische karakter van de 

vuursteenbewerking gedurende deze periode, het materiaal zich over het algemeen 

moeilijker laat karakteriseren. Typische bronstijd spitsen ontbreken evenwel. 

Aanwijzingen voor het gebruik van de bipolaire techniek zijn daarentegen wel 

aanwezig, weliswaar in veel geringere mate dan in het westelijk deel. Ook het grote 

aandeel vormloze weinig gereduceerde terrasvuurstenen duidt wellicht toch op de 

aanwezigheid van deze latere component. 

Al het typologisch te karakteriseren materiaal wijst op een datering in het midden- of 

laat neolithicum. De spitskling en de bladspits dateren eerder in het midden-neolithi-

sche, terwijl de gesteelde spits meer typerend is voor laat neolithicum.65 De vondst van 

de twee bijlafslagen past hier goed bij een neolithische datering.

7.3.3.6 Overige Contexten
Binnen het materiaal uit de overige contexten van zowel het Inventariserend als het 

Definitief onderzoek is het zinvol om een onderscheid te maken tussen materiaal uit 

een tweetal prehistorische kuilen waarvan de inhoud gezeefd is enerzijds, en materiaal 

uit de middeleeuwse sporen en uit lagen van de overige putten anderzijds (tabel 7.4). 

Bij de eerste groep gaat het om intentioneel afgedankt vuursteen, terwijl het bij de 

tweede groep materiaal betreft dat verspreid in een sterk verstoorde bodem aanwezig 

is of als opspit in latere sporen terecht is gekomen.

Van de twee prehistorische sporen heeft kuil S6.8 het meeste materiaal opgeleverd, 

in totaal gaat het om 55 artefacten, waarvan 28 groter dan 1 cm zijn. Opvallend bij 

dit materiaal is dat het percentage verbrand zeer hoog ligt, 70 %. Een hoog aandeel 

verbrand materiaal is ook voor het natuursteen binnen deze kuil vastgesteld.66  Door 

deze verbanding is veel materiaal gefragmenteerd geraakt en moeilijk te classificeren. 

Dit verklaart voor een groot deel dat bijna 70 % uit brokken, potlids, splinters en 

onbepaalde stukken bestaat. Binnen het resterende deel zijn acht afslagen en één 

kling herkend, kernen ontbreken evenwel. Onder de afslagen bevindt zich slechts één 

geretoucheerd artefact. Op basis van dit weinig diagnostische materiaal is het geven 

van een datering moeilijk. De aanwezigheid van een kling sluit een datering in de 

64  Vergelijk bijvoorbeeld Cornelissen 1988, fig. 4 en 5.
65  Cornelissen 1988; zie ook Scheurs 2005.
66  Zie paragraaf over natuursteen in dit hoofdstuk.
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bronstijd en waarschijnlijk ook in het laat-neolithicum uit. Een datering in het midden-

neolithicum ligt dan eerder voor de hand, en sluit goed aan bij de karakteristieken van 

het aardewerk. 

De onderkant van kuil S4.3 heeft slechts zes vuurstenen artefacten opgeleverd, 

waarvan vijf groter dan 10 mm. Deze vijf artefacten bestaan uit vier afslagen, 

waarvan één steilgeretoucheerd, en een kling. Het werktuig is door verbranding 

gefragmenteerd. De kling betreft  een mediaal-distaal fragment van een oorspronkelijk 

klein exemplaar (6 mm breed en 2 mm dik). Dit laatste stuk doet gezien zijn kleine 

omvang mesolithisch aan. De vondst van laat prehistorisch aardewerk binnen de kuil 

weerspreekt deze datering. Ook de grote hoeveelheid natuursteen sluit beter bij een 

laat prehistorische dan een mesolithische datering aan.

Het materiaal uit de overige contexten is zeer verspreid aangetroffen. In totaal gaat 

het om 35 artefacten. Daarvan komen elf vondsten uit de verschillende lagen en 

zijn de overige 24 in de middeleeuwse grondsporen aangetroffen. Een groot deel 

van die laatste vondsten (N=7) bestaat uit ongemodificeerde terraskeien groter 

dan 40 mm. Gezien hun vondstcontext en het feit dat ze niet gereduceerd zijn, 

gaat het hierbij waarschijnlijk om materiaal dat met de middeleeuwse activiteiten 

binnen het plangebied geassocieerd dienen te worden. Onder het natuursteen uit de 

middeleeuwse sporen bevindt zich namelijk ook een deel ongemodificeerd materiaal. 

Het is niet precies duidelijk waarom dit materiaal naar de vindplaats is gebracht.

Naast deze terrasvuurstenen zijn ook enkele artefacten herkend, die wel prehistorisch 

zijn. Naast tien afslagen, waaronder drie kernvernieuwingsstukken, zijn vooral één 

steilgeretoucheerde afslag, twee atypische schrabbers, een boor op een kernvernieu-

wingskling en een bladspits met halfdekkende oppervlakte retouche het vermelden 

waard. Deze laatste, aangetroffen in S10.6, betreft een kort exemplaar met aan de 

ronde basis een asymmetrische vorm (v.202; fig. 7.22a). Hij meet 26 x 19 x 4 mm 

en is op een homogene bruine vuursteen vervaardigd. In vorm lijkt hij sterk op een 

incompleet aangetroffen in het nabij gelegen Ittervoort – Santfort.67 Net als bij veel 

andere spitsen mist deze ook het uiterste tipje van de punt als gevolg van gebruik. 

Hiervoor is al uiteengezet dat deze spitsen vooral in het midden-neolithicum zijn 

gebruikt, maar in het laat neolithicum ook nog voorkomen.68 Mogelijk dateert ook de 

klingboor op een kernvernieuwingstuk uit S9.3 in deze periode (v.157; fig. 7.22a). Het  

exemplaar meet 58 x 18 x 18 mm en is vervaardigd op een unieke grijze vuursteen, 

waarin minuscule kwartskristallen zich door glinstering duidelijk onderscheiden.

67  Drenth et al. 2007, p. 182, afb. 1.16 
68  Cornelissen 1988; Drenth et al. 2007.
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artefacttype spoor overig totaal

    put 6 put 4 IVO+DO ADC  

ongemodificeerd materiaal

afslag 7 3 7 4 21

kernvernieuwingsafslag - - 2 1 3

kling 1 1 - - 2

werktuigen

geretoucheerde afslag 1 1 1 - 3

geretoucheerde kernvernieuwngskling - - - 1 1

schrabber op afslag - - 2 1 3

boor op kernvernieuwingskling - - 1 - 1

bladspits op afslag - - 1 - 1

kernen

afslagkern 1 - 2 1 4

overig

afval (waste) 6 - - - 6

brok 12 - - - 12

onbepaald 1 - 1 - 2

potlid 1 - - - 1

ongemodificeerde terrasrolsteen 1 - 7 - 8

totaal   31 5 24 8 68

7.3.3.7 Ruimtelijke spreiding
Net als bij het prehistorisch aardewerk zijn de aantallen vuursteen uit referentie put 7 

vergeleken met die van de naastliggende raai in put 3 om een idee te krijgen hoeveel 

materiaal potentieel verloren kan zijn gegaan. Put 7 heeft in totaal 115 vuursteen-

vondsten opgeleverd. Deze dichtheid van 115 vondsten per m2 is aanzienlijk hoger 

dan de gemiddelde dichtheid in put 3, die iets minder dan 25/m² bedraagt (variatie 

7 – 49/ m²). Voor alleen de vondsten groter dan 10 mm zijn de dichtheden 50/m2 voor 

put 7 en 11/m2 voor put 3. Gaan we wederom van de gemiddelde waarde uit dan tonen 

deze getallen aan dat ca. 80 % van het vuursteen verloren is gegaan bij de aanleg van 

de parkeerplaats. Ze laten tevens zien dat de verhouding tussen de grote (>10 mm) 

Tabel 7.4 
Aantal artefacten per type per context voor 
overige contexten binnen het plangebied.
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lasse voor de vier verschillende putten.
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en kleine (<10 mm) fractie voor put 7 vergelijkbaar is met die van put 3 en dat dus 

kennelijk de verticale verspreiding van de vuursteenvondsten qua omvang redelijk 

constant is (fig. 7.23). Vergelijken we de frequentiediagrammen van put 7 met die van 

3 dan vertonen zij grote overeenkomst.  Helaas is de sample omvang binnen put 7 te 

gering om een goed beeld te krijgen van de verspreiding van de echt grote artefacten 

(>30 mm). 

Kijken we specifiek naar de verticale spreiding van het aantal vondsten per vlak 

binnen het referentievak put 7, dan is het meteen duidelijk dat ondanks de kleine 

sample omvang de hoogste dichtheden in de bovenste vlakken aanwezig zijn en dat 

die dichtheden daar redelijk constant zijn (fig. 7.24). Dit strookt met het vermengde 

karakter van een groot deel van dit bovenste pakket (S5000) en ook met het hierboven 

besproken gegeven dat de dichtheid in zijn totaal in het referentievak aanzienlijk hoger 

is dan in put 3. 

Richten we onze aandacht op het aantal vuursteenvondsten per vlak voor de drie 

zeefraaien, dan vertoont put 3 het meest eenduidige beeld van een duidelijke afname 

in dichtheid naar beneden toe. Een dergelijk frequentieprofiel is kenmerkend voor een 

afgetopte bodem, maar zou in bepaalde gevallen ook voor een onverstoorde bodem 

op kunnen gaan. Put 6 laat een vergelijkbaar beeld zien, hoewel de afname minder 

sterk is. Bij put 4 vertonen de bovenste vlakken een constante dichtheid en dit zou 

kunnen duiden op een minder afgetopte bodem.

In zijn totaliteit is het aantal grote artefacten gering te noemen. In alle gezeefde 

contexten ligt het percentage van artefacten groter dan 3 cm lager dan 4 %, met 

put 4 en 6 als uitschieters naar beneden toe met respectievelijk 0.6 en 1.7 %. Dit 

zijn opmerkelijk lage percentages en duidt op een vertekening. Een vergelijking 

bijvoorbeeld met Ypenburg,69 een neolithische vindplaats, waar ook systematisch is 

gezeefd, leert dat daar het percentage artefacten groter dan 3 cm veel hoger ligt.70 

Na herberekening is in Ypenburg 10 % groter dan 3 cm, terwijl in Thorn de percentages  

tussen de 1.4 (Put 4) en 8.0 % (put 7) liggen. Opmerkelijk is dat de minst verstoorde 

context (put 7) het meest in de buurt van Ypenburg komt. Daarentegen zijn de veel 

omvangrijke samples uit de andere putten allemaal een stuk lager dan in Ypenburg. 

Nemen we daarbij ook nog in ogenschouw dat de prehistorische mens in Thorn 

veel makkelijker toegang had tot omvangrijker vuursteen, dan is het verschil des te 

opmerkelijker en duidt het op een duidelijk vertekende populatie in Thorn. Wederom is 

dit een aanwijzing dat verlies aan materiaal heeft opgetreden waarvoor de aftopping 

van het bodempakket als oorzaak gezien moet worden. De grotere artefacten zijn 

immers minder snel geneigd naar beneden te transporteren dan de kleinere.

Dit wordt nog eens verder onderbouwd door een blik op de vondsten die ADC 

ArcheoProjecten hebben geborgen tijdens de eerste fase van het IVO. Gedurende deze 

fase zijn de putten slechts verdiept tot op het niveau waarop tijdens de tweede fase 

met zeven is begonnen. Tussen dit materiaal komen enkele artefacten voor van een 

dergelijke omvang die vrijwel niet in de zeefraaien zijn aangetroffen. 

Laten we put 7 even buiten beschouwing en kijken we specifiek naar de horizontale 

spreiding van het materiaal in de verschillende putten, dan vallen enkele zaken op (fig. 

7.25-27 ):

69  Houkes 2008, tabel 10.1.
70  Om het verschil in gebruikte maaswijdtes niet van invloed te laten zijn bij de percentages, 

rekenen we het materiaal kleiner dan 1 cm niet mee. We gaan dus gemakshalve ervan uit dat 
bij een maaswijdte van 3 mm (Thorn) en 2 mm (Ypenburg) geen artefacten groter dan 1omm 
gemist zullen worden en dat bij beiden de frequentiediagrammen een representatief beeld 
geven van de fractie groter dan 10 mm die in de bodem aanwezig is.
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- Grote verschillen in vondstaantallen per oppervlakte eenheid zijn niet aanwezig 

tussen het westelijk en oostelijk deel. Binnen put 3 en 4 variëren de aantallen van 

1 t/m 20 per segment, terwijl dat voor put 6 om 0 t/m 24 vuursteenvondsten gaat. 

Per vierkante meter gerekend zijn deze variaties respectievelijk 11 t/m 46 en 7 t/m 

42. 

- Ook binnen de raaien van iedere put tekenen zich geen duidelijke vondstconcen-

traties af. De aantallen zijn redelijk egaal verspreid. Alleen in put 6 lijkt zich in het 

centrale deel van de raai een iets verhoogde vondstdichtheid af te tekenen. In put 

3 is weliswaar een duidelijk verschil te zien tussen de noordelijke en zuidelijke helft, 

dit verschil is echter toe te schrijven aan het diepere niveau waarop begonnen is 

met zeven. Uit de voorgaande paragraaf is gebleken dat een verschil van 5 tot 10 

cm significante gevolgen kan hebben voor de aan te treffen aantallen. 

- Onder het gedateerde materiaal bevinden zich geen clusters met vondsten die tot 

dezelfde periode gerekend kunnen worden. Materiaal uit verschillende periodes 

ligt gewoon door elkaar.

Het ontbreken van duidelijke vondstconcentraties en het samen voorkomen van 

vuursteen uit verschillende periodes suggereren dat post-depositionele processen een 

sterke invloed hebben gehad op de ruimtelijke verspreiding van het vuursteen. Voor 

put 6 wordt dit duidelijk verder ondersteund door het verstoorde bodemprofiel en de 

vermenging met een grote hoeveelheid middeleeuwse en (sub-)recente vondsten (zie 

paragraaf overige vondsten). In het geval van put 3 en 4 is deze latere vermenging van 

veel minder invloed geweest, maar lijkt toch een egalisatie van vondstaantallen te zijn 

opgetreden.  

Dit komt ook naar voren in de verspreiding van de gedateerde stukken (fig. 7.28-29). 

Materiaal uit een bepaalde periode vertoont geen specifieke clustering en komt binnen 

meerdere locaties voor binnen het plangebied. Dit sluit goed aan bij de bevindingen 

van het prehistorisch aardewerk. Alleen het laat paleolithisch/mesolithisch vertoont 

een beperktere spreiding. Mogelijk dat dit het gevolg is van de kleinere sampleomvang 

van het gedateerde materiaal uit deze periode.

7.3.3.8 Conclusies
De bestudering van het vuursteen heeft aangetoond dat op de onderzochte locaties 

vuursteenbewerking heeft plaats gevonden gedurende verschillende periodes in de 

prehistorie. Dit geldt voor het oostelijk als het westelijk deel van het plangebied. In het 

westelijk deel zijn aanwijzingen voor het gebruik en mogelijke bewerking gedurende 

voornamelijk midden- (en laat) neolithicum, en ook waarschijnlijk ook (late) bronstijd. 

Daarnaast is een component laat paleolithisch/mesolithisch aanwezig. Deze laatste 

lijkt op het eerste oog klein te noemen. Door de palimpsest situatie is het moeilijk de 

verschillende periodes goed uit elkaar te trekken en blijven we in het ongewisse over 

wat precies per periode heeft plaatsgevonden. Ook het feit dat het meeste van het 

materiaal verloren is gegaan bij de aanleg van de parkeerplaats heeft geresulteerd 

in een incompleet complex. Dit beeld wordt verder nog vertekend doordat daardoor 

grote artefacten sterk ondervertegenwoordigd zijn.

In het oostelijk deel vertoont de opgegraven sample minder variatie qua datering. Dit 

is mogelijk het gevolg van de kleinere sample omvang. In ieder geval is materiaal uit 

het midden-neolithicum herkend. De vermenging met recent materiaal heeft binnen 

dat laatste deel gezorgd voor een vertekening bij de fractie kleiner dan 10 mm. Ook 

de fractie groter dan 10mm bevat naar verhouding iets meer natuurlijk materiaal dan 

in het westelijk deel. Gezien de sterke overeenkomsten in omvang van het materiaal 

groter dan 10 mm tussen het oostelijk en het westelijk deel, is het aannemelijk te 
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Figuur 7.28 
Verspreiding van het in het laat paleolithicum en mesolithicum gedateerde 
vuursteen met in rood de aangetroffen niet nader gedateerde klingen.
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Figuur 7.29 
Verspreiding van het neolithicum en bronstijd gedateerde vuursteen met in rood de aangetroffen niet nader gedateerde klingen.
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veronderstellen dat ook in het oostelijk deel de (oorspronkelijke) bodem is afgetopt en 

dat we dus een deel van het materiaal verloren is gegaan. 

7.3.4  Natuursteen

7.3.4.1 Inleiding
De verschillende veldwerkcampagnes hebben een groot aantal natuursteen 

opgeleverd. Het meeste materiaal is verzameld tijdens het zeven van de verschillende 

testvakken (N=6414). In gewicht wordt dit echter overtroffen door het natuursteen dat 

tijdens het onderzoeken van de grondsporen is geborgen (N=612).71 Tenslotte is tijdens 

het machinaal verdiepen van de bodemlagen een geringe hoeveelheid geborgen 

(N=74).    

De ondergrond waarin archeologische resten aanwezig zijn bestaat uit dekzand 

met op een dieper niveau lemige terrasafzettingen van de Maas. Het dekzand is een 

fijnkorrelige eolische afzetting, waar gesteente materiaal over het algemeen een 

omvang van 20 mm niet overschrijdt.72 Dit impliceert dat de mens materiaal van een 

grotere omvang heeft aangevoerd. Daarom is al het groter materiaal verzameld. 

Daarnaast is van de fractie kleiner dan 20 mm al materiaal verzameld dat sporen van 

bewerking en/of gebruik vertoont, of waarvan de breuk aan menselijk handelen is toe 

te schrijven. Toch kan geconstateerd worden dat de hoge, tijdens de zeefcampagne 

verkregen, aantallen natuursteen significant positief vertekend zijn. Een groot deel 

hiervan kan namelijk als natuurlijk beschouwd worden. Dit geldt met name voor de 

kleine fractie, in dit geval materiaal kleiner dan 20 mm. Dat dit natuurlijke materiaal 

niet meteen in het veld van het menselijk gemodificeerd materiaal gescheiden 

is, kan geheel geweten worden aan de weinig eenduidige kenmerken die beide 

groepen onderscheidt en de onervarenheid van de meeste mensen in het veld met 

dit materiaal. De vele verschillende vrijwilligers en studenten maakten het ondoenlijk 

om iedereen goed te instrueren. Daar kwam nog bij dat het onderscheid zelfs voor de 

specialist soms moeilijk te maken was. Onder het natuursteen bevinden zich namelijk 

veel kleine brokken en rolsteen fragmenten. Net als bij de splinters en brokken van het 

vuursteen heeft dit door menselijk gefragmenteerd materiaal weinig diagnostische 

kenmerken, die ze onderscheidt van natuurlijk gebroken materiaal. Ook hierbij is 

sterk gelet op patinering en afronding. Vooral patinering is bij het natuursteen, echter,  

minder duidelijk ontwikkeld dan bij het vuursteen en dit compliceerde sterk het 

onderscheid.

De tijd en middelen stonden niet toe om alle vondstnummers opnieuw te splitsen en 

te tellen. Om toch een idee te krijgen hoeveel natuursteen door menselijk handelen 

is gemodificeerd, is  besloten van de samplesegmenten (zie hoofdstuk 3) al dit 

gemodificeerde materiaal te beschrijven. Bij de overige segmenten is alleen dat 

materiaal beschreven dat sporen van bewerking en/of gebruik vertoont. Dit laatste 

geldt ook voor het materiaal dat tijdens het machinaal verdiepen is aangetroffen. 

Aangezien het bij de sporen om een gesloten en goed te dateren context gaat, is 

daarvan net als bij de samplesegmenten al het materiaal dat door menselijk handelen 

is gemodificeerd beschreven (tabel 7.5). Dit zijn dus naast de werktuigen en bewerkte 

stukken, ook alle brokken en gebroken rolstenen. 

71  Gewicht van gezeefde vondsten bedraagt 25,0kg, dat van de vondsten uit de sporen 45,4kg.
72  Zie bijv. Knippenberg & Verbaas 2012.
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De stenen, ook de artefacten kleiner dan 10 mm,73 zijn gecodeerd op een reeks 

variabelen in een database: (a) steensoort, (b) grondvorm, (c) artefacttype, (d) 

grootteklasse, (e) gewicht, (f) aard natuurlijk oppervlak,(g)  fragmentatie en (h) ver-

brandingsgraad. Alle stenen zijn tevens bestudeerd op de aanwezigheid van sporen van 

fabricage en gebruik. Wanneer deze sporen zijn aangetroffen, is hiervan aantekening 

gemaakt in de database. Alleen van complete werktuigen of complete bewerkte 

stukken zijn de lengte, breedte en diktemaat bepaald. Bij het leisteen en schalie is een 

andere selectie procedure gebruikt. Aangezien sommige testvakken grote aantallen 

leisteen hebben  opgeleverd en dan vooral heel veel kleine stukjes, zijn alleen die 

stukken groter dan 2 cm beschreven, waarvan met zekerheid gezegd kan worden dat 

het om fragmenten van dakbedekkingsplaten gaat. Het schalie is waarschijnlijk zeer 

recent van aard en het vele veelal kleine materiaal bevatte geen bewerkte of gebruikte 

stukken. Daarom is geen schalie beschreven op drie fragmenten uit een van de 

middeleeuwse grondsporen na.

Context N G (in g.)

Sample segment put 3 143 942.2

Overige segmenten put 3 25 1202.6

Sample segment put 4 55 318.5

Overige segmenten put 4 5 177.6

Sample segment put 6 59 613.4

Overige segmenten put 6 68 1834.5

Testvak put 7 226 1284.1

Prehistorische kuil (S6.8) 176 1832.4

Prehistorische kuil? (S4.3) 40 341.6

DO lagen 10 763.3

DO Sporen 220 42952.8

totaal 1027 52263.0

Uiteindelijk zijn 1027 natuurstenen beschreven, verdeeld over de verschillende 

contexten zoals aangegeven in tabel 7.5. Het materiaal verzameld door ADC 

ArcheoProjecten is weliswaar bekeken, maar bevatte geen bewerkte en/of gebruikte 

items natuursteen en is daarom niet ingevoerd, daarbij de selectieprocedures 

voor machinaal verzameld materiaal in acht nemend. In de volgende paragrafen 

zal de bespreking zich toespitsen op het materiaal uit de testvakken (inclusief 

samplesegmenten), de prehistorische grondsporen en de machinaal verdiepte 

bodemlagen in put 3, 4 en 5. Het natuursteen uit de middeleeuwse grondsporen zal in 

het hoofdstuk 8 over de definitieve opgraving aan bod komen.

7.3.4.2 Steensoorten
De binnen de raaien aangetroffen steensoorten vertonen slechts een geringe variatie 

(tabel 7.6). Dit geldt ook voor het materiaal uit twee prehistorische kuilen. De 

steensoorten kwarts, kwartsiet, kwartsitische zandsteen en in mindere mate zandsteen 

hebben sterk de overhand. Dit zijn allen veel voorkomende steensoorten in de terrasaf-

zettingen van de Maas.74 Een terrasgrindherkomst wordt verder onderbouwd door het 

sterk gerolde karakter van dit materiaal.  Eenzelfde herkomst heeft een stuk graniet 

en enkele stukken siltsteen uit put 7. Al dit materiaal heeft men ergens waar grindrijke 

73  Binnen de fractie kleiner dan 10mm kunnen afsplinteringen aanwezig zijn die duiden op 
gebruik of bewerking van natuursteen (Zie bijvoorbeeld Knippenberg & Verbaas 2012). In 
tegenstelling tot het vuursteen komt dit soort debitage bij natuursteen maar weinig voor 
en kan de aan- of afwezigheid zeer bepalend zijn voor de identificatie van dergelijk handelen.  

74  Berendsen 2008; van der Lijn 1963.

Tabel 7.5 
Aantal beschreven natuurstenen per context.
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terrasafzettingen ontsloten worden opgeraapt. Dit is waarschijnlijk in de directe 

nabijheid van het plangebied geweest, aangezien het zich bevindt op de rand van een 

Maasterras.

Naast deze typische terrasgesteentes bevindt zich een tweetal steensoorten onder het 

materiaal dat zeker een herkomst van verder heeft en vermoedelijk via (ruil)handel is 

verkregen. Het gaat om tefriet en leisteen. Beiden zijn in zeer lage aantallen aanwezig. 

Tefriet, vroeger ook wel basaltlava genoemd, is afkomstig uit de regio rond Mayen 

(midden-Duitsland), waar het sinds de late bronstijd gewonnen wordt als grondstof 

voor maalstenen.75 Met name in de ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen is het een 

veelvuldig gebruikt gesteente binnen Nederlandse nederzettingen. 

Het metamorfe leisteen is vrijwel uitsluitend als een donkergrijze variant herkend. 

Dit materiaal komt overeen met de lei die vanaf de middeleeuwen in het Belgische 

Fumay in het Maasdal gewonnen werd als grondstof voor daktegels. Ook zijn bronnen 

in het Rijn-leisteenplateau in de Duitse Eiffel geëxploiteerd,76 maar die liggen als 

herkomstgebied minder voor de hand gezien de ligging van Thorn langs de Maas.

Uit put 7 komen ook een tiental brokken mergelachtige kalksteen.77 Dit is de enige 

context waar deze kalksteen is aangetroffen en vermoedelijk gaat het om sub-recent 

bouwmateriaal. Put 6 heeft ook een fragment kalksteen opgeleverd, maar dan van een 

veel compactere variant.78 Vermoedelijk zijn dit Limburgse kalkstenen. Tenslotte is in 

de zeefresiduen een aantal brokjes mortel herkend. Hoewel mortel geen natuursteen 

is, worden ze hier toch genoemd. Net als de mergel is de mortel alleen in put 7 

aangetroffen en gaat het om (sub-)recent materiaal.
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Kalksteen - - 1 10 - - - - - 11

Siltsteen - - - 7 - - - - - 7

Zandsteen 16 2 2 2 2 - 2 27 4 57

Kwartsitische zandsteen 42 23 19 37 10 2 3 27 9 172

Kwartsiet 28 4 15 39 8 1 2 35 10 142

Kwarts 57 24 11 88 2 - - 86 17 285

Fylliet - - - 1 - - - - - 1

Leisteen - 2 8 15 1 1 61 - - 88

Tefriet - - 3 - 2 1 - - - 6

Graniet - - - 1 - - - - - 1

Schalie compact - - - 2 - - - - - 2

Niet gedetermineerd - - - 2 - - - 1 - 3

Mortel - - - 22 - - - - - 22

totaal 143 55 59 226 25 5 68 176 40 797

75  Van Heeringen 1985; Joachim 1985.
76  Dubelaar 2002; Kars 2000, 150.
77  Volgens de classificatie van Dunham (1962) is dit een grainstone.
78  Volgens de classificatie van Dunham (1962) is dit een mudstone.

Tabel 7.6 
Aantal artefacten per steensoort voor de 
verschillende contexten.
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7.3.4.3 Artefacten

Testvakken
Bij de bespreking van het materiaal uit de testvakken zal de referentieput 7 apart 

behandeld worden van de twee raaien in het westelijk deel (put 3 en 4) en die van het 

oostelijk deel (put 6). Van het materiaal uit put 7 zijn uiteindelijk 226 items natuursteen 

beschreven. Deze put vertoont de grootste variatie in steensoorten. Het materiaal 

uit deze put kan grofweg in vier groepen ingedeeld worden: (1) de werktuigen en de 

fragmenten daarvan, (2) bewerkte stenen en hun bewerkingsafval, (3) bouwmateriaal 

en (4) de gebroken stenen en brokken. De laatste groep  is veruit het grootst met bijna 

200 stenen. Bijna de helft bestaat uit brokken en rolsteenfragmenten van kwarts. 

Onder dit materiaal zit opmerkelijk veel klein spul. Een groot deel daarvan vertoont 

sporen van verbranding. Vermoedelijk is een deel als mageringsmateriaal voor 

prehistorisch aardewerk te bestempelen.

Het percentage werktuigen en bewerkte stenen in dit referentie sample is zeer laag. 

Twee rolstenen, waaronder één fragment, zijn mogelijk als polijststeen gebruikt. 

Daarnaast vertoont een rolsteen van kwartsitische zandsteen sporen van bekapping en 

bevinden zich drie afslagen van eveneens kwartsitische zandsteen onder het materiaal. 

Tenslotte, kan een kleine groep als bouwmateriaal geclassificeerd worden. Het gaat 

om 15 fragmenten van leien dakplaten en enkele fragmenten mergel.

Het beschreven materiaal uit de samplesegmenten in raaien van put 3 en 4 komt 

in grote lijnen met deze kenmerken overeen. Ook in deze putten bestaat veruit het 

grootste deel uit brokken en rolsteenfragmenten. Ook hier maken kleine kwarts 

brokken en rolsteenfragmenten de hoofdmoot uit. Het aantal gebruikte en bewerkte 

stenen ligt echter iets hoger. Drie bekapte rolstenen, drie afslagen, twee splinters en 

vier stukken afval tonen aan dat natuursteen bewerkt werd. Deze bewerking is echter 

zeer rudimentair geweest en had in veel gevallen eerder het doel om natuurstenen 

intentioneel te fragmenteren.  Mogelijk dat de kleine splinters het gevolg zijn van het 

gebruik van natuursteen, als bijvoorbeeld klopsteen. Klopstenen zijn namelijk het 

meest voorkomende werktuigtype. Naast dit werktuig is ook een fragment met een 

duidelijk door gebruik zeer glad afgesleten deel. Door zijn kleine omvang is het niet 

nader te classificeren als een slijpsteen. Tenslotte, is het aandeel bouwstenen een stuk 

geringer dan in put 7. Slechts twee fragmenten daklei zijn herkend. 

De analyse van de omliggende segmenten heeft geresulteerd in de identificatie 

van nog eens elf werktuigfragmenten, waaronder drie mogelijke. Klop/wrijfstenen 

komen het meest frequent voor. Deze werktuigen met hun kenmerkende afgevlakte 

klopsporen, waarvan men heeft vastgesteld dat ze vaak als maalsteenlopers zijn 

aangewend,79 komen vier keer voor. Kwartsitische zandsteen en kwartsiet zijn de 

gebruikte materialen. Drie klopsteenfragmenten zijn herkend, van kwartsiet en kwarts. 

Voorts hebben drie brokjes tefriet aan maalstenen toebehoord en bevindt zich één 

mogelijk slijpsteenfragment onder het materiaal. Ook binnen dit minder uitvoerig 

beschreven materiaal komen bekapte rolstenen en afslagen voor. Tenslotte zijn twee 

fragmenten daklei herkend.

79  Dit is tot nu toe uitsluitend gebeurd voor prehistorische vindplaatsen. Zie bijvoorbeeld van 
Gijn & Houkes 2006 (Schipluiden; midden neolithicum); Knippenberg et al. 2012 (Hattemer-
broek; laat neolithicum en bronstijd).
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afslag 3 - 1 3 9 1 2 - - 19

bekapte rolsteen 3 - 4 1 5 - 2 - 1 16

klopsteen - 1 - - 2 - 1 - 1 5

mogelijke klopsteen - 1 - - 1 - - - - 2

klop/wrijfsteen - - - - 1 2 - - - 3

mogelijke klop/wrijfsteen - - - - 1 - - - - 1

maalsteen - - 1 - - - - - - 1

mogelijke slijpsteen 1 1 1 - 1 - 2 2 - 8

mogelijke polijststeen - - - 2 - - - - - 2

plaatvormig fragment - 2 8 15 1 1 61 - - 88

bouwsteenfragment - - 1 - - - - - - 1

rolsteen - - 1 3 - - - 6 - 10

rolsteenfragment 72 35 28 84 - - - 63 20 302

brok 58 15 13 116 4 1 - 105 18 330

afval (waste) 4 - 1 2 - - - - - 7

onbepaald 2 - - - - - - - - 2

totaal 143 55 59 226 25 5 68 176 40 797

De samenstelling van de artefacten uit de sample-segmenten van put 6 lijkt sterk op 

dat van put 3 en 4. Grote overeenkomsten zijn de hoge aantallen brokken en gebroken 

rolstenen, en lage aantal werktuig(fragment)en en bewerkte stukken. Vooral het aantal 

bewerkt materiaal is laag te noemen, met één bekapte rolsteen, drie intentioneel 

gefragmenteerde stukken en één afslag. Onder de werktuigen bevinden zich een 

maalsteenschijffragment van tefriet, twee brokken tefriet die aan maalstenen hebben 

toebehoord en één slijpsteenfragment van kwartsiet. Het aandeel bouwmateriaal ligt 

in deze raai hoger (~13 %). Het bestaat voornamelijk uit fragmenten daklei (91 %) en 

een fragment van een kalkstenen bouwblok.

Prehistorische sporen
Van de prehistorische sporen hebben alleen kuilen S6.8 en S4.3 natuursteen 

opgeleverd. Vooral de gezeefde inhoud van S6.8 bevatte opmerkelijk veel natuursteen 

(N=176). Nagenoeg alles uit dit spoor bestaat uit fragmenten van rolstenen en brokken. 

Daarnaast zijn zes complete rolstenen en twee mogelijke slijp- of maalsteenfragmen-

ten herkend. Opvallend binnen dit kleine gesloten complex is het hogere percentage 

zandsteen en het zeer hoge aandeel fragmenten met sporen van verbranding dan wel 

verhitting. Waarschijnlijk is in veel gevallen de verhitting de oorzaak geweest voor de 

fragmentatie. Vooral bij het zandsteen, kwartsitische zandsteen en kwartsiet is dit het 

geval en is bijna al het gefragmenteerde materiaal verbrand (>95 %). Bij het kwarts ligt 

dit percentage rond de 60 %. 

Helaas is bij de werktuigen het restant van het gebruiksvlak zo klein dat het een 

goede identificatie zonder het gebruik van een microscoop bemoeilijkt. Het zeer 

glad afgesleten karakter maakt het aannemelijker dat het om fragmenten van een 

slijpsteen gaat dan van een maalsteen. Natuurlijke slijtage blijft echter ook nog een 

mogelijkheid.

Tabel 7.7 
Aantal natuurstenen artefacten per type per 
context.
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De andere kuil (S4.3) leverde beduidend minder natuursteen op (N=40). Dit kleine 

complex lijkt echter sterk op dat van kuil S6.8. Ook dit bestaat voornamelijk uit rol-

steenfragmenten en brokken die verhit dan wel verbrand zijn geraakt. Ook hier ligt 

het percentage zandsteen hoger (~10 %) dan elders en is het aantal werktuigen zeer 

summier (N=1; ~2,5%). Het enige herkende werktuig is een complete klopsteen van 

kwartsitische zandsteen. De klopsporen komen gelokaliseerd voor op vijf locaties; de 

beide uiteindes, een opstaande rug, en twee plattere zijdes. Dit suggereert dat het een 

intensief gebruikt werktuig is geweest.

7.3.4.4 Typologie
Natuursteen laat zich doorgaans moeilijk typologisch dateren. In het huidige geval 

compliceren het geringe aantal en de hoge fragmentatiegraad van de werktuigen dit 

nog eens verder. Door de bank genomen passen de meeste werktuig(fragment)en van 

Thorn binnen een prehistorische context. Dit geldt met name voor de klopstenen en 

klopwrijfstenen, en in mindere mate voor de slijpstenen. Hierbij dient wel vermeld te 

worden dat dit geen wetmatigheid is, aangezien dit soort werktuigen ook in latere 

periodes nog wel voorkomen.80

Het bouwmateriaal, daarentegen, kan wel met zekerheid als post-prehistorisch 

bestempeld worden. De hogere percentages van dergelijk materiaal in de referentieput 

7 en de zeefraai in put 6 ondersteunen nogmaals het verstoorde karakter van grote 

delen van beide contexten. Dat binnen putten 3 en 4 bouwmateriaal zeer weinig 

voorkomt en gering in omvang is, geeft aan dat het aanwezige restant van bodems 

aldaar weinig (sub-)recente verstoring heeft ondergaan. Het meeste aangetroffen 

bouwmateriaal kan als gevolg van bioturbatie naar beneden zijn getransporteerd. 

Dit betekent dat het meeste natuursteen uit putten 3 en 4 met het prehistorisch en 

vuursteen geassocieerd kan worden. Dit geldt niet alleen voor de werktuigen, maar 

ook voor veel van de rolsteenfragmenten en brokken. De sterk gelijkende inhoud van 

de twee prehistorische kuilen ondersteunt dit nog verder. 

Problematischer is een nadere specificatie van dit materiaal naar verschillende 

prehistorische periodes.  Alleen van het tefriet is bekend dat dit gesteente pas vanaf 

de late bronstijd in Nederland wordt gebruikt als grondstof voor maalgereedschap.81 

Daarentegen komen klop/wrijfstenen veelvuldiger voor in de periode voorafgaand aan 

de introductie van tefriet en dit maakt het aannemelijker om deze werktuigen met de 

neolithische component binnen Thorn te associëren. Het hoge aandeel rolsteenfrag-

menten en brokken is een fenomeen dat men aantreft vanaf het neolithicum, maar 

vooral binnen de ijzertijd veel voorkomt.82 Gedurende die laatste periode neemt het 

gebruik als kook- of haardsteen sterk toe. Binnen het materiaal van Thorn is gezien het 

iets afwijkende karakter van de kuilinhoud in vergelijking met die van de bodemlagen 

een tweedeling aanwezig. De kuilen bevatten naar verhouding meer zandsteen. 

Dit impliceert wellicht dat men gedurende verschillende periodes iets verschillende 

accenten legde bij het verzamelen van het natuursteen. Gedurende het neolithicum 

koos men meer zandsteen, dan gedurende de late prehistorie. 

Kijken we specifiek naar het karakter van het natuursteen, dan vallen enkele zaken 

op. Het meest in het oog springend is het geringe aantal tefriet, maalsteenwerktui-

gen, dat is aangetroffen in de gezeefde vakken, bodemlagen en grondsporen met een 

overwegend tot exclusief prehistorisch karakter. In putten 3 en 4 ontbreekt het vrijwel 

80  Zie bijvoorbeeld Knippenberg 2006a, 2008a,b, 2012 en hoofdstuk 8.
81  Van Heeringen 1985; zie ook Knippenberg 2008c.
82  Zie bijvoorbeeld voor neolithicum: van Gijn & Houkes 2006; van Gijn et al. 2002; Voor bron-

stijd: Gijssel et al. 2002; Knippenberg et al. 2012; Voor ijzertijd: van den Broeke 2005; Knip-
penberg 2006b; Schinkel 1998. 
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volledig, terwijl het schijffragment in put 6 eerder met de middeleeuwse resten aldaar 

geassocieerd kan worden. Dit geringe voorkomen kan verschillende dingen betekenen:

- de component vanaf de late bronstijd is gering;

- de gegraven arealen bevinden zich niet primair in een nederzettingscontext;

- binnen putten 3 en 4 is sprake van een sterke vertekening waarbij grote maalstenen 

of fragmenten allemaal zijn verdwenen.

De studie van het aardewerk heeft aangetoond dat wel degelijk een significante 

component uit de late prehistorie aanwezig is. Deze is ergens vanaf de late bronstijd 

gedateerd, dus vanaf de periode dat tefriet zijn intrede doet in Nederland. Dit kan dus 

niet de geringe hoeveelheid tefriet verklaren. 

Het onderzoek naar de verticale spreiding van het vuursteen heeft aangetoond dat 

een significant deel van de bodem is afgetopt en dat daarmee ook de meeste grote 

artefacten verloren zijn gegaan. Natuurstenen werktuigen, die vaak groot van omvang 

zijn, zullen daardoor sterk ondervertegenwoordigd zijn. Dit neemt echter niet weg 

dat tefriet snel verbrokkelt en dus vaak sterk gefragmenteerd wordt aangetroffen. Dit 

vergroot natuurlijk de kans dat de kleine fractie tefriet ook op diepere niveaus terecht 

kan komen. Dit betekent dat indien tefriet veel gebruikt was binnen de onderzochte 

locaties het archeologisch onderzoek het zeker vaak had moeten aantreffen in de 

vorm van kleine fragmenten. Dit is niet gebeurd. Dit alles suggereert dat voor de 

late prehistorie de onderzochte locatie niet ligt op plekken waar huisplaatsen waren 

gesitueerd. In een dergelijke setting zou je veel meer maalstenen verwachten. Toch 

doet de hoeveelheid aardewerkvondsten vermoeden dat een huisplaats in de buurt 

gelegen heeft. 

Dit is wellicht anders voor de oudere neolithische component(en). Weliswaar is 

het aantal typische nederzettingswerktuigen ook voor deze periode laag, maar 

waarschijnlijk heeft vertekening hierbij een grotere rol gespeeld dan in het geval 

van tefriet. Voor de intrede van tefriet was men voor het gebruik van maalstenen 

aangewezen op grote stenen uit grindige terrasafzettingen of eluviale erosie 

verspreidingen. Daar treft men vooral harde gesteentes aan die niet makkelijk 

verbrokkelen. Daarom is de kans groot dat het voornaamste deel van dit materiaal bij 

de aftopping van de bodem verloren is gegaan. 

7.3.4.5 Ruimtelijke spreiding
De ruimtelijke verspreiding van het natuursteen laat in grote lijnen eenzelfde beeld 

zien als het vuursteen (fig. 7.30-32). Net als bij het vuursteen en ook het prehistorisch 

aardewerk heeft put 7 een veel grotere dichtheid aan steen opgeleverd dan de ernaast 

liggende put 3. Wel zijn de verschillen bij het steen een stuk groter en dit komt 

waarschijnlijk doordat naast het prehistorisch steen ook materiaal van recenter datum 

zit en dit laatste in put 7 in verhouding veel meer voorkomt. Voorst zijn de dichtheden 

binnen putten 3, 4 en 6 vrij constant.  

7.3.4.6 Conclusie
Ondanks dat in aantal veel natuursteen verzameld is, kan uiteindelijk slechts 

een deel van het materiaal aan menselijk handelen worden toegeschreven. Daar 

komt nog bovenop dat veel van dit antropogeen gemodificeerd materiaal klein en 

gefragmenteerd is. Dit laatste is vooral toe te schrijven aan de incompleetheid van het 

complex. Met de onthoofding van het bodemprofiel zullen met name de grote en in 

potentie meer informatieve natuurstenen verloren zijn gegaan. Dit heeft natuurlijk ook 

invloed gehad op de hoeveelheden.
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Figuur 7.30 
Totaal aantal natuurstenen artefacten per samplesegment in het westelijk deel van het plangebied (putten 3, 4 en 7).
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In hoofdzaak bestaat het natuursteen uit fragmenten van rolstenen en ondefinieerbare 

brokken, die waarschijnlijk ook van rolstenen afkomstig zullen zijn geweest. Bij een 

groot deel kan de fragmentatie aan verbranding worden toegeschreven. Toch is ook 

een grote groep onverbrand. Dit geldt vooral voor het kwarts wat veelal in kleine 

brokjes is aangetroffen en mogelijk aan de vermagering van het neolithisch aardewerk 

te koppelen is. 

Onder de werktuigen nemen klopstenen een voorname plaats in. Dit valt goed te 

rijmen met de vuursteenbewerking die heeft plaatsgevonden. Daarnaast zouden 

de klop/wrijfstenen mogelijk met het gebruik als maalsteenlopers geassocieerd 

kunnen worden en passen deze stenen het best in een neolithische of wellicht vroege 

bronstijd nederzettingscontext. Een kuil met veel verbrand natuursteenmateriaal naast 

aardewerk en vuursteen sluit goed aan bij deze nederzettingscontext. Helaas zijn de 

slijpsteenstukken dermate gefragmenteerd dat een goed inzicht in vorm en nadere 

functie onmogelijk is.  Opvallend is het weinige tefriet. Dit suggereert dat we binnen 

het natuursteen voornamelijk met materiaal uit periodes ouder dan de late bronstijd 

te doen hebben en dat we voor de late bronstijd en mogelijk vroege ijzertijd te maken 

hebben met een perifere locatie binnen de nederzetting. Qua ruimtelijke verspreiding 

vertoont het natuursteen grote overeenkomsten met het prehistorisch aardewerk en 

vuursteen.

7.3.5  Metaal

Lucas Meurkens

Bij het onderzoek zijn in totaal 324 metalen objecten en fragmenten gevonden. Op 

één object na, een naald met oog van koperlegering (fig. 7.33, v.75021) gaat het om 

gecorrodeerde (fragmenten van) ijzeren spijkers en niet determineerbare brokjes ijzer.

De bronzen naald heeft een totale lengte van 8,7 cm en een dikte van 1,5 mm. Het 

object was oorspronkelijk langer. Het is in de huidige staat echter licht gebogen. De 

kop van de naald, met het oog, is gebroken. Het originele oppervlak is alleen aan het 

uiteinde en de kop bewaard gebleven. Op dit resterende originele oppervlak is nog een 

mooie turkooisgroene patina aanwezig.

Vergelijkbare naalden met oog zijn bekend uit de late ijzertijd en Romeinse tijd. Op de 

vindplaats Berching-Pollanten (Beieren) daterend uit de late ijzertijd zijn vergelijkbare 

naalden uit ijzer en brons aanwezig.83 In Nederland zijn exemplaren bekend uit de 

Romeinse tijd, o.a. uit Nijmegen84 en Bunnik-Vechten.85

7.3.6  Overige materiaalcategorieën

Sebastiaan Knippenberg

Buiten de hierboven besproken categorieën heeft de zeefcampagne een reeks 

materialen opgeleverd, die een minder diagnostisch karakter hebben of vrijwel 

exclusief (sub)recent van aard zijn. Gezien de nadruk op de prehistorie tijdens het 

inventariserend onderzoek, zijn deze niet afzonderlijk bestudeerd. Wel zal kort van 

83  Schäfer 2010, Tafel 15, nr. 703-707 en Tafel 21, nr. 982 en 983.
84  www.geheugenvannederland.nl. Rijksmuseum van Oudheden Leiden signatuur NHa 9a, hech-

tnaald.
85  www.geheugenvannederland.nl. Rijksmuseum van Oudheden, Leiden. Signatuur VF 668, 

naald Romeins.

Figuur 7.33 
Bronzen naald (v.75021).
Schaal 1:1
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iedere categorie de ruimtelijke verspreiding besproken worden, omdat die toch 

informatie geeft over de mate van post-prehistorische verstoring dan wel vermenging. 

De categorieën die aan bod komen zijn baksteen, glas, plastic, schalie en een 

cokesachtig materiaal.

7.3.6.1 Baksteen
De ruimtelijke spreiding van baksteenfragmenten en brokjes vertoont sterke 

overeenkomsten met die van het gedraaide aardewerk (fig. 7.34-35). Put 7 heeft 

de grootste dichtheid en de raai in put 6 heeft een grotere dichtheid dan de putten 

3 en in het westelijk deel. Dit laatste verschil is echter een stuk groter dan bij 

gedraaid aardwerk en ook bestaat nauwelijks een onderscheid tussen put 3 en 4. Als 

aangenomen wordt dat baksteen doorgaans jonger dateert dan het meeste gedraaide 

aardewerk, is dit een indicatie dat materiaal uit jongere periodes minder voorkomt in 

het westelijk deel. 

7.3.6.2 Glas
Het aangetroffen glas is gemiddeld klein van omvang en vertegenwoordigt vrijwel 

uitsluitend materiaal van een (sub)recente ouderdom. Hierdoor kan de verspreiding 

goed gebruikt worden als een indicatie voor (sub)recente vermenging (fig. 7.36-37). 

Put 3 en 4 hebben vrijwel geen glas opgeleverd, terwijl in put 6 glasvondsten vrij 

regelmatig voorkomen. Ook is veel glas in put 7 aangetroffen. Dit bevestigt wederom 

het beeld dat de bodem in put 6 sterk verstoord is door recente vermenging.

7.3.6.3 Plastic
Tot verbazing van het veldteam werd in verschillende residuen plastic aangetroffen. 

Dit materiaal kan gezien worden als van recente ouderdom. De aantallen zijn laag (fig. 

7.38-39). Ook bij dit materiaal steekt put 6 sterk af tegen de vrijwel lege putten 3 en 4 

en is in put 7 de hoogste dichtheid aangetroffen. 

7.3.6.4 Schalie en cokes- of teerachtig materiaal
Bij vrijwel alle residuen werd een groot aantal kleine zwarte fragmentjes van schalie 

en een cokes- of teerachtig materiaal aangetroffen. Het gaat waarschijnlijk om een 

soort industrieel restproduct. In aantal vertegenwoordigt dit materiaal de voornaamste 

categorie. Daarom is besloten om alleen van de samplesegmenten dit materiaal te 

sorteren en te tellen. Door deze hoge aantallen geeft de verspreiding van dit materiaal 

een aardig inzicht in de aanwezigheid van recente verstoringen en de mate van 

bioturbatie (fig. 7.40-41). 

Het is aanwezig in alle gesorteerde residuen. Ook in het geval van dit materiaal blijken 

putten 6 en 7 verreweg de hoogste dichtheden te kennen en is het in put 4 iets meer 

geconcentreerd dan in put 3. In deze laatste put is weer de tweedeling te maken tussen 

het zeer arme noordelijke en iets geconcentreerde zuidelijke deel. Deze constateringen 

bevestigen het hierboven beschreven beeld dat put 6 een vermengde bodem bevat en 

dat put 4 iets minder diep is afgetopt dan put 3, en dat binnen put 3 het noordelijk deel 

het meest is afgetopt.  
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Totaal aantal plasticfragmenten per segment 
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7.4 Beschouwing en conclusies

De bestudering van de bodemprofielen en archeologische resten heeft uitgewezen 

dat binnen het plangebied duidelijk sprake is van een variatie in bodemopbouw en 

conservering. In het westelijk deel is onder de parkeerplaats nog een restant van de 

B-horizont van een oude verbruinde bodem aanwezig met daarin archeologische 

resten van hoofdzakelijk prehistorische ouderdom. In het oostelijk deel, onder 

het speeltuinterrein, ontbreekt een intacte oude bodem in zijn geheel en zijn alle 

prehistorische resten vermengd geraakt met materiaal uit latere periodes, tot zeer 

recentelijk toe. 

Ondanks de relatief goede conservering van de het bodemprofiel in het westelijk deel, 

is een groot deel van de oude bodem met daarin aanwezig vondsten verloren gegaan 

tijdens de aanleg van de parkeerplaats. Hierbij zijn 70 à 85 % van archeologische 

mobilia verdwenen. Voorafgaande aan deze aanleg was de top al vermengd geraakt 

in een 20 cm dikke bouwvoor, dat daar het plangebied afdekt. Deze toplaag (S5000) 

vertoont een sterke vermenging van prehistorisch met dat uit latere periodes. De 

daaronder liggende laag bevat ook nog redelijk veel post-prehistorisch materiaal. 

Dit is echter sterk afgenomen in laag S5020, hoewel sporadisch door bioturbatie 

getransporteerd recenter materiaal nog wel aanwezig is op diepere niveaus. 

De analyse van de mobilia heeft aangetoond dat materiaal uit verschillende 

prehistorische periodes aanwezig is. Het oudste materiaal betreft enkele vuurstenen 

artefacten die op basis van typologische kenmerken gedateerd zijn in  het laat 

paleolithicum of mesolithicum. De eerstvolgende periode is het midden-neolithicum. 

Deze component is zowel onder het vuursteen als aardewerk herkend en neemt een 

significant deel van de mobilia voor zijn rekening. Materiaal uit het laat neolithicum 

is ook aanwezig, wederom in kleinere aantallen. Menselijke aanwezigheid gedurende 

de vroege en midden-bronstijd is niet aangetoond. De andere voorname component 

wordt gevormd door materiaal uit de late bronstijd of vroege ijzertijd. 

De bestudering van de ruimtelijke spreiding van het materiaal heeft naar voren 

gebracht dat duidelijke verdichtingen dan wel discrete vondstspreidingen niet 

aanwezig zijn. Tevens werd duidelijk dat materiaal uit verschillende periodes ruimtelijk 

gezien naast elkaar voorkomt. Deze homogenisering van het materiaal is ook op 

te maken uit de relatief grote dikte van het bodempakket (75 à 80 cm) waarbinnen 

prehistorische mobilia zich bevinden. 

Het micromorfologisch onderzoek heeft uitgewezen dat biotubatie voor veel 

verplaatsing kan hebben gezorgd. Ook bestaat de mogelijkheid dat wellicht wel in 

laag S5005 maar niet in laag S5020 beakkering heeft opgetreden. Dit is echter nooit 

intensieve beakkering geweest. Over het algemeen neemt de omvang van materiaal 

af naar beneden toe hetgeen goed door bioturbatie te verklaren is. De aanwezigheid 

van enkele grotere stukken op een dieper niveau (in S5020) dient echter aan een 

ander proces toegeschreven te worden. Mogelijk dat het graven van ondiepe kuilen 

en paalkuilen hiervoor een verklaring kan zijn. Dergelijke sporen worden aan ons oog 

ontrokken door de verbruining.

Dit proces moet in hoge mate verantwoordelijk worden geacht voor het vrijwel 

ontbreken van grondsporen op het niveau van het sporenvlak. Alleen diep ingegraven 

sporen (>75 cm) lopen nog onder de verbruining door en zijn te herkennen. Dit gold 

alleen voor twee kuilen en een greppel.

De situatie in het oostelijk deel is verschillend in de zin dat het gehele vondsthoudende 

bodempakket recent verstoord en vermengd is geraakt. Oud prehistorisch materiaal 

is weliswaar aanwezig, maar komt naast middeleeuws, Nieuwetijds en zeer recent 
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materiaal voor. De aanwezigheid van het prehistorisch materiaal en de ligging van een 

midden-neolithische kuil in zuidelijk deel van put 6 geven wel aan dat de prehistorische 

vindplaats in dit oostelijk deel heeft doorgelopen. Binnen dit deel lijkt de variatie aan 

aanwezig prehistorisch materiaal zich te beperken tot het midden en laat neolithicum 

en de late bronstijd en vroege ijzertijd. Materiaal uit het laat paleolithicum dan wel 

mesolithicum is niet herkend.

Het sterker verstoorde karakter van dit deel van het plangebied is wellicht mede 

te verklaren door de aanwezigheid van middeleeuwse nederzettingssporen in het 

noordelijke uiteinde van put 6 en 8. Het graven van de verschillende kuilen, greppels 

en paalsporen heeft ongetwijfeld invloed gehad op de vermenging van de vondsten 

in dit oostelijk deel. De sporendichtheid is redelijk hoog en de ligging beperkt zich tot 

de noordelijke strook. We kunnen er dan ook vanuit gaan dat de sporen doorlopen ten 

noorden van het onderzochte deel van het plangebied en ook in oostelijke richting. 

7.5 Beantwoording onderzoeksvragen

Vraagstellingen behorende bij het Inventariserend Onderzoek (IVO-P 2e fase) zijn de 

volgende.

Landschap en bodem:

1. Wat is de genese van de aanwezige bodem? In welke type afzettingen worden 

archeologische vindplaatsen aangetroffen? (o.a. textuuranalayse?)

In het westelijk deel van het plangebied is het restant van een  verbruinde bodem 

(Cambic soil horizon; Braunerde) aangetroffen. Een verbruinde bodem (met een 

Bw-horizont) ontstaat als gevolg van verwering van  ijzerhoudende mineralen waarbij 

ijzer wordt vrijgemaakt en als huidjes rond alle minerale bodemdeeltjes weer wordt 

afgezet. Een goede oxidatie (drainage) en bioturbatie versterken dit proces. In het 

Nederlandse systeem van bodemclassificatie kan deze droge leemrijke zandgrond  met 

een verbruiningshorizont als vorstvaaggrond worden getypeerd. 

De top van de Bw-horizont is verdwenen als gevolg van grondverzet. In het veld zijn 

geen resten aangetroffen van een hier, op basis van de bodemkaart, te verwachten 

esdek (bruine enkeerdgrond). Het is waarschijnlijk dat de bodems op de bodemkaart 

gekarteerd als enkeerdgronden fout zijn geïnterpreteerd en dat het eigenlijk allemaal 

gaat om vorstvaaggronden. Het bodemprofiel in het minder verstoorde referentievak 

geeft geen aanleiding om te veronderstellen dat bovenop de vorstvaaggrond een 

esdek aanwezig is geweest.

Het prehistorisch materiaal is sterk verspreid over het bodemprofiel aangetroffen. 

Hoewel zich ook materiaal in de verbruiningshorizont bevindt, blijkt het meeste 

prehistorisch materiaal zich te bevinden in de verstoorde toplaag (S5000) en de eerste 

10 cm daaronder (S5005). Vervolgens neemt het in dichtheid geleidelijk af tot ongeveer 

75 à 80 cm onder met maaiveld.

In het oostelijk deel van het plangebied resteert niets meer van een verbruiningsho-

rizont en is deze in zijn geheel opgenomen in een verrommelde Ap-horizont. Deze 

is (sub-)recentelijk afgedekt door antropogeen grondverzet. Deze verrommelde 

Ap-horizont bevat nog wel prehistorische resten. Deze komen echter vermengd met 

materiaal uit middeleeuwen en Nieuwe tijd voor.  



Ivo tweede FaSe  113

2. Wat is de fysiek landschappelijke ligging van de vindplaatsen (geologie, bodemkunde, 

geomorfologie, afstand tot water, reliëf)?

Het plangebied kent een uniforme geologische opbouw. De basis bestaat uit een 

pleniglaciaal rivierterras van de Maas dat hier circa zeven meter hoger ligt dan het nabij 

gelegen Allerød-terras. De overgang tussen beide terrassen wordt gekenmerkt door 

een Allerød -meander met een steile buitenbocht. Het plangebied ligt ca. 150 m van 

deze steilrand. De top van het rivierterras bestaat uit matig fijne, sterk siltige zanden 

(Zs3) met lokale grindbijmenging. Binnen het zandpakket komen leemlaagjes voor.

Het terras wordt afgedekt door een vlakdekkende, markant roodbruinkleurende 

leemlaag die op veel plaatsen niet uit leem (Lz3) maar uit uiterst siltig zand (Zs4) 

bestaat. De laag heeft een variabele dikte tussen 10 en meer dan 50 cm (gemiddeld 

20-30). Hier is geen ruimtelijk patroon in vastgesteld.

De top van het lithogenetische profiel bestaat uit een eolisch dekzandpakket dat 

relatief siltrijk is. De oostzijde van het plangebied is iets siltrijker dan het westdeel (Zs4 

<–> Zs2/3). De oorspronkelijke dikte van het pakket is moeilijk te schatten als gevolg 

van de grootschalige bodemverstoring en deels ophoging van de toplaag. De dikte van 

het pakket lijkt op basis van het meest intacte profiel te kunnen worden geschat op 100 

tot 120 cm.

3. Welke post-depositionele processen hebben zich afgespeeld en wat is het effect daarvan 

op de archeologische resten?

5. Wat kan op basis van de bodemprofielen en vondsten gezegd worden over de formatie-

processen (met name de postdepositionele processen) van het onderzoeksgebied?

In het westelijk deel zijn verschillende processen verantwoordelijk geweest voor de 

huidige verspreiding van de prehistorische vondsten. Reeds in de prehistorie is door 

herhaaldelijk gebruik vermenging van vondstmateriaal opgetreden. Er zijn weliswaar 

geen duidelijke aanwijzingen voor intensieve beakkering gevonden, toch vertoont het 

hogere deel van de verbruinde bodem (S5005) tekenen van verrommeling/menselijke 

activiteit. Gedurende het neolithicum zijn in ieder geval kuilen gegraven en is het zeer 

aannemelijk dat ook paalkuilen zijn ingegraven. Deze activiteiten zullen een verstorend 

effect hebben gehad op de reeds aanwezige mesolithische vondstspreidingen. De 

aanwezigheid gedurende de late bronstijd en mogelijk de vroege ijzertijd zal voor extra 

vermenging hebben gezorgd en gedurende deze tijd kan lichte beakkering niet worden 

uitgesloten. Vervolgens is de toplaag van de oude bodem subrecent omgezet en 

vermengd geraakt met jonger materiaal. Tijdens deze periodes heeft bioturbatie ook 

voor de verplaatsing van met name de kleine fractie gezorgd. Tenslotte is de bovenste 

40 à 50 cm tijdens de aanleg van de parkeerplaats verwijderd. Dit betekende dat de 

vermengde toplaag inclusief de bovenste 10 à 15 cm van de oude nog redelijk intacte 

bodem zijn verdwenen. 

In het oostelijk deel kunnen vergelijkbare processen voor de prehistorie verondersteld 

worden, hoewel dat op basis van het huidige bodemprofiel niet meer kan worden 

vastgesteld. Wel is duidelijk dat (sub)recente activiteiten de oorspronkelijke 

vorstvaaggrond in zijn geheel heeft opgenomen in een vermengde Ap-horizont en dat 

prehistorische artefacten naast zeer recent materiaal voorkomen. 

4. Wat is de paleo-ecologische context van het onderzoeksgebied? Liggen in de omgeving 

locaties die voor paleo-ecologische onderzoeken (bijv. pollenanalyse) bemonsterd 

kunnen worden?

Binnen het plangebied ontbreken mogelijkheden voor paleo-ecologisch onderzoek  ten 

behoeve van landschapsreconstructies en landgebruik in de prehistorie. De daarvoor 

benodigde ‘natte’ locaties (al dan niet natuurlijk) met goede conserveringscondi-
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ties voor organische macroresten en pollen zijn niet aangetroffen. Een dergelijke 

ecologische dataset is mogelijk wel te verkrijgen in de vulling van de nabije gelegen 

meander aan de voet van de terrasrand. 

In algemene zin kan gesteld worden dat de vindplaats is gesitueerd op een markante 

landschapsgradiënt waardoor diverse landschaps- en vegetatietypen (nat-droog) op 

korte afstand bereikbaar moeten zijn geweest. Een optimale vestigingslocatie voor 

prehistorische gemeenschappen waarvan de bestaansmogelijkheden in hoge mate 

werden bepaald door de beschikbaarheid van voedsel en materialen in de nabije 

omgeving. 

Gaafheid en conservering van de vindplaatsen:

1. Heeft het gevormde plaggendek invloed op de archeologische niveaus?

Er is geen plaggendek aangetroffen. Mogelijk is een plaggendek wel aanwezig geweest 

en verklaart dit de redelijke conservering van de vorstvaaggrond. 

2. In welke lagen, zones of gebieden bevinden zich gave en goed geconserveerde 

archeologische resten of waar zijn ze te verwachten?

In het westelijk deel van het plangebied bevindt zich onder de parkeerplaats het 

onderste deel van een oude verbruinde bodem met daarin prehistorische mobilia, 

die daar door bioturbatie terecht zijn gekomen. Het gaat daarom om fragmentarisch 

materiaal. Onder het plantsoen is de bodem beter bewaard gebleven, aangezien de 

bovenste 50 cm niet is afgegraven. Daar is het complex aan prehistorisch materiaal 

completer. 

3. Wat is de mate van conservering en gaafheid van de archeologische resten?

Voor het westelijk deel geldt dat door de aanleg van het parkeerterrein de bodem 

met daarin het grootste deel van het vondstassemblage is onthoofd (S5000 en 5005). 

Alleen het diepere bodemdeel (S5020) met daarin de door bioturbatie en mogelijk 

door ingraving verplaatste vondsten is bewaard gebleven. Dit betekent dat aardewerk 

en natuursteen in sterk gefragmenteerde staat zijn aangetroffen. Voor het vuursteen 

geldt dat vooral de kleinere artefacten zijn oververtegenwoordigd. Bot en organische 

resten zijn niet bewaard gebleven. Buiten fragmentatie heeft het aardewerk weinig 

verwering ondergaan. Ook het vuursteen vertoont weinig patinering.

In het oostelijk deel is de bodem niet afgetopt, maar heeft (sub)recente vermenging 

opgetreden. Dit heeft ook tot sterke fragmentatie van het aardewerk geleid. In 

hoeverre het aangetroffen assemblage vertekend is doordat een bepaalde fractie 

ondervertegenwoordigd is kan niet met zekerheid beantwoord worden. Nergens in het 

oostelijk deel is het complete bodemprofiel gezeefd om dit te testen.  

 

4. In welke mate is (zijn delen van) het plangebied verstoord?

In het westelijk deel is de bovenste 40 à 50 cm van de vondsthoudende oude bodem 

afgegraven tijdens de aanleg van de parkeerplaats. De bovenste 20 à 30 cm van dit 

afgegraven deel (S5000) was reeds (sub)recent sterk vermengd geraakt.

In het oostelijk deel is de gehele oude bodem in een (sub)recente bouwvoor 

opgenomen en is prehistorisch materiaal vermengd geraakt met veel jonger materiaal. 

In hoeverre grond in dit deel is afgegraven of op andere wijze verdwenen kan niet 

gezegd worden.
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Perioden en sites (geldt voor resten uit alle perioden):

5. Indien er archeologische resten aanwezig zijn, kunnen er binnen de vindplaats aparte 

sites onderscheiden worden, en zo ja, op welke gronden?

6. Wat is de begrenzing en de ruimtelijke spreiding, zowel in horizontale als verticale zin, 

van de sites en wat is hun onderlinge samenhang?

Er zijn archeologische resten uit verschillende periodes aangetroffen. Binnen het 

vondstmateriaal zijn zeker artefacten uit het laat paleolithicum/mesolithicum, uit 

het midden- en laat neolithicum, uit de late bronstijd/vroege ijzertijd, Romeinse tijd, 

middeleeuwen en Nieuwe tijd herkend. In het westelijk deel komen de prehistorische 

vondsten grotendeels gescheiden van het jongere materiaal voor  in de diepere delen 

van de verbruinde bodem. Binnen dit niveau zijn de verschillende prehistorische 

componenten ruimtelijk niet van elkaar te onderscheiden en hebben we dus te maken 

met een palimpsestsituatie. In het oostelijk deel vinden we alle periodes (prehistorie 

en later) door elkaar in de vermengde bouwvoor en heeft latere bodemverstoring de 

palimpsestsituatie verergerd. 

Op het niveau van sporen is een duidelijke clustering van middeleeuwse sporen in 

het noordoostelijk deel van het plangebied aanwezig. Daar hebben we te maken met 

de hoek van een nederzettingsterrein uit de 9e tot en met 12e eeuw. Sterk verspreid 

en zeer weinig frequent zijn enkele sporen uit de prehistorie binnen het plangebied 

gedocumenteerd. 

7. Wat is per archeologische site in het onderzoeksgebied:

 a) de ligging (inclusief diepteligging) en begrenzing

 b) de omvang (inclusief verticale dimensies)

 c) de geologische en/of bodemkundige eenheid

 d) aard / complextype / functie

 e) de samenstelling van de archeologische resten (grondsporen en mobilia) 

 f) de vondst- en spoordichtheid

 g) de stratigrafie

 h) de ouderdom, periodisering, type-chronologische classificatie

 i) de conserveringstoestand van (a) site en (b) het materiaal / grondsporen

Voor de prehistorische vindplaats geldt dat het om een palimpsest-site gaat van 

materiaal uit verschillende periodes dat in het westelijk deel in een verbruinde bodem 

en in het oostelijk deel in een (sub)recente bouwvoor verspreid voorkomt. Vondsten 

strekken zich uit tot 80 cm beneden het maaiveld. Met deze vondsten zijn sterk 

verspreid en in lage aantallen enkele grondsporen geassocieerd. Het gaat in ieder geval 

om resten uit het laat-paleolithicum, het midden-neolithicum, het laat neolithicum en 

de late bronstijd/vroege ijzertijd. Door het palimpsest karakter van de vindplaats is het 

moeilijk aan te geven om wat voor soort sites het gaat en hoe de begrenzing precies 

verloopt. Voor het midden-neolithicum lijkt het om een nederzettingsterrein te gaan, 

terwijl we voor de late bronstijd/vroege ijzertijd met de periferie van een nederzet-

tingsterrein van doen hebben. Voor de overige periodes zijn de aanwijzingen te gering 

voor het doen van zinnige uitspraken.

Bij de middeleeuwse vindplaats gaat het om de zuidwestelijke hoek van een nederzet-

tingsterrein uit de 9e tot en met 12e eeuw. Voor verdere details wordt naar hoofdstuk 8 

verwezen.
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Perioden en sites (geldt aanvullend voor resten uit de steentijd):

8. Zijn in de ondergrond archeologische resten in de vorm van vuursteenconcentraties en/

of grondsporen aanwezig? Welke grondsporen zijn aanwezig die met het vuursteen-

materiaal verband (kunnen) houden?

In de ondergrond is vuursteen uit het laat paleolithicum/mesolithicum, midden- en 

laat neolithicum en mogelijk bronstijd aanwezig. Dit materiaal bevindt zich niet 

in duidelijke gelokaliseerde concentraties, maar komt redelijk egaal verspreid en 

vermengd binnen het plangebied voor. 

Hiermee geassocieerde grondsporen zijn zeldzaam en slechts vertegenwoordigd door 

een midden-neolithische kuil en een mogelijk laat prehistorische greppel en enkele 

paalsporen.

9. Is er sprake van configuraties van grondsporen of stenen die duiden op structuren, zoals 

hutten, tenten of andere faciliteiten (windschermen, droogrekken)?

Geen van dergelijke configuraties zijn aangetroffen.

10. Wat is de ruimtelijke spreiding van de vuursteenartefacten, andere materiaalcate-

gorieën en eventuele grondsporen, zowel horizontaal als verticaal/stratigrafisch? 

(Aangeven per zeefvak)

Een goede horizontale begrenzing van het prehistorisch materiaal kan niet aangegeven 

worden. Op alle plaatsen waar gezeefd is, heeft het onderzoek prehistorisch 

materiaal opgeleverd. We kunnen daarom ervan uitgaan dat deze spreiding buiten 

het plangebied doorloopt, mits geen recente afgravingen hebben plaatsgevonden. 

Prehistorisch materiaal is tot op een diepte van 75 à 80 cm beneden het maaiveld 

aangetroffen. Het geringe aantal en verspreide karakter van de prehistorische 

grondsporen maakt nauwkeurige uitspraken over hun begrenzing onmogelijk. 

Voor een specificatie van middeleeuwse resten wordt naar hoofdstuk 8 verwezen.

11. Wat is de datering, ruimtelijke spreiding, functie en levensloop (slijtage, onderhoud, 

afdanking) van werktuigen?

Vuurstenen werktuigen zijn in het laat paleolithicum/mesolithicum, midden-neolithi-

cum en laat neolithicum gedateerd. Daarnaast kan niet uitgesloten worden dat zich 

ook vuursteen uit de bronstijd onder het materiaal bevindt. De werktuigen komen 

verspreid over het plangebied voor. De laat paleolithische/mesolithische vondsten 

beperken zich tot het westelijk deel. Die uit het neolithicum zijn zowel in het westelijk 

als oostelijk deel aangetroffen. 

Gezien het palimpsest karakter van de prehistorische vondstspreidingen is besloten om 

geen gebruikssporenonderzoek te laten uitvoeren. Uitspraken over functie en slijtage 

blijven dan hypothetisch en zullen daarom achterwege gelaten worden. Opvallend is 

wel het grote aantal bijlafslagen, inclusief sommige met gebruiksretouche. Dit duidt op 

een systematisch hergebruik van bijlen. Daarnaast zijn vrijwel alle spitsen op de punt 

beschadigd en duidt dit op gebruik als pijlbewapening.

12. Indien er meerdere vondstconcentraties aangetroffen zijn. Wat is de relatie tussen de 

afzonderlijke vondstconcentraties?

Er zijn geen duidelijke in ruimte en tijd te scheiden vondstconcentraties aangetroffen. 

Het prehistorisch materiaal komt redelijke egaal verspreid binnen het plangebied voor, 

waarbij de vondstdichtheden naar het oosten toe iets lijken af te nemen. 
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13. Zijn vuursteenvindplaatsen in tijd en ruimte te scheiden of gaat het om (regelmatig 

terugkerend) gebruik gedurende een lange periode. Dient gesproken te worden van 

palimpsest-sites?

De vuursteen- en andere prehistorische vindplaatsen zijn in tijd en ruimte niet van 

elkaar te scheiden. Er is sprake van een palimpsest-site. Het is duidelijk dat het terrein 

meerdere keren bezocht en gebruikt is. Dit is in ieder geval gebeurd ergens tijdens het 

laat-paleolithicum/mesolithicum, het midden-neolithicum, het laat neolithicum en de 

late bronstijd/vroege ijzertijd.

14. Zijn er in de nabijheid van de vondstconcentraties afvallagen of dumpzones aanwezig 

en wat is de locatie, omvang en samenstelling daarvan?

Er zijn geen in tijd en ruimte te scheiden afvallagen of dumpzones aangetroffen.  

15. Zijn er in (de nabijheid van) de vondstconcentraties haarden, houtskool(lagen), 

verkoolde hazelnootjes aanwezig en wat is de locatie, omvang en samenstelling 

daarvan?

Haarden, houtskoollagen en verkoolde hazelnootjes zijn niet aangetroffen.

Behoudenswaardigheid van de vindplaatsen:

16. Is sprake van een behoudenswaardige vindplaats of vindplaatsen? Zo ja, beschrijf 

deze, geef daarbij de waarderingscriteria cfr. KNA aan en duidt het belang van de 

archeologische resten (lokaal, landelijk en regionaal perspectief).

Voor de prehistorische resten is op basis van geringe inhoudelijke kwaliteit geen sprake 

van een behoudenswaardige vindplaats. De middeleeuwse nederzettingssite is wel 

behoudenswaardig op basis van hoge inhoudelijke kwaliteit. Zie de paragraaf over de 

waardering voor een nadere toelichting.

17. Is in het plangebied vervolgonderzoek noodzakelijk en welke methoden zouden hierbij 

kunnen worden ingezet?

In het plangebied is vervolgonderzoek noodzakelijk voor de locatie waar de 

middeleeuwse nederzettingssporen zich bevinden, in het noordoostelijk deel. Deze 

sporen kunnen opgegraven worden met behulp van de graafmachine. Deze dient het 

terrein tot op het niveau van het sporenvlak af te graven, waarna de sporen ingetekend 

en handmatig gecoupeerd worden en de vondsten uit de vullingen geborgen worden.

7.6 Waardering

Inleiding
In deze paragraaf worden de waardering van de prehistorische en die van de 

middeleeuwse  vindplaats apart besproken. Deze bespreking zal de aspecten beleving, 

fysieke kwaliteit en inhoudelijke kwaliteit apart behandelen waarbij scores van 1-3 

punten worden toegekend.

De prehistorische vindplaats
Beleving – Er is bij de vindplaats geen sprake van een zichtbaar monument, zodat de 

vindplaats niet gewaardeerd kan worden op schoonheid en herinne ringswaarde.

Fysieke kwaliteit – De vindplaats scoort gemiddeld (2) op de criteria gaafheid en 

conservering. Er is slechts sprake van een gedeeltelijk intact bodemprofiel. In het 

westelijk deel is het meest vondstrijke bodemdeel afgegraven en in het oostelijk deel 
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is de gehele oude bodem in een (sub)recente bouwvoor opgenomen. De verbruining 

in het westelijk deel heeft ervoor gezorgd dat sporen pas op grote diepte (>70 cm) 

zichtbaar zijn. Dit heeft tot gevolg dat een groot deel van de weinig diep ingegraven 

sporen niet zullen worden herkend. In het oostelijk deel zijn de sporen pas op nog 

grotere diepte zichtbaar.

De conservering van het vondstmateriaal is conform de verwachtingen binnen zandige 

ondergrond en is dan ook als gemiddeld (2) te bestempelen. Aardewerk, vuursteen 

en steen zijn goed bewaard gebleven, terwijl onverbrand botmateriaal ontbreekt. Wel 

dient opgemerkt te worden dat de kleine fractie van het vuursteen is oververtegen-

woordigd en dat het aardewerk en steen sterk gefragmenteerd zijn.

Inhoudelijke kwaliteit – De vindplaats scoort minder hoog op inhoudelijke dan fysieke 

kwaliteit. Wat betreft zeldzaamheid scoort de vindplaats gemiddeld (2). Binnen de 

directe omgeving zijn verschillende prehistorische vindplaatsen bekend, die een sterke 

gelijkenis vertonen in datering. Ook daar zijn (laat paleolithicum?/)mesolithicum, 

midden- en laat neolithicum, en late brondstijd/ijzerijd vertegenwoordigd. Deze 

vindplaatsen zijn echter beperkt onderzocht en betreffen voor de oudere periodes 

veelal palimsest-sites. Gezien het palimpsest karakter van onderhavige site kan een 

goede vergelijking daardoor verder niet gemaakt worden. 

De informatiewaarde is laag (1). Weliswaar is prehistorisch materiaal in een restant 

van een oude bodem aangetroffen, het betreft hier echter een palimpsest-site. Het zal 

daarom zeer moeilijk zo niet onmogelijk zijn om materiaal per periode goed uit elkaar 

te trekken. Daar komt nog bij dat het vondstcomplex sterk fragmentarisch bewaard 

is gebleven. Nog geen 30% van het oorspronkelijke aantal resteert, waarbij ook nog 

eens de grote fractie ondervertegenwoordigd is. Tevens zijn grondsporen zeer beperkt 

herkenbaar en vrijwel niet aangetroffen. We hebben dus te maken met een vermengd 

en zeer fragmentarisch beeld. 

De ensemblewaarde is ook laag (1). Binnen de regio zijn sites uit vergelijkbare 

periodes bekend.86 Ook daar gaat het echter veelal om palimpsestsites. Dit maakt een 

(toekomstige) syn- en diachrone vergelijking op detailniveau zeer moeilijk. 

Conclusie – De ijzertijdvindplaats is op geringe inhoudelijke kwaliteit niet behoudens-

waardig.

Waarden Criteria Scores Totaalscore

Fysieke kwaliteit Gaafheid 2 4

Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 2 4

Informatiewaarde 1

Ensemblewaarde 1

De middeleeuwse vindplaats
Beleving – Er is bij de vindplaats geen sprake van een zichtbaar monument, zodat de 

vindplaats niet gewaardeerd kan worden op schoonheid en herinne ringswaarde.

Fysieke kwaliteit – De vindplaats scoort gemiddeld (2) op de criteria gaafheid en 

conservering. Er is weliswaar geen sprake van een intact bodemprofiel, de grote 

dichtheid aan grondsporen geeft aan dat op sporenniveau de conservering goed is. 

86  Heijmans et al. 2007; Genabeek 2007.

Tabel 7.8 
Waardering  prehistorische vindplaats Thorn – 
Schoolstraat/Molenweg.
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De conservering van het vondstmateriaal is conform de verwachtingen binnen zandige 

ondergrond en is dan ook als gemiddeld (2) te bestempelen. Aardewerk en steen 

zijn goed bewaard gebleven, terwijl onverbrand botmateriaal ontbreekt. Verkoolde 

macroresten zijn weliswaar bewaard gebleven, maar door verkoling en fragmentatie 

moeilijk te identificeren.

Inhoudelijke kwaliteit – De vindplaats scoort ook bovengemiddeld op inhoudelijke 

kwaliteit. Wat betreft zeldzaamheid scoort de vindplaats hoog (3). In het plaatsje Thorn 

zijn geen nederzettingssites uit de periode 9e – 12e eeuw bekend, wel uit de omgeving. 

Vroegere sites zijn nog zeldzamer. 

De informatiewaarde is gemiddeld (2). Onze kennis omtrent deze site zal uitsluitend 

gebaseerd zijn op de aard en spreiding van de grondsporen alsmede de aard van het 

daarin aangetroffen vondstmateriaal. 

De ensemblewaarde is ook hoog (3). De datering van de aardewerk suggereert dat 

de bewoning binnen de nederzetting mogelijk samenvalt met de stichting van de 

abdijkerk. Onderzoek naar de aard van de bewoning kan licht werpen op de ontstaans-

geschiedenis van Thorn. Mogelijk dat de oudere vondsten zelfs inzicht kunnen geven in 

fase voorafgaande aan de stichting van de abdijkerk.

Conclusie – De middeleeuwse vindplaats is op inhoudelijke kwaliteit behoudenswaar-

dig.

Waarden Criteria Scores Totaalscore

Fysieke kwaliteit Gaafheid 2 4

Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 3 8

Informatiewaarde 2

Ensemblewaarde 3

7.7 Advies

In deze paragraaf wordt het selectieadvies verwoord. Een selectieadvies is een 

archeologisch inhoudelijk advies over de behoudenswaardigheid van een vindplaats. 

Dit advies is reeds direct na het Inventariserend Veldonderzoek 2e fase gegeven,maar 

zal hier voor de volledigheid toch besproken worden. De archeologische resten binnen 

de eerste twee zones (put 3, 4 en 5) zijn niet als behoudenswaardig te classificeren. In 

overleg tussen de opdrachtgever, het bevoegd gezag, de  adviseur en de Rijksdienst 

voor Cultureel Erfgoed (RCE) is besloten deze zones vrij te geven. Hierbij dient wel 

gerealiseerd te worden dat tijdens het overlegmoment nog geen goed beeld bestond 

van de vondstspreiding in de referentieput 7. Daar blijkt de conservering van het 

prehistorisch materiaal beter, in de zin dat het een completere assemblage bevat. Dit 

assemblage bevat evenwel een palimpsest aan verschillende prehistorische periodes, 

dus blijft inhoudelijk van beperkte waarde. 

De derde zone daarentegen bevat behoudenswaardige resten in de vorm van 

grondsporen uit de middeleeuwen en late prehistorie. Deze zone (het speeltuinterrein 

met wellicht een dunne strook ten westen daarvan) kwam in aanmerking voor vervolg-

onderzoek door middel van een vlakopgraving met behulp van een graafmachine. 

Ondanks de op de prehistorische resten betrekking hebbende negatieve waardering 

kan gesteld worden dat grotendeels intacte natuurlijke bodemprofielen in de 

bebouwde kern van Thorn aanwezig kunnen zijn. Mede gelet op de zeer gunstige 

Tabel 7.9 
Waardering  middeleeuwse vindplaats Thorn 
– Schoolstraat/Molenweg.
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paleogeografische  ligging, impliceert dit dat de bebouwde kom van Thorn een hoge 

archeologische potentie heeft voor goed geconserveerde archeologische resten uit de 

Steentijd en latere perioden. Met name zones waar recente graafontwikkelingen aan 

voorbij zijn gegaan, dienen in het kader van de AMZ met de nodige zorgvuldigheid te 

worden behandeld.
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Resultaten Definitief Archeologisch Onderzoek: de 
middeleeuwse nederzetting

Michiel Goddijn

8.1 Inleiding

Bij het archeologisch onderzoek werden de resten aangesneden van een mogelijk 

middeleeuwse nederzetting. Tijdens het veldwerk is het aardewerk voortdurend 

gescand om de voorlopige ouderdom te bepalen. Hierbij werd duidelijk dat het om 

resten uit de volle middeleeuwen ging. Op basis van enkele scherven was een vroegere 

datering echter niet uit te sluiten. Hiermee werd duidelijk dat de middeleeuwse 

resten belangrijk zijn voor het dorp Thorn. De datering zou overeen kunnen komen 

met de stichting van de abdij of eventueel zelf een nog vroegere periode. Hiermee 

kan de vraag beantwoord worden of in het gebied tijdens de stichting van de abdij al 

bewoning aanwezig was.

Hierbij doen zich wel enkele problemen voor. Tijdens het onderzoek is slechts een 

klein deel aangesneden van een veel grotere vindplaats die in noorden en oosten nog 

doorloopt. De hoeveelheden vondstmateriaal zijn vrij beperkt en goed diagnostisch 

aardewerk in de vorm van nauwkeurig daterende randscherven ontbreekt. Bovendien 

komen vooral vrij kleine scherven voor, het aardewerk is redelijk gefragmenteerd. 

8.2 Spreiding

De cluster middeleeuwse sporen bevindt zich in het noordoosten van de opgraving 

(fig. 8.1). Dit beeld kwam tijdens het vooronderzoek al enigszins naar voren. In de 

proefsleuven in het westen zijn vrijwel geen sporen gevonden. Het sporencluster 

strekt zich uit van het noorden en buigt af richting het zuidoosten. Het terrein van de 

middeleeuwse sporen is niet begrensd. Rondom het noordoostelijke sporencluster zijn 

geen aanwijzingen aangetroffen van greppelsystemen of hekwerken die het terrein 

omgrensden. Wanneer op het Actueel Hoogtebestand Nederland wordt gekeken 

(AHN) dan wordt duidelijk dat het sporencluster gelegen is aan de rand van het 

Maasterras richting het rivierdal (fig. 8.2). De oriëntatie van de sporen en daarmee de 

eventuele bewoning hangt samen met de ligging en richting van  de terrasrand. 

8.3 Waterkuilen en waterput

De opgraving heeft twee waterkuilen en één waterput aan het licht gebracht. 

Helemaal aan de oostkant van het opgegraven terrein is in put 12 een waterkuil (s12.2) 

aangesneden. De waterkuil is in de putwand  gecoupeerd (fig. 8.3). Hierdoor was goed 

te zien dat de bovenkant van de kuil werd afgedekt door de (sub)recent vermengde 

cultuurlaag. Tijdens het verdiepen kwam nog een kuil (s12.6) te voorschijn die door de 

waterkuil werd oversneden. Waarschijnlijk behoort deze kuil niet tot de waterkuil maar 

is ouder. De kuil had een diepte van bijna 1,70 m ten opzichte van het niveau waarop 

het sporenvlak is aangelegd. De kuil was ingegraven tot in de gelaagde terrasafzet-

tingen. 

Bovenin de waterkuil was een nazak zichtbaar en bevatte deze puinspikkels. De nazak 

ontstond waarschijnlijk pas in een veel later stadium. Onder de nazak bevond zich een 

8
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zeer onregelmatige en heterogene opvulling. Deze opvulling is tweefasig. Onderin 

bevindt zich een opvulling die heterogeen is en geen gelaagdheid laat zien. De flanken 

van deze vulling liggen enigszins schuin tegen de rand van de kuil. Vermoedelijk is 

dit deel handmatig gedempt. Hierboven bevond zich een heterogene vulling, waarin  

veel vondstmateriaal is aangetroffen. De kuil is dus secundair gebruikt als afvalkuil. 

Op de bodem van de kuil bevonden zich verspoelde laagjes, een aanwijzing dat 

water in de kuil heeft gestaan. Ook een roest laag op 20 cm boven de bodem van de 

put is een aanwijzing voor water in de kuil. Behalve uit de latere afvaldump is geen 

vondstmateriaal in de waterkuil aangetroffen. De scherven zijn te dateren in de 11e 

eeuw (combinatie van Zuid-Nederlands- en Zuid-Limburgs aardewerk). De waterkuil 

zal in deze periode of eerder in gebruik zijn geweest.

Aan de noordelijke rand van put 13 is een grote kuil aangesneden (s13.8). Het gaat 

om een diepe (meer dan 1,20 m) en brede kuil (fig. 8.4). Het is niet duidelijk of het 

diepste punt bereikt werd, dit kan buiten de putwand liggen. Net als bij de hierboven 

beschreven waterkuil kwam bij het verdiepen een oudere kuil te voorschijn.  De kuil 

heeft bovenin een nazak met daaronder een heterogene vulling. De laatste vulling 

bevat houtskool, de kuil lijkt te zijn gedempt. Hieronder bevindt zich een zandige 

vulling met ijzeroer, het is niet duidelijk of dit bij de kuil hoort. Mogelijk is het 

inspoeling vanuit de kuil. In dat laatste geval is dit spoor waarschijnlijk geen waterkuil 

maar eerder een gewone kuil met een diepte van 80 cm.

In put 19 werd een waterput aangetroffen (fig. 8.5, S19.34). Het spoor lag tussen een 

rioleringsbuis en de gesloopte betonnen muren van de gymzaal ingeklemd. Hierdoor 

was het niet verantwoord de waterput volledig uit te graven. De waterput werd zover 

mogelijk verdiept waarbij vanaf de zijkant geprobeerd werd zoveel mogelijk van de 

put te documenteren. Uiteindelijk werd een diepte van 4,5 m onder het niveau van het 

sporenvlak bereikt, dit was echter niet de onderkant van de waterput.

De waterput bestaat uit één fase en lijkt te zijn gedempt met afval. Twee opvulfases 

zijn daarin te onderscheiden, die allebei worden oversneden door een greppel 

(S19.35). De jongste opvulling is vrij dun en  bevat veel verbrande klei en houtskool. De 

oudste  opvulling is omvangrijker met een dikte van ongeveer 90 cm. De opvulling is 

heterogeen en bevat net als de jongste fase houtskool en verbrande klei, weliswaar in 

kleinere hoeveelheden. Het houtskool en de verbrande klei in beide vullingen wijst op 

een secundair gebruik van de waterput als afvaldump.

Onder deze twee afvallagen is een kern zichtbaar die vrij steil naar beneden gaat. De 

opvulling van de kern is ook heterogeen en bevat houtskool. De kern lijkt eveneens 

te zijn dichtgegooid, of het materiaal is tijdens de gebruiksfase in de put gegleden. 

Gelaagdheid werd niet waargenomen, op dit niveau heeft geen water in de put 

gestaan.  Aan de buitenzijde van de kern zijn twee insteken zichtbaar. De bovenste 

is iets gelaagd, mogelijk heeft hier water in gestaan. Hieronder bevind zich een 

vlekkerige vulling. Hout werd in de put niet aangetroffen. Dit heeft enerzijds te maken 

met het feit dat de onderkant van de put niet bereikt werd. Anderzijds kan eventueel 

hout op dit niveau niet bewaard zijn omdat het grondwater ontbreekt. Hout is 

daardoor zeker niet geconserveerd. Alleen Zuid-Limburgs aardewerk werd gevonden in 

de waterput. De scherven zijn niet nader te dateren waardoor de datering in de 11e of 

12e eeuw ligt.
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Figuur 8.1 
Alle sporenkaart van alle putten binnen het 
plangebied. 
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Figuur 8.2 
Sporenkaart geprojecteerd op de vlakhoogtes van het sporenvlak. De 
sporen liggen langs de terrasrand, op de overgang van de hoger gele-
gen terrassen naar het lager gelegen Maasdal (zie fig. 5.1).
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8.4 Kuilen

Verreweg het grootste deel van de sporen (88 stuks) bestond uit kuilen. Er is 

geprobeerd de kuilen onder te verdelen op basis van hun vorm in de coupe en diepte. 

Hier lijkt geen verband tussen te zitten. Als het sporenoverzicht bekeken wordt dan is 

voorzichtig een tweedeling te maken (fig. 8.5). In het noorddeel liggen vooral kuilen 

met een kleine diameter. De kleine kuilen hebben een diameter van maximaal 50 cm 

in het vlak, hoewel ook enkele grotere kuilen voorkomen. Hoewel geen paalkernen te 

zien waren betreft het mogelijk paalsporen. Een sporencluster middenin put 19 bestaat 

uit enkele grote kuilen.  De diepte van zowel de grote als kleine kuilen bedraagt 

maximaal 30 cm, enkele uitzonderingen daargelaten. Ook het cluster middenin put 19 

heeft een geringe diepte.  De vorm van de kuilen is verschillend, zowel rechthoekige, 

onregelmatige als afgeronde kuilen komen voor.

Figuur 8.3 
De waterkuil (S12.2) met de verschillende 
vullingen ingekrast.

Figuur 8.4 
De gedeeltelijk gecoupeerde waterput (S13.8) 
met de verschillende vullingen ingekrast.
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Iets verder naar het zuiden ter hoogte van put 10 en 16 ligt het tweede cluster van 

iets grotere kuilen met een diameter van ongeveer 1,5 m. Heel strak begrensd is deze 

omvang niet, ook kleinere kuilen komen in dit deel voor, maar in mindere mate. Zoals 

eerder aangegeven werd, kan het bij de kleinere exemplaren ook om paalkuilen gaan. 

De grotere kuilen zijn over het algemeen dieper, ongeveer 40 tot 60 cm. 

Verder naar het zuidoosten ligt een derde cluster met grote kuilen met een diameter 

van ongeveer 2 m. De kuilen zijn minder diep dan de kuilen van 1,5 m doorsnede. De 

diepte varieert tussen de 30 en 40 cm. 

Een functie voor de kuilen is lastig te geven. Slechts in twee gevallen werd gelaagdheid 

geconstateerd, waarschijnlijk heeft in het merendeel van de kuilen dus geen water 

gestaan. De meeste kuilen bestonden uit slechts één vulling. Een nazak werd slechts 

zelden geconstateerd. De kuilen zijn waarschijnlijk kortstondig gebruikt en hebben 

slechts korte tijd open gelegen. De opvulling van de kuilen was vaak heterogeen en 

in het merendeel van de gevallen werd verbrande klei of houtskool gevonden. De 

kuilen hadden dan ook vaak een ‘vuil’ uiterlijk. De meest logische verklaring is dat de 

kuilen als afvalkuil gebruikt zijn. Het is de vraag of dit hun primaire functie geweest is. 

Mogelijk zijn de kuilen in eerste instantie gebruikt om bijvoorbeeld leem te winnen. 

Aanwijzingen hiervoor zijn er niet, echter de aanwezigheid van grote brokken verbrand 

leem zijn wel opvallend.

middel grote kuilen

grote kuilen

kleine kuilen

186900

186900

186950

186950

35
29
00

35
29
00

35
29
50

35
29
50

N

25m0

Kuil

Figuur 8.5  
Grove verdeling van kuilen op grootte.
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8.5 Kleinere paalsporen en  een mogelijke palenrij

In put 10 en 16 liggen verschillende kleinere paalkuilen (fig. 8.6). Uit deze concentratie 

palen is niet echt een structuur te reconstrueren. Wel lijken meerdere palen op een rij 

te liggen. De palen hebben een diepte van 10 tot 15 cm. Dergelijke palenrijen werden 

bijvoorbeeld gebruikt voor een hekwerk. Hierbij doen zich twee problemen voor. Ten 

eerste liggen de palen niet helemaal netjes op een rij. Ten tweede is de afstand tussen 

de palen vrij onregelmatig. Deze twee argumenten spreken de aanwezigheid van 

een eventuele palenrij tegen maar de concentratie paalsporen in deze twee putten is 

opvallend.

Helemaal in het zuidoosten ligt ter hoogte van put 9 en 15 een kleiner cluster 

paalsporen. Ook hier is geen structuur uit te reconstrueren. De sporen liggen buiten 

de zone met de grootste cluster middeleeuwse sporen. Mogelijk gaat het hier om 

paalsporen die als een soort off-site te beschouwen zijn en hebben deze eerder met 

akkerbouw of veeteelt te maken. Duidelijke aanwijzingen hiervoor zijn er niet.

8.6 Greppels

Grote doorlopende greppelsystemen zijn bij de opgraving niet aangetroffen (fig. 8.7). 

De middeleeuwse bewoning is dus niet omgrensd of afgebakend. In put 12 werd een 

greppel gevonden naast de waterput (s12.1). Op basis van de oversnijding dateert 
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Figuur 8.6  
De ligging van de kleinere paalsporen en 
twee mogelijke palenrijen.



128	 SchoolStraat, thorn

de greppel jonger dan de waterput. Het verloop van de greppel is onduidelijk. De 

oriëntatie is noord-zuid gericht, in het zuiden is het verloop onduidelijk. Mogelijk gaat 

de greppel de hoek om, dit ligt echter buiten het onderzochte terrein. De greppel 

was niet gelaagd opgevuld en had waarschijnlijk geen watervoerende functie. Aan 

weerszijde van de greppel zijn twee palen geplaatst.

In put 10 is een klein deel aangesneden van een greppel (s10.35). De greppel lijk 

sterk op die uit put 12. In het noorden is het begin aangetroffen, het verloop naar 

het zuiden is onduidelijk vanwege de begrenzing van de opgraving. Bij het afschaven 

van de greppel werd onderin een paal gevonden, mogelijk bevatte de greppel dus 

een paalzetting. De greppel had een heterogene vulling en is waarschijnlijk bewust 

dichtgegooid. Zij  leverde een groot stuk Elmpter waar op, dat het spoor  eind 12e of 

13e eeuw dateert, hoewel een latere datering niet is uit te sluiten.

Ter hoogte van put 8 ligt een bredere licht gebogen greppel met een zuidwest-

noordoostelijke oriëntatie (s8.1). Deze greppel was wel watervoerend, de vulling was 

enigszins gelaagd. Uit de greppel komt niet echt goed daterend materiaal, maar deze 

is jonger dan de middeleeuwse kuilen in deze put. In het profiel was zichtbaar dat de 

greppel oversneden werd door de bouwvoor.

De waterput in put 19 wordt oversneden door een greppel met een noord-zuidelijke 

oriëntatie (s19.35). Onder de greppel werd een oudere brandkuil gevonden. In de 

greppel heeft stilstaand of langzaam stromend  water gestaan. Op de bodem was 

een dun zwart humeus bandje aanwezig. Mogelijk vormen deze greppels een soort 

begrenzing van het terrein. Het valt op dat ze allemaal aan de buitenzijde van het 
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De ligging van greppels binnen het 
opgravingsterrein.
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sporencluster liggen, behalve de greppel in put 8. Op basis van het vondstmateriaal en 

de oversnijdingen behoren deze greppels uit put 10, 12 en 19 tot de laatste fase van de 

middeleeuwse resten.

8.7 Mogelijk deel structuur

Tijdens het couperen van de sporen werd duidelijk dat binnen het sporencluster 

enkele grote en diepe paalkuilen aanwezig waren (fig. 8.8). Vanwege de aanwezigheid 

van de riolering en kleine werkputten was het niet mogelijk om tijdens het veldwerk 

een duidelijke structuur te herkennen. Ook tijdens de uitwerking is dit niet mogelijk 

gebleken. Dit heeft meerdere oorzaken: 

-  De sporendichtheid is dusdanig hoog dat onduidelijk is welke sporen tot een 

bepaalde structuur behoren. Het onderscheid tussen kuilen en paalkuilen is vrij 

lastig te maken. 

-  De sporen hebben vrijwel eenzelfde grijs vuil uiterlijk en bevatten allen veel 

houtskool. Vaak is het paalgat vanwege eenzelfde vulling niet goed te herkennen. 

Doordat de paalkuilen en kuilen dezelfde opvulling hebben kunnen kuilen bij het 

ontbreken van een duidelijke paalkern verkeerd geïnterpreteerd zijn. Over het 

algemeen zijn de paalkuilen echter dieper waardoor deze als duidelijke staanders 

te interpreteren zijn. 
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Figuur 8.8 
Sporenkaart met daarop de diepe paalgatkui-
len en daaromheen liggende kuilen. Mogelijk 
behoren deze tot een structuur die verder 
buiten het opgegraven terrein ligt.
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-  De sporen hadden een diameter van ongeveer één meter en een diepte van 50 

tot 60 cm. De diepe paalkuilen liggen tegen de begrenzing van het opgravingster-

rein aan. Het grootste deel van een eventuele structuur zal zich daarom buiten de 

opgraving bevinden.

Omdat geen enkele structuur te reconstrueren was blijft de specifieke aard van de 

nederzetting onduidelijk. Het kan gaan om een los erf of om een grotere nederzetting. 

Op basis van het aardewerk is het terrein meerdere eeuwen in gebruik geweest. Er 

zijn aanwijzingen dat al vanaf de late Karolingische periode activiteit op het terrein 

is geweest. In ieder geval werd het terrein gebruikt gedurende de 11e en 12e eeuw, 

mogelijk ook tot het begin van de 13e eeuw. Waarschijnlijk gaat het daarom niet om 

een los erf. Losse erven worden vaak enkele tientallen jaren gebruikt en niet enkele 

honderden jaren zoals hier het geval is.87 Waarschijnlijk is deze vindplaats eerder een 

grotere nederzetting die gedurende langere periode heeft bestaan of gaat het om een 

meerfasig erf. Op basis van het aardewerk kon echter geen duidelijke fasering tussen 

de sporen vastgesteld worden.

8.8 Aardewerk uit sporen88

8.8.1  Methode en algemene opmerkingen

In het Programma van Eisen zijn geen specifieke vragen gesteld aan het aardewerk. 

Om een indruk te krijgen van de datering, herkomst en functie van het aardewerk zijn 

alle scherven bestudeerd. Waar mogelijk zijn types vastgesteld voor een nauwkeurige 

datering. Het scherfmateriaal is onderverdeeld op basis van baksel en eventueel 

subbaksel. Het aardewerk is onderverdeeld naar rand-, wand- en bodemfragmenten. 

Ook eventuele additieven zijn beschreven. Daarnaast is gelet op versiering en glazuur. 

Er is afgezien van een telling op basis van het minimum aantal exemplaren (MAE). In 

weinig gevallen waren meerdere scherven van eenzelfde exemplaar afkomstig.

Het aardewerk bestaat voornamelijk uit kleine fragmenten. Een deel van het 

aardewerk, ongeveer 15 %, is redelijk verweerd. Waarschijnlijk heeft het materiaal 

aan het oppervlak gelegen voordat het in sporen terecht kwam. Voor de datering is 

dit nadelig, dit betekent dat opspit in de sporen aanwezig is. Hierdoor is het vrijwel 

onmogelijk om een goede fasering aan te brengen. Wel geeft dit een indicatie dat het 

terrein over een langere periode in gebruik is geweest.

8.8.2  Mayen aardewerk

Mayen aardewerk varieert in kleur van grijs tot (rood)bruin. Het breukvlak van de 

scherven is meestal roodbruin van kleur. De binnenzijde van de scherf heeft vaak 

blaasjes. Dit aardewerk werd gemaakt in het Eifelgebergte en wijkt daardoor af van 

het materiaal uit het Vorgebirge. De potten zijn zelden voorzien van versiering, af en 

toe komt een horizontale- of golvende lijn voor.

Bij de opgraving aan de Schoolstraat zijn slechts twee fragmenten Mayen aardewerk 

gevonden. Het gaat om twee goed te dateren randfragmenten. In het eerste geval 

betreft het een rand van type WIIIA pot, een middelgrote kookpot (fig 8.9). Dergelijke 

87  Zie bijvoorbeeld Hiddink 2005 en Schotten 2007.
88  Bij de aanleg van het sporenvlak zijn daarnaast 22 scherven verzameld uit de bouwvoor 

(s5000) en de verbruiningshorizont (s5020). Het betreft fragmenten Pingsdorg, Paffrath, 
blauwgrijs aardewerk, steengoed, Zuid-Nederlands aardewerk, industrieel wit en Europees 
porselein met een datering variërend van de volle middeleeuwen tot de 18e eeuw. 
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kookpotten dateren tussen 725 en 900.89 Het tweede fragment is een WIV pot, dit  is 

een kleine pot (fig. 8.9). Deze dateert tussen 750 en 850.90

8.8.3  Badorf aardewerk

Binnen het complex werd een vijftal fragmenten Badorf aardewerk gevonden. 

Badorf ligt bij Keulen en Bonn, ten westen van de Rijn. Het gebied staat bekend 

als het Vorgebirge. De scherven hebben over het algemeen een witgele tot oranje 

of bruinige kleur. De hardheid van de scherven varieert, de zachte scherven voelen 

vaak krijtachtig aan. In drie gevallen waren de scherven voorzien van radstempels. 

Dergelijke radstempels komen voor op grote WII potten en tuitpotten. Deze potten 

dateren tussen 750 en 900, het zwaartepunt ligt tussen 750 en 850.91 De potten kunnen 

verschillende functies gehad hebben, maar vanwege hun grote omvang hebben ze 

waarschijnlijk voornamelijk als voorraadpot gediend. Een ander fragment was voorzien 

van een kleistrip en is daardoor als WI pot te determineren. De kleistrip was onversierd 

waardoor geen nadere datering is te geven. Deze grote reliëfbandamforen dienden als 

voorraadvaten en dateren tussen 750 en 925.92

8.8.4  Duisburg aardewerk

Het voorkomen van Duisburgse waar in Nederlandse vondstcomplexen wordt pas 15 

jaar onderkend. Het gemaakte aardewerk bestaat voor het merendeel uit zwart, grijs- 

of bruinkleurig, middelhard gebakken grote en kleine potten met een vlakke bodem 

en meestal een enkel of dubbel radstempel op de schouder. Overige geproduceerde 

vormen, zoals bakpannen, kommen en tuitpotten komen in Nederlandse vindplaatsen 

zelden voor. De potwand is opgebouwd uit gladgestreken rollen klei, waarna bij 

de randafwerking de potten langzaam werden nagedraaid. De onderhelft is na het 

aanbrengen van de decoratie bijgesneden. Kenmerkend zijn verder het voorkomen 

van ondiepe horizontale groefjes, ontstaan door zandmagering die bleef hangen bij 

het gladstrijken. De breuk is in vergelijking met kogelpotscherven enigszins poreus en 

heeft doorgaans een lichtere kleur dan het scherfoppervlak. 

Op de vindplaats Thorn Schoolstraat is slechts één fragment Duisburgs aardewerk 

gevonden. De datering van Duisburgse waar ligt in de 9e en 10e eeuw. De export ervan 

vond vooral plaats in de laat 9e en 10e eeuw. Op basis van met name het onderzoek 

in Tiel kan worden gesteld dat de datering van Duisburgse waar zich in Nederlandse 

contreien beperkt tot de 10e eeuw. Hiermee is het een gidsfossiel voor de datering van 

89  Van Es en Verwers 1980, 152.
90  Van eS en Verwers 1980, 152.
91  Van Es en Verwers 1980, 152.
92  Van Es en Verwers 1980, 152.

Figuur 8.9 
Randfragment van een WIIIA kookpot (v.291) 
en van een WIV pot (v.190). Schaal 1:2.
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vondstcomplexen, hoewel ook 10e eeuwse complexen zonder Duisburg-aardewerk 

zullen voorkomen.93 

8.8.5 Zuid-Nederlands handgemaakt aardewerk

Kenmerkend voor de Brabantse en Limburgse zandgronden is de categorie 

‘Zuid-Nederlands handgemaakt’ aardewerk, dat voorkomt in vondstcomplexen 

uit de 9e tot eind 11e eeuw. De vormen bestaan uit kookpotten met een ronde, 

lensvormige of vlakke bodem. Af en toe zijn ze versierd met losse stempels of een 

doorlopend radstempel. De kleur is over het algemeen zwart tot bruin, bruinrood 

en beige. Kenmerkend is de gelaagdheid op de breukvlakken, doorgaans met een 

donkere kern.94 Het verschil van deze aardewerksoort met kogelpotaardewerk uit 

Noord-Nederland is dat de potten zijn opgebouwd uit rollen en de rand niet later aan 

het potlichaam is gezet. 

De herkomst van dit aardewerk is tot nu toe onbekend. Er is geprobeerd aan de hand 

van slijpplaatmonsters deze vraag te beantwoorden. Op basis van microscopisch 

onderzoek konden de baksels onderverdeeld worden in vier bakselgroepen. Een van 

de bakselgroepen kwam verspreid voor, zowel in West-Brabant als in Midden-Brabant. 

Hierdoor werd geconcludeerd dat Zuid-Nederlands aardewerk niet lokaal werd 

geproduceerd maar in productiecentra.95 Verwant aan de aardewerkgroep is de wat 

jonger daterende Kempische waar (zie hieronder).

Het vormenspectrum bestaat vooral uit kogelpotten, maar ook potten met een vlakke 

of lensvormige bodem komen voor.96 In Thorn zijn in totaal 34 fragmenten gevonden. 

Ook is een opvallende tuit gevonden, waarschijnlijk heeft deze tot een tuitpot behoord. 

De randfragmenten komen overeen met het Zuid-Nederlandse vormenspectrum dat 

bij andere opgravingen aangetroffen is (fig. 8.10).97

8.8.6  Pingsdorf of Zuid-Limburgs aardewerk

Binnen de groep Pingsdorf / Zuid-Limburgs aardewerk is het moeilijk vast te stellen uit 

welk productiecentrum het aardewerk afkomstig is. De keramiek wordt gekenmerkt 

door een witte, gelige tot bruinige kleur met dikwijls een bruinrode versiering. De 

baksels zijn vrij zacht tot middelmatig. De scherven van de opgraving hebben over het 

algemeen een grovere magering. De fijne magering kan wijzen op Zuid-Limburg als 

plaats van herkomst. Binnen het aardewerk uit Zuid-Limburg komt ook een fijn baksels 

voor.98 Het Pingsdorf aardewerk, dat werd gemaakt vanaf ca. 900, komt tegen het 

93  Kluge-Pinsker 1988. Zie Bartels et al. 1997 voor een meer uitgebreid overzicht van Duisburgse 
waar in Nederland.

94  Verhoeven 2011, 182-184; Verhoeven 1998, 47-48; Verhoeven 1993, 72-76.
95  Ostkamp 2006, 311-312.
96  Verhoeven 1993, 74.
97  Ostkamp 2006, 311.
98  Verhoeven 1993, 72.

Figuur 8.10 
Randfragment van Zuid-Nederlands 
aardewerk (v.233). Schaal 1:2.
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einde van de 11e eeuw echter niet meer voor in de Oost-Brabant en waarschijnlijk ook 

in de regio Thorn. Aardewerk uit Zuid-Limburgse productieplaatsen komt ervoor in de 

plaats.99

Voor de indeling naar type is gebruik gemaakt van de door Verhoeven opgestelde 

aanzet tot een typo-chronologie van het Pingsdorf-aardewerk.100 Voor het 

Zuid-Limburgse aardewerk is gebruik gemaakt van Bruijn en Janssen.101 De 

verschillende randtypen geven een indicatie van de bijbehorende potvorm en in een 

beperkt aantal gevallen ook van de datering. Het grootste deel van de vastgestelde 

vormen bestond uit tuitpotten (fig. 8.11). Daarnaast werden ook bekers en kogelpotten 

vastgesteld (fig. 8.11). Kannen zijn niet gevonden, deze komen pas voor vanaf het 

eind van de 12e eeuw.102 Op het scherfmateriaal kon slechts één duidelijke versiering 

vastgesteld worden. Het gaat om een motief van elkaar kruisende lijnen (fig. 8.12). 

Bruijn dateert dit motief tussen 1125 en 1200.103

8.8.7  Maaslands aardewerk (Andenne)

Aardewerk uit het Midden-Maasgebied heeft over het algemeen een bleekwit 

tot geel baksel en een fijne magering. Gelijktijdig komt een roze, oranje tot rode 

bakselvariant voor. Een enkele keer is op de schouder loodglazuur aangebracht, vooral 

bij schenkgerei zoals tuitpotten. De aardewerksoort is beter bekend onder de naam 

van haar meest bekende productieplaats, Andenne, maar ook in Wierde en Huy werd 

dergelijk aardewerk gemaakt.104

Het aardewerk wordt in Zuid-Nederland gedateerd tussen de 10e en de 13e eeuw 

hoewel laat 9e eeuwse datering niet uit te sluiten is.105 Tot in de vroege 11e eeuw 

hadden de kook- en tuitpotten zogenoemde ‘sikkelranden’. Rond 1125 worden 

99  Verhoeven 1993, 72.
100  Verhoeven 1998, 70-78.
101  Bruijn 1965; Janssen 1983.
102  Verhoeven 1998, 71.
103  Bruijn 1965, 19.
104  Bult 2009, 66-68.
105  Verhoeven 1998, 68; Bult 2009, 69.

Figuur 8.11 
Randfragment van een tuitpot (v.267) en van 
een kogelpot (v.219). Schaal 1:2.

Figuur 8.12 
Motief op een wandfragment (v.206).
Schaal 1:1.
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‘manchetranden’ kenmerkend. Vanaf de late 12e eeuw komen hier verschillende andere 

randtypen voor in de plaats en verschijnen er kannen met worstoren. In de 13e eeuw 

komen ook standlobben voor bij de lensvormige bodems. Na het midden van de 13e 

eeuw neemt het aandeel van keramiek uit het Midden-Maasgebied sterk af.106 In Thorn 

werden in totaal 24 fragmenten Maaslands aardewerk gevonden.  De randscherven 

zijn voor zover mogelijk onderverdeeld op basis van de randvormen van Verhoeven.107 

In twee gevallen gaat het om aardewerk dat niet afkomstig is uit Andenne, het 

baksel is veel zachter. Mogelijk is Huy de productieplaats van deze scherven. Tot 

deze fragmenten behoort één onbekende randscherf voorzien van een radstempel 

versiering (fig. 8.13).

De overige randfragmenten hebben twee kannen en een manchetrand van een tuitkan 

of bolle pot. Zoals gezegd dateren de manchetranden tussen 1125 en 1175 (fig. 8.13). Bij 

de kannen werd een sikkelrand vastgesteld die dateert tussen 1025 en 1075 (fig. 8.13). 

8.8.8  Paffrath-aardewerk

Het baksel van scherven Paffrath-aardewerk kenmerkt zich door een witgrijs tot 

zwart oppervlak, dikwijls met een metallieke glans. De magering bestaat uit fijn zand 

en de breuk laat doorgaans een sterke, bladerdeeg-achtige gelaagdheid zien. In 

Zuid-Nederland komt het voor in de 11e en begin 12e eeuw.108

De datering van het ovenmateriaal uit Paffrath stelde Lung op de 10e-13e eeuw.109 Uit 

de recente publicatie van ovenvondsten uit Brühl-Pingsdorf blijkt dat gedurende de 

gehele productieperiode van Pingsdorf-aardewerk (10e-begin 13e eeuw) een wisselend 

aandeel bestond uit blauwgrijze tot zwarte baksels, vergelijkbaar met het Paffrath-

baksel. 

Aanvankelijk betrof het vooral gedraaide kogelpotten en amforen in grijstinten, vanaf 

het midden van de 12e eeuw zijn het voornamelijk handgemaakte kogelpotten, met 

soms een haakoor.110 Voor Nederland stelde men het voorkomen ervan aanvankelijk op 

de laat 12e-vroeg 13e eeuw.111 Inmiddels is duidelijk dat er regionale verschillen bestaan 

in de verspreiding en datering. In het rivierengebied en West-Nederland komt Paffrath-

aardewerk al voor vanaf de beginperiode.112 In Thorn zijn 29 fragmenten gevonden 

waarvan 3 randfragmenten (tabel 8.1). De meeste randtypen komen de gehele periode 

van het Paffrath aardewerk voor, behalve randtype 6 en 7. Deze randen dateren uit het 

eind van de 12e eeuw en het begin van de 13e eeuw.

106  Verhoeven 1998, 67-69.
107  Verhoeven 1998, 68 (afb. 20).
108  Verhoeven 1998, 79.
109  Lung 1955-1956. 
110  Sanke 2002, 105-112, 197-198.
111  Van Es & Verwers 1980, 133.
112  Dijkstra 1998, 36; Verhoeven 1998,63-84.

Figuur 8.13 
Randscherf met randstempelversiering, 
waarschijnlijk in Huy geproduceerd (v.192); 
Manchetrand van Maaslands aardewerk 
(v.221); Sikkelrand van een Maaslandse kan 
(v.270). Schaal 1:2.
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randtype 3 4 6 totaal

1 1 1 3

Paffrath komt in de regio in grotere hoeveelheden voor vanaf de 11e eeuw.113 

Aangezien het randtype 7 volledig ontbreekt en type 6 in zeer beperkte mate voorkomt 

lijkt Paffrath-aardewerk tegen het einde van de 12e eeuw in Thorn niet meer voor te 

komen. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat dit beeld enigszins vertekend  kan 

zijn door het geringe aantal randfragmenten. In ’s Hertogenbosch, dat in 1185 gesticht 

werd, komt Paffrath-aardewerk nauwelijks nog voor.114 In Breda komt het nog in 

percentages van 10 % voor in het midden van de 12e eeuw.115 

8.8.9  Kempische waar

Dit aardewerk is bruinrood tot grijsbruin of grijs van kleur en bestaat uit zowel op de 

draaischijf als uit de hand vervaardigde kogelpotten van ongemagerde klei met een 

zandgehalte van 33 %. De gedraaide vormen hebben meestal een lensbodem. Binnen 

de verschillende randvormen is er één vrij typisch, namelijk met een scherpe knik in de 

hals en een relatief lange, vrijwel horizontaal uitstaande rand.

Op basis van de opgraving Dommelen, Geldrop en de regio Breda wordt voor 

Kempische waar een datering aangehouden tussen ca. 1125 en 1175/1200. De 

productieplaats van dit aardewerk is tot op heden niet bekend. Wel is uit slijpplaten-

onderzoek duidelijk dat de herkomst ergens  in westelijk Brabant of het Belgische 

deel van Brabant geplaatst dient te worden.116 Bij de opgraving zijn 6 fragmenten 

Kempische waar gevonden, een vorm kon niet vastgesteld worden. 

8.8.10 Blauwgrijs aardewerk

Deze aardewerksoort wordt gekenmerkt door een blauwgrijs baksel, met soms een 

metallieke glans. De klei is gemagerd met zand en zeer fijne kiezels. Het materiaal is 

hard gebakken en de kern is doorgaans lichter van kleur. Naast de kogelpot bestond 

de productie vooral uit grote gedraaide of gedeeltelijk handgemaakte vormen als 

voorraadvaten en kannen. Dit aardewerk werd geproduceerd in de regio Elmpt en 

Brüggen, maar ook andere centra zoals Oosterbeek produceerden vergelijkbaar 

aardewerk. De productie in de regio Elmpt/Brüggen start niet voor het derde kwart van 

de 12e eeuw.117 In het Rijnland werd al vanaf de 11e eeuw in diverse pottenbakkerijen 

Blaugraue Ware geproduceerd.118 Deze aardewerksoort komt voor tot ongeveer 1350.

Bij de opgraving in Thorn zijn 28 fragmenten  blauwgrijs aardewerk gevonden. 

In slechts één geval gaat het om een duidelijke scherf Elmpter aardewerk. Deze 

categorie bevat geen enkel randfragment, waardoor de vormen onduidelijk zijn. 

Op basis van enkele handgevormde scherven kunnen in ieder geval kogelpotten tot 

het vormenspectrum behoren. Het fragment Elmpter waar bestaat uit een grote 

geknepen standvoet die mogelijk tot een kan of voorraadpot behoord heeft. Omdat de 

hoeveelheden Elmpter waar klein zijn zal de einddatering van het complex in de laatste 

kwart van de 12e eeuw liggen.

113  Verhoeven 2010, 138.
114  Janssen 1983.
115  Lanzing & Meijlink 2006.
116  Lanzing & Meijlink 2006, 340; Ostkamp 1998, 30; Theuws 1988, 320-321.  
117  Verhoeven 1998 48.
118  Ostkamp 2006, 341.

Tabel 8.1 
Aantal randen op basis van het MAE, 
ingedeeld naar randtype volgens Verhoeven.
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8.8.11 Functionele analyse

Een functionele analyse is vrij lastig te geven. Het aantal vormen dat vastgesteld 

werd, is beperkt. Het aardewerk uit de vroegste periode laat voornamelijk enkele 

grote voorraadpotten zien. Maar ook kleinere vormen zijn gevonden. Het materiaal 

uit de latere periodes bestaat voornamelijk uit tuitpotten, kannen en enkele bekers. 

Grote vormen voor opslag zijn niet gevonden. Het aardewerk lijkt voornamelijk te 

zijn gebruikt als drink- en schenkgerei. Een deel van het aardewerk was verbrand en 

is waarschijnlijk als kookpot gebruikt. Het aardewerk is waarschijnlijk voornamelijk 

gebruikt als voedselbereiding. Grote voorraadpotten  kunnen wijzen op een handelsne-

derzetting. De aantallen zijn echter te beperkt om goede uitspraken te doen.

8.9 Natuursteen

In totaal zijn 220 natuursteenvondsten in de middeleeuwse sporen aangetroffen (tabel 

8.2. Dit materiaal is als één complex bestudeerd en beschreven. De natuursteenvonds-

ten uit de afdekkende bodemlagen (N=10) zijn alleen in het geval van werktuigen of 

bewerkte stukken ingevoerd.119

8.9.1  Steensoorten

Net als bij het prehistorisch materiaal zijn ook binnen het middeleeuwse complex de in 

de terrasgrinden veelvoorkomende steensoorten zandsteen, kwartsitische zandsteen, 

kwartsiet en kwarts het meest aanwezig. De relatieve hoeveelheden verschillen echter 

tussen beide contexten. Binnen het middeleeuwse complex is kwarts duidelijk minder 

frequent en komt zandsteen iets meer voor. Naast deze veelvoorkomende gesteentes 

kunnen de slechts sporadisch herkende grove arkose en conglomeraat, en fijnkorrelige 

lydiet ook aan een terrasgrind herkomst gekoppeld worden. 

Dit geldt zeker niet voor het tefriet dat via ruilhandel uit de Eifel verkregen is. Mogelijk 

dat een compactere variant, die hier als kristallijn gesteente in de tabel 8.2 staat 

weergegeven, via eenzelfde weg de vindplaats heeft bereikt. Het eveneens niet 

lokale leisteen en schalie zijn waarschijnlijk niet met de middeleeuwse bewoning 

geassocieerd maar dateren later. In de afdekkende bodemlagen komt het namelijk 

veel meer voor en de paar kleine stukken kunnen gemakkelijk via bioturbatie of als 

nazak in de sporen terecht zijn gekomen. Tenslotte gaat het bij  het enige aangetroffen 

stuk kalksteen om kolenkalk, ook wel Belgische hardsteen genoemd.120 Dit is een 

fijnkorrelige donkergrijze kalksteen met een klein aandeel witte fossielfragmenten. 

Het ontleent zijn donkere kleur aan een hoog gehalte bitumen.121 Het komt voor in 

afzettingen uit het Vroeg-Carboon, die in de Belgische en Noord-Franse Ardennen 

dagzomen.122 Daar wordt het ook nu nog op grote schaal gewonnen als grondstof voor 

bouw- en sierstenen.123 Sporadisch treft men het ook in de Maasafzettingen aan. Het is 

niet duidelijk of om een via ruilhandel of in de nabije omgeving verzameld stuk gaat.

 

119  Zie voor nadere uitleg over analysemethodiek hoofdstuk 7.
120  Dubelaar 2002; Verhofstad & van den Koppel 2006, 72.
121  Verhofstadt & van den Koppel 2006, 72-73.
122  Dubelaar 2002; Verhofstadt & van den Koppel 2006, 72-73.
123  Verhofstadt & van den Koppel 2006, 72-73.
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8.9.2  Artefacten

8.9.2.1 Inleiding
Binnen het middeleeuwse complex is net als bij de andere contexten een onderscheid 

te maken tussen vier groepen: (1) de werktuigen en de fragmenten daarvan, (2) 

bewerkte stenen en hun bewerkingsafval, (3) bouwmateriaal en (4) de gebroken stenen 

en brokken. De laatste groep neemt met meer de 150 stuks verreweg het grootste deel 

voor zijn rekening. Werktuigen en bewerkte stenen komen in vergelijkbare aantallen 

voor van iets meer dan 20 artefacten. Het herkende bouwmateriaal is zeer gering in 

aantal en kan bijna uitsluitend met het leisteen en schalie geassocieerd worden en is 

dus waarschijnlijk van later datum.  
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DO Sporen

afslag - - 3 - - 2 3 - - - - - 8

bekapte steen - - 1 - - 8 5 - - - - - 14

klopsteen - - 1 - - 5 1 1 - - - - 8

mogelijke klopsteen - - - - - 1 - - - - - - 1

wetsteen - - - - - 3 - - - - - - 3

slijpblok met groef - - - - - 1 - - - - - - 1

slijpsteen met groeven - - 1 - - - - - - - - - 1

mogelijke slijpsteen - - 1 - - - - - - - - - 1

maalsteen - - - - - - - - - 2 - - 2

maalsteenschijf - - - - - - - - - 4 - - 4

mogelijke polijststeen - - - - - - 1 - - - - - 1

plaatvormig fragment - - - - - - 1 - 2 - - 3 6

rolsteen - - 8 - 1 18 20 7 - - - - 54

rolsteenfragment 1 1 32 - 2 30 26 6 - - - - 98

brok - - 2 1 - 4 6 1 - 3 1 - 18

DO lagen

afslag - - - - - 1 - - - - - - 1

maalsteen - - - - - - - - - 1 - - 1

plaatvormig fragment - - - - - - - - 4 - - 1 5

rolsteenfragment - - - - - - 1 - - - - - 1

brok - - - - - - 1 - - 1 - - 2

totaal 1 1 49 1 3 73 65 15 6 11 1 4 230

8.9.2.2 Werktuigen
Binnen  de groep van werktuigen komt zowel slijp- als maalgereedschap voor naast 

een reeks klopstenen. Het laatste type werktuig is het meest aangetroffen (N=9; zie 

tabel 8.2). Kwartsitische zandsteen is de dominante steensoort onder dit materiaal, 

daarnaast zijn ook kwarts, kwartsiet en zandsteen herkend. Rolstenen vormde het 

uitgangsmateriaal. In werktuigvorm en ligging en aard van de gebruikssporen is een 

grote variatie aanwezig. De meeste rolstenen zijn niet intensief gebruikt, vaak zijn 

uitstekende hoekpunten als gebruiksoppervlak benut. Een enkele klopsteen bezit ook 

één of meerdere negatieven, die ontstaan zijn tijdens het gebruik.

Tabel 8.2 
Aantal natuurstenen per steensoort en 
per artefacttype geassocieerd met de 
middeleeuwse nederzetting.
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Figuur 8.14 
Drie wetstenen (v.204, v.276 & v.178). 
Schaal 1:2.v.178

v.204

v.276
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Onder het slijpgereedschap zijn drie wetstenen, twee slijpstenen met een groef en een 

mogelijk slijpsteenfragment herkend. De  drie wetstenen zijn allen van kwartsitische 

zandsteen vervaardigd (fig. 8.14). Het gaat om twee complete rolstenen die als 

wetsteen zijn gebruikt (v.204 en v.276), en een fragment van een staafvormige 

wetsteen met een vierkante doorsnede (v.178). Dit laatste stuk vertoont op de minder 

intensief gebruikte vlakken nog sporen van het bouchadeerproces, waarmee de 

wetsteen in zijn juiste vorm is geklopt. Vaak gaat het bij dit soort artificiële wetstenen 

om via ruilhandel verkregen werktuigen. In hoeverre dit ook voor het huidige 

exemplaar geldt kan zonder petrografisch onderzoek niet met zekerheid bepaald 

worden. Het is heel goed mogelijk dat de kwartsitische zandsteen uit de terrasgrinden 

lokaal verkregen is en ter plaatste tot een wetsteen is vervaardigd. 

Het enige als slijpbok geclassificeerde exemplaar betreft een langwerpige dikke witte 

kwartsitische zandsteen met een vierkante doorsnede (v.233; fig. 8.15). Gezien zijn 

vorm zou ook van een grote artificiële wetsteen gesproken kunnen worden, echter de 

aanwezigheid van een met de lengterichting parallelle groef met v-vormige uitslijting 

maakt het een slijpblok. Het uiteinde van het werktuig bezit ook putjes hetgeen op het 

gebruik als kopsteen duidt. 

Naast dit slijpartefact bezit nog een werktuig groeven. Het gaat om een fragment 

van een platte donkere zandsteen, waarvan een van de vlakke zijdes door gebruik is 

afgesleten en enkele groeven bezit (v. 98; fig. 8.16). Waarschijnlijk gaat het hierbij 

ook om een vervaardigd werktuig. Na breuk heeft men het gebruik gecontinueerd 

getuige enkele korte ondiepe groeven die over de breukrand lopen. Tenslotte is op een 

fragment van glimmerzandsteen ook een door gebruik afgesleten vlakdeel herkend. 

Mogelijk dat dit fragment ook aan een slijpsteen heeft toebehoord. 

Figuur 8.15 
Fragment van een slijpblok (v.233).
Schaal 1:4.
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Voor het maalgereedschap heeft men uitsluitend tefriet benut. In sporen zijn in 

totaal negen verschillende fragmenten tefriet aangetroffen. Daar komen nog twee 

fragmenten uit de afdekkende bodemlagen bij. Bij zeven stukken is nog een deel 

van het afgesleten gebruiksvlak herkend, de overige vier betreffen ondefinieerbare 

brokken. Van slechts vier exemplaren kan bepaald worden dat de fragmenten 

afkomstig zijn van maalsteenschijven. Waarschijnlijk hebben die aan een handmolen 

toebehoord. Dit type maalsteen is met de komst van de Romeinen in ons land 

geïntroduceerd en werd in een iets andere variant gedurende de middeleeuwen 

nog steeds benut.124 De overige stukken met nog een deel van het gebruiksvlak zijn 

te fragmentarisch om goed te kunnen bepalen waartoe ze oorspronkelijk hebben 

behoord.

8.9.2.3 Bewerkte stenen
Een kleine groep rolstenen en meer hoekige stukken vertonen sporen van bekapping. 

Daarnaast bevinden zich onder het materiaal negen afslagen, allen afkomstig van 

een rolsteen. Een nadere bestudering van de meeste van deze stenen toont aan dat 

dit bekappen niet echt systematisch is gebeurd. Veel rolstenen hebben slechts één of 

hooguit twee negatieven. Bij sommigen van deze is het onderscheid tussen klopsteen 

waar een stuk is afgesprongen en een bekapte steen moeilijk te maken. Daarnaast 

duidt de aanwezigheid van negatieven bij sommige stenen eerder op de wens om de 

rolsteen te fragmenteren dan dat men iets wilde vervaardigen.

8.9.2.4 Bouwstenen
Er bevindt zich slechts een gering aantal stenen onder het materiaal die met zekerheid 

als bouwsteen te classificeren zijn. Het leisteen dat als dakbedekking heeft gediend 

is vrijwel uitsluitend in de afdekkende lagen aangetroffen en is van later datum. Het 

grote fragment kolenkalk (v.189; S12.2) en een hoekig stuk zandsteen (v.95; S6.1) 

blijven over als mogelijke kandidaten. Over het eerste stuk valt weinig meer te zeggen 

dat het om een groot onregelmatig gevormd fragment met een ruwe buitenkant gaat. 

Het zandstenen hoekige blok lijkt artificieel vormgegeven te zijn. Door fragmentatie, 

echter, valt weinig over de precieze vorm te zeggen.

8.9.2.5 Overig materiaal
Het grootste deel van het natuursteen wordt gevormd door rolsteenfragmenten 

en brokken (~52 %). Daarnaast zijn opvallend veel complete rolstenen aanwezig 

(~23 %). Onder het gebroken materiaal is veel verhit dan wel verbrand natuursteen 

aanwezig (~63 %) en is deze verhitting in veel gevallen waarschijnlijk de oorzaak van de 

fragmentatie. Dit materiaal zou als haardsteen benut kunnen zijn. 

124  Harsema 1979.

Figuur 8.16 
Slijpsteenfragment (v.98).
Schaal 1:2.
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Onder het complete materiaal is het percentage verhitte dan wel verbrande stenen een 

stuk lager. Waarom dit materiaal precies naar de vindplaats is verplaatst is onduidelijk.

8.9.3  Conclusie

Het natuursteenassemblage van Thorn is karakteristiek voor een middeleeuwse 

nederzettingscontext. De typische huishoudelijke werktuigen waarvoor men in de 

middeleeuwen nog natuursteen benutte, zijn aangetroffen, zoals maalstenen en 

slijpgereedschap (wetstenen en slijpstenen). Het aandeel werktuigen is echter klein 

te noemen en wordt vooral veroorzaakt door de vondst van vele gefragmenteerde 

rolstenen met sporen van verbranding. Ook dit treft men vaker aan bij middeleeuwse 

sites.125 De hoeveelheid bouwmateriaal is opmerkelijk gering en suggereert dat stenen 

constructies geen onderdeel vormden binnen de nederzetting. 

8.10  Botanische resten

Erica van Hees

Voor de vegetatiereconstructie en voor de bepaling van de genuttigde 

voedselgewassen is een aantal monsters geselecteerd uit enkele waterkuilen en grote 

kuilen. Twee monsters zijn gewaardeerd op de aanwezigheid van pollen en vier andere 

op de aanwezigheid van verkoolde macroresten. Goed geconserveerde macroresten 

kunnen ook als C-14 monster gebruikt worden.  

 

8.10.1 Methode

Vier verschillende grondmonsters zijn nat gezeefd over een kolom van vijf zeven 

met als kleinste maaswijdte 0,25 mm en daarna gedroogd. De grondmonsters 

zijn afkomstig uit middeleeuwse sporen. Hieronder staat de precieze locatie per 

vondstnummer genoemd. Na het drogen zijn de gezeefde residuen van ongeveer een 

kwart liter bekeken onder een opvallend-licht stereomicroscoop met een

vergroting tot 40x. Twee monsters zijn volgens de methode van Faegri en Iversen 

voorbereid om

pollen te extraheren.126

8.10.2 Waardering

Macromonsters:

Vondstnummer 212 (s10.22, kuil)
In dit grondmonster bevinden zich enkele verkoolde resten. Deze resten zijn door de 

verkoling,

in combinatie met fragmentatie, niet te identificeren. Onverkoolde resten ontbreken. 

Vondstnummer 220 (s10.1, standgreppel) 
In dit grondmonster bevinden zich enkele verkoolde resten. Deze resten zijn door de 

verkoling, in combinatie met fragmentatie, niet te identificeren. Onverkoolde resten 

ontbreken. In dit monster bevinden zich ook resten van aardewerk. 

125  Zie bijvoorbeeld Knippenberg 2008b,d.
126  Faegri en Iversen 1989, 77-80.
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Vondstnummer 258 (13.8, waterkuil)
In dit grondmonster bevinden zich weinig verkoolde resten. Deze resten zijn door de 

verkoling in combinatie met fragmentatie niet te identificeren. Onverkoolde resten 

ontbreken. 

Vondstnummer 282 (19.36, brandkuil) 
In dit grondmonster bevinden zich enkele verkoolde resten. Deze resten zijn door de 

verkoling, in combinatie met fragmentatie, niet te identificeren. Onverkoolde resten 

ontbreken. In dit monster bevinden zich ook resten van gebrande klei.

Pollenmonsters

Vondstnummer 251 (12.2 vu, waterkuil) 
In dit monster zijn zowel geen pollen als verkoolde resten aanwezig. 

Vondstnummer 252 (12.2 vu3, waterkuil) 
In dit monster zijn zowel geen pollen als verkoolde resten aanwezig.

Ieder monster is arm aan (verkoolde) botanische macroresten, die bovendien over het 

algemeen een amorf voorkomen hebben waardoor determinatie wordt bemoeilijkt. 

Onverkoolde resten ontbreken. Er is daarom gekozen om geen verdere analyse uit te 

voeren. De conserveringsgraad van de botanische resten is zeer slecht te noemen. Dit 

heeft waarschijnlijk te maken met de zandige ondergrond.

8.11  Algemene beschouwing en conclusie

Bij de opgraving in Thorn is een klein deel van een mogelijk nederzetting uit de 

middeleeuwen aangesneden. De sporen liggen geclusterd langs aan de rand van 

het Maasterras en lijken dit reliëf te volgen. Op basis van de grondsporen kon geen 

structuur gereconstrueerd worden. Opvallend was het groot aantal kuilen dat is 

gevonden, veelal opgevuld met verbrande klei en houtskool. Een begin datering is 

lastig te geven. Bij de opgraving werd een kleine fractie laat-Karolingisch aardewerk 

gevonden. Dit gaat om Mayen- en Badorf aardewerk, maar ook Zuid-Nederlands 

aardewerk valt hieronder vanwege zijn ruime datering. De vroegste datering van 

dit aardewerk ligt in de 9e eeuw maar ook in de 10e eeuw lijkt sprake van menselijke 

activiteiten op het terrein. Hierbij moet opgemerkt worden dat geen duidelijke 

Karolingische sporen aan te wijzen zijn. Al het vroege aardewerk uit de sporen komt 

voor in combinatie met later daterend aardewerk. Het merendeel van het aardewerk 

dateert in de 11e en 12e eeuw waarbij de nadruk ligt op de 12e eeuw. Op basis van het 

aardewerk lijkt de einddatering te liggen in het laatste kwart van de 12e eeuw of het 

begin van de 13e eeuw. 

De middeleeuwse sporen geven weinig duidelijkheid over de precieze aard van de 

nederzetting. Het gaat om een meerfasige nederzetting gezien de grote hoeveelheid 

sporen, de oversnijding van enkelen en de lange bewoningsduur op basis van 

het gedateerde aardewerk. Het aangetroffen natuursteen past goed binnen een 

huishoudelijke context van een boerenerf.

De vroege dateringen van het aardewerk zijn zeer belangrijk voor Thorn. In het 

historisch kader werd al aangegeven dat de abdij gesticht werd op het eind van de 

10e eeuw. In die periode lijkt in het gebied al sprake te zijn van bewoning. Het bewijs 

hiervoor binnen huidig onderzoeksgebied is flinterdun, de hoeveelheden aardewerk 
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zijn zeer beperkt. Hierbij moet opgemerkt worden dat slechts een klein deel van de 

middeleeuwse site is aangesneden. De omvang is daardoor onduidelijk en faseringen 

konden niet vastgesteld worden. Omdat het aardewerk toch aanwezig is op het terrein 

kan vrijwel met zekerheid gezegd worden dat voor de stichting van de abdij al sprake 

is van bewoning  in of gebruik van het gebied. De middeleeuwse sporen geven helaas 

weinig duidelijkheid over de precieze aard van deze bewoning.

Op basis van het aardewerk dateert het materiaal van de Schoolstraat eerder dan de 

erven in Ittervoort.127 Maar ook is er deels een overlap met de erven uit Ittervoort. 

Hieruit is te concluderen dat het overgangsgebied van de hoger gelegen zandgronden 

richting het lager gelegen Maasdal  in eerste instantie aantrekkelijker was voor 

bewoning dan de zandgronden zelf. Ook de stichting van de abdijkerk in de 10e 

eeuw op een landschappelijk sterk gelijkwaardige locatie bevestigt dit beeld. Het is 

denkbaar dat vanuit Thorn en andere nederzettingen langs de Maas het achterliggende 

zandgebied is ontgonnen.

Bij toekomstige verstoringen van de ondergrond in de directe omgeving is het 

belangrijk om archeologisch onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek kan meer inzicht 

geven in de middeleeuwse nederzetting en de vroegste datering van Thorn. Op basis 

van de sporenspreiding loopt de nederzetting zeker door in noordoostelijke richting 

onder de Schoolstraat en onder de huizen die naast de afgebroken gymzaal liggen 

door. Wellicht is onder de huizen de kern gesitueerd. In hoeverre sporen daar bewaard 

zijn gebleven hangt sterk af van de diepte tot waarop men de grond heeft afgegraven 

bij de aanleg van de Schoolstraat en de bouw van de huizen. De terrasrand zal 

waarschijnlijk in de middeleeuwen als een natuurlijke grens zijn beschouwd en het is 

niet te verwachten dat de nederzetting verder doorloopt op het punt waar het reliëf 

sterk naar beneden helt. Dit laatste dient echter wel in het veld geverifieerd te worden 

mochten ook daar grondverstorende werkzaamheden plaatsvinden.

8.12  Beantwoording onderzoeksvragen

Vraagstellingen van het Definitieve Archeologische Onderzoek zijn:

Landschap en bodem:
1. Wat is de fysiek landschappelijke ligging van de vindplaatsen (geologie, bodemkunde, 

geomorfologie, afstand tot water, reliëf)?

2. Welke post-depositionele processen hebben zich afgespeeld en wat is het effect daarvan 

op de archeologische resten?

3. Wat is de paleo-ecologische context van het onderzoeksgebied? Liggen in de omgeving 

locaties die voor paleo-ecologische onderzoeken (bijv. pollenanalyse) bemonsterd 

kunnen worden?

Zie voor beantwoording vragen 1-3 Hoofdstuk 7.

Gaafheid en conservering van de vindplaatsen:

1. Heeft het gevormde akker- en/of oud cultuurdek invloed op de archeologische niveaus?

2. Wat is de mate van conservering en gaafheid van de archeologische resten?

De conservering van de vindplaats is redelijk te noemen. Grondsporen zijn goed 

leesbaar en nog frequent aanwezig. Wel zijn de sporen door bebouwing aangetast 

127  Heijmans et al. 2007; Mooren et al. 2007.
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en dit heeft vooral invloed gehad op de aanwezigheid van de weinig diep ingegraven 

sporen. De oorspronkelijke bodemopbouw is door (sub)recente verstoring niet bewaard 

gebleven. Organisch materiaal is niet gevonden, het aardewerk is gefragmenteerd en 

verweerd. De resten dateren van de 9e tot en met het begin van de 13e eeuw, met een 

zwaartepunt gedurende de 11e en 12e eeuw.

Perioden en sites (geldt voor resten uit alle perioden in het gehele plangebied):

3. Zijn archeologische grondsporen aanwezig? Wat is de aard en datering van deze 

grondsporen?

Binnen het plangebied zijn middeleeuwse sporen gevonden. Het gaat om een grote 

hoeveelheid kuilen, twee waterkuilen en een waterput. Ook greppels en paalsporen 

werden aangetroffen. Een structuur werd niet vastgesteld. 

4. Welke en hoeveel structuren kunnen onderscheiden worden? Wat is de aard en datering 

van de structuren?

Een structuur was niet te onderscheiden waardoor de vraag niet te beantwoorden is. 

Wel zijn vrij diepe paalgatkuilen gevonden. 

5. Zijn er gebouwplattegronden aanwezig en hoe zien deze eruit? Kunnen er uitspraken 

worden gedaan met betrekking tot de typen plattegronden en functionele en 

constructieve aspecten van de gebouwen?

Gebouw plattegronden zijn niet aanwezig, de vraag is daarom niet te beantwoorden.

6. Wat is de datering van de vindplaats(en) en is er sprake van een fasering? Wanneer en 

waarom zijn de sites en de vindplaats in zijn geheel verlaten of in onbruik geraakt?

De vindplaats dateert uit de 11e en 12e eeuw. Een fasering kon niet vastgesteld 

worden. In de sporen was aardewerk uit verschillende perioden aanwezig. Bovendien 

is maar een klein deel van de vindplaats aangesneden. Hierdoor is het niet helemaal 

duidelijk waarom de vindplaats verlaten is. Dit gebeurde eind 12e of in het begin van 

de 13e eeuw. Deze periode staat bekend als een economische bloeiperiode waarin 

intensivering van het land plaats vond en steden ontstonden. Mogelijk verschoof de 

bewoning naar andere delen of verplaatste deze zich naar de stad. Vanaf de eerste 

helft van de 13e eeuw veranderde de abdij in een wereldlijk klooster en trok meer 

bewoners aan. De bewoning kan daardoor ook richting het stadje Thorn zelf verplaatst 

zijn.

7. Wat is de ruimtelijke inrichting (erven) van het nederzettingsterrein, eventueel in 

verschillende fasen?

Erven zijn niet gevonden bij de opgraving. Het terrein is in ieder geval niet omheind 

door greppels of hekwerken. Een ruimtelijke indeling is lastig te maken. De 

verschillende sporen liggen door elkaar en een fasering is niet vastgesteld. De grote 

hoeveelheid kuilen vallen op, een functie als afvalkuil of leemwinningskuil is mogelijk. 

Het lijkt om de zuidwestelijke hoek van een nederzetting te gaan.

8. Wat is de relatie tussen de ligging van (onderdelen van) de vindplaats en hun land-

schappelijke omgeving? Beredeneer met andere woorden de (paleo)landschappelijke 

context van de aangetroffen activiteiten en functies (locatiekeuzeanalyse)

De middeleeuwse vindplaats ligt op de overgang van het lager gelegen Maasdal naar 

het hoger gelegen dekzandgebied. Deze locatie is een zeer gunstig voor bewoning. Ten 

eerste is het vanwege kleiige Maasafzettingen een vruchtbaar gebied voor landbouw. 
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Ten tweede is binnen dit gebied een goede natuurlijke waterhuishouding waardoor de 

locatie droog blijft. Ten derde is er vanwege het Maasdal altijd water in de buurt. De 

locatie is dan ook al vanaf de prehistorie bewoond. Dit geeft al aan dat het gebied een 

goede woonlocatie is.

9. Tot welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren de vondsten en wat is de 

vondstdichtheid?

Bij de opgraving is voornamelijk aardewerk gevonden dat in de middeleeuwen 

dateert. Ook aardewerk uit de Romeinse tijd en prehistorische periode behoort tot 

de verschillende vondstcategorieën. In de middeleeuwse sporen was aardewerk uit 

verschillende periodes door elkaar aanwezig. Fragmenten van steen en vuursteen 

werden in zeer beperkte hoeveelheden gevonden, net als metalen voorwerpen. De 

middeleeuwse kuilen waren vaak opgevuld met verbrand leem en houtskool. De 

vondstdichtheid is beperkt. Voor middeleeuwse nederzettingen is dit niet ongewoon, 

in sporen worden vaak weinig vondsten gedaan.

10. Kan er op basis van het organische en anorganische vondstmateriaal iets gezegd 

worden over de datering van de vindplaats, de functie van de vindplaats als geheel en 

de verschillende onderdelen daarvan?

Determineerbare organische resten zijn bij de opgraving niet gevonden, de 

conservering van het verkoolde materiaal is slecht. Op basis van het aardewerk is 

de middeleeuwse vindplaats te dateren in de laat Karolingische periode en volle 

middeleeuwen. De einddatering ligt in het begin van de late middeleeuwen. Een 

functie van de vindplaats is lastig te geven, alleen een klein deel van de vindplaats 

werd aangesneden. Een functionele analyse van het aardewerk laat zien dat het 

vooral gebruikt werd voor voedselbereiding en als drink- en schenkgerei diende. Het 

natuursteen gereedschap omvatte werktuigen die met voedselbereiding en het slijpen 

van metalen gereedschap te associëren zijn. Waarschijnlijk gaat het dan ook om een 

landelijke boeren nederzetting

11. Kan er op basis van het vondstmateriaal iets gezegd worden over de materiële cultuur, 

het voedselpatroon en de bestaanseconomie van de vindplaats?

De materiële cultuur past binnen complexen uit Zuid-Nederland met geïmporteerd 

aardewerk uit Zuid-Limburg, het Maaslandse gebied en het Duitse Rijnland. Ook 

aardewerk uit onbekende productiecentra komt voor zoals het Kempische waar en 

Zuid-Nederlands aardewerk. Over de voedseleconomie kan geen uitspraak gedaan 

worden omdat organische resten niet goed bewaard zijn gebleven. Waarschijnlijk gaat 

het om een boeren nederzetting, zie vraag 10.

12. Wat is de begrenzing en de ruimtelijke spreiding, zowel in horizontale als verticale zin, 

van de sites en wat is hun onderlinge samenhang?

De sporen van de middeleeuwse vindplaats liggen voornamelijk in het noordoostelijke 

deel van de opgraving. Verder naar het zuiden en westen neemt het aantal 

middeleeuwse sporen snel af. Wel liggen enkele sporen buiten de grootste 

concentratie. Hierdoor is te concluderen dat alleen de rand van een mogelijke 

nederzetting is aangesneden. De sporen bevinden zich op ongeveer 27,80 m +NAP en 

zijn zichtbaar in de C-horizont ongeveer 1,25 m  -Mv.
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13. Wat is samenvattend per archeologische site in het onderzoeksgebied:

 a) de ligging (inclusief diepteligging) en begrenzing

 b) de omvang (inclusief verticale dimensies)

 c) de geologische en/of bodemkundige eenheid

 d) aard / complextype / functie

 e) de samenstelling van de archeologische resten (grondsporen en mobilia)

 f) de vondst- en spoordichtheid

 g) de stratigrafie

 h) de ouderdom, periodisering, type-chronologische classificatie

 i) de conserveringstoestand van (a) site en (b) het materiaal en (c) grondsporen

De middeleeuwse vindplaats bevindt zich in het noordoosten van de opgraving. Slechts 

een klein deel werd aangesneden waardoor het niet precies duidelijk is om wat voor 

type site het gaat. Mogelijk gaat het om een boeren nederzetting. De datering van 

de vindplaats ligt in de volle middeleeuwen met een einddatering in het begin van 

de late middeleeuwen. Ook is mogelijk een laat-Karolingische component aanwezig. 

De conservering van de vindplaats is redelijk hoewel sporen deels vergraven zijn 

door recente graaf- en bouwwerkzaamheden. De sporen bevinden zich op ruim een 

meter onder maaiveld, alleen de diepe sporen zijn bewaard gebleven. De sporen 

zijn zichtbaar in de C-horizont. Organisch materiaal is niet bewaard gebleven, het 

vondstmateriaal bestond voornamelijk uit aardewerk. Vanwege opspit is geen fasering 

aan te brengen, ook omdat de hoeveelheden vondsten beperkt zijn.

14. In hoeverre komen de onderzoeksresultaten uit het vooronderzoek overeen met de 

resultaten uit het proefsleuvenonderzoek?

De resultaten van het vooronderzoek sluiten goed aan bij die van de definitieve 

opgraving. De tijdens het inventariserend onderzoek aangetroffen strook met 

middeleeuwse sporen lopen door in de putten van de definitieve opgraving. De 

veronderstelde westelijke begrenzing van de nederzetting komt ook goed naar voren 

in de resultaten van de definitieve opgraving. 

Perioden en sites (geldt aanvullend voor resten uit de middeleeuwen):

15. Wat is de exacte datering van de aangetroffen middeleeuwse resten? Kan middels 

14C-datering of dendrochronologisch onderzoek een nauwkeurige datering verkregen 

worden?

De middeleeuwse resten dateren uit de laat-Karolingische periode en volle 

middeleeuwen. De einddatering ligt in de late middeleeuwen. C-14 onderzoek 

zal weinig extra uitkomsten binnen, de afwijkingen zijn vaak groter dan de 

datering van het aardewerk. Bovendien is in de sporen opspit aanwezig, zijn geen 

verbrande macroresten gevonden en zijn de fragmenten houtskool veel te klein. 

Dendrochronologie is niet van toepassing, hout is niet gevonden. Hout zal alleen 

geconserveerd zijn in diepe waterputten.

16. Hebben we te maken met een enkel erf of een nederzetting of nog iets anders?

Deze vraag is lastig te beantwoorden omdat maar een klein deel van de vindplaats is 

opgegraven. Op basis van het aardewerk lijkt de vindplaats gedurende langere periode 

gebruikt, waarschijnlijk gaat het om een nederzetting met verschillende fases.
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17. Hoe ziet de ruimtelijke lay-out van de middeleeuwse vindplaats eruit, indien mogelijk 

opgesplitst per (gebruiks)periode?

Deze vraag is niet te beantwoorden, alleen de rand van een mogelijke nederzetting is 

opgegraven.

18. Hoe verhoudt deze vindplaats zich met het middeleeuwse ontstaan van Thorn?

De datering van de middeleeuwse vindplaats valt deels samen met de ontstaansge-

schiedenis van Thorn. Binnen het aardewerk complex zit ook een aantal scherven met 

een laat-Karolingische 9e eeuwse datering. Daarmee zijn er aanwijzingen dat in het 

gebied al bewoning aanwezig was voordat de abdij gesticht werd.

19. Kan op basis van de aangetroffen resten een reconstructie gemaakt worden van het 

middeleeuwse landschap waarbij de zone tussen de abdij van Thorn en deze locatie 

specifiek bestudeerd wordt? Wat kan gezegd worden over de inrichting en vegetatie in 

de nabije en ruimere omgeving van de vindplaats en de verbouwde gewassen?

Een vegetatiereconstructie is niet te maken. De waardering van enkele monsters 

heeft aangetoond dat de conservering hiervoor te slecht is. Ook determineerbare 

macroresten in de vorm van verbrande zaden zijn niet gevonden. De middeleeuwse 

vindplaats strekt zich vooral uit richting het noordoosten langs de terrasrand. Richting 

het zuidwesten naar de kern van Thorn toe zijn nauwelijks sporen gevonden. In 

hoeverre het tussenliggende areaal onbewoond is geweest kan (nog) niet gezegd 

worden. Wel lijkt het dus bij de huidige aangetroffen resten om een ruimtelijk 

geïsoleerde vindplaats te gaan. Dit neemt niet weg dat het tussenliggende gebied wel 

gebruikt kan zijn als bijvoorbeeld landbouwgrond.

Begrenzing van de vindplaatsen:

20. Kunnen de vindplaatsen binnen het onderzoeksterrein begrensd worden?

De middeleeuwse vindplaats is deels te begrenzen. De opgravingen heeft alleen de 

zuidwestelijke hoek van de nederzetting aangesneden. Deze loopt in noordoostelijke 

richting door en lijkt daar de contouren van de terrasrand te volgen. Hoe ver de 

vindplaats doorloopt kan niet gezegd worden.

21. Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van de 

aangetroffen sites aanwezig zijn en wat is de verwachting omtrent de fysische en 

inhoudelijke kwaliteit daarvan?

Ten noorden en oosten van het onderzochte terrein loopt de middeleeuwse vindplaats 

door. In hoeverre daar nog resten aanwezig zijn hangt af van de mate van verstoring 

die door bebouwing (huizenblok en Schoolstraat) is opgetreden. 
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Samenvatting

Archol bv heeft in opdracht van de gemeente Maasgouw een Inventariserend en een 

Definitief Archeologisch onderzoek uitgevoerd op het terrein in Thorn dat door de 

Schoolstraat en Molenweg wordt ingeklemd. De gemeente gaat in het plangebied 

twaalf woningen en een brede maatschappelijke voorziening bouwen. Beide 

onderzoeken volgen op een door ADC ArcheoProjecten uitgevoerd Inventariserend 

Onderzoek, dat de aanwezigheid van prehistorische resten in de vorm van vuurstenen 

artefacten en handgevormd aardewerk had aangetoond. Aangezien het hierbij om 

mogelijke in-situ bewaard gebleven resten gaat, werd besloten tot aanpassing van de 

opgravingsmethodiek. 

Deze 2e fase van het Inventariserend Onderzoek had daarom als belangrijkste doel 

om deze resten te waarderen. Hiertoe is op vier verschillende locaties binnen het 

plangebied systematisch grond uit vierkante meter eenheden gezeefd om zo een goed 

beeld te krijgen van de variatie aan resten, hun ruimtelijke verspreiding en ouderdom. 

Daarnaast heeft micromorfologische studie van het bodempakket waarin de vondsten 

zich bevonden plaatsgevonden. 

De nauwkeurige wijze van verzamelen en de bestudering van de bodemprofielen 

heeft uitgewezen dat het plangebied grofweg in twee delen kan worden opgedeeld. 

In het westelijk deel is nog het onderste deel van een verbruinde oude vorstvaaggrond 

aanwezig. In het oostelijk deel is deze vaaggrond in zijn geheel opgenomen in 

een (sub)recent vermengde cultuurlaag. In beide delen heeft het zeefprogramma 

prehistorische vondsten opgeleverd. Het gaat hierbij om resten uit verschillende 

periodes: een kleine component laat paleolithicum/mesolithicum, een grotere 

component midden-neolithicum, een kleine component laat-neolithicum en een grote 

component late bronstijd/vroege ijzertijd. Het materiaal uit verschillende periodes 

ligt helaas door elkaar. We kunnen dan ook spreken van een palimpsestsituatie. Het 

onderzoek heeft tevens uitgewezen dat met name in het westelijk deel het overgrote 

deel van de vondsthoudende bodem met de aanleg van de aanwezige parkeerplaats 

verloren is gegaan en we dus met een sterk fragmentarisch vondstcomplex te maken 

hebben.

In relatie tot dit prehistorisch vondstmateriaal zijn nauwelijks grondsporen 

aangetroffen. De verbruining van de vaaggrond heeft ervoor gezorgd dat grondsporen 

pas op aanzienlijke diepte zichtbaar worden en dit zal een belangrijke oorzaak zijn 

geweest voor het geringe aantal aangetroffen grondsporen.

Gezien de palimpsestsituatie, het fragmentarische karakter van het vondstcomplex en 

het geringe aantal grondsporen is de prehistorische vindplaats op basis van geringe 

inhoudelijke kwaliteit als niet behoudenswaardig gewaardeerd.   

Naast deze prehistorische resten kwamen in het noordoostelijk gedeelte van het 

plangebied ook middeleeuwse nederzettingssporen aan het licht die ergens tussen de 

9e en 12e gedateerd kunnen worden. Deze periode valt samen met het ontstaan van 

Thorn en mede gelet daarop is geadviseerd om dit deel vlakdekkend op te graven. Het 

Definitief Archeologisch onderzoek, dat in twee perioden is uitgevoerd, was gericht op 

de documentatie van deze nederzettingsresten. Helaas viel slechts het zuidwestelijke 

hoekpunt van de nederzetting binnen het plangebied en blijft ons beeld van de 

nederzetting beperkt. Het gaat om een langdurig gebruikt terrein. Het zwaartepunt 

van bewoning ligt in de 11e en 12e eeuw, net iets later dan de stichting van de abdij 

van Thorn. Toch duidt de vondst van materiaal uit eind 9e en de 10e eeuw op oudere 

activiteiten aan de Schoolstraat.  

9
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Figuren

Figuur 1.1 Ligging onderzoeksgebied.

Figuur 2.1 De Archismeldingen in de omgeving van het plangebied, met in blauw het 

riooltracé en bedrijventerrein Ittervoort-Santfort, in groen de veronderstelde 

ligging van de Heerbaan en in rood de locatie van de abdij.

Figuur 2.2 De alle sporenkaart van de eerste fase van de Inventariserend Onderzoek, 

uitgevoerd door ADC ArcheoProjecten (De Ridder 2011, Bijlage 1, p. 36).

Figuur 4.1 Het putten plan met daarop aangegeven welke putten tijdens welk 

onderzoek zijn gegraven.

Figuur 4.2 De ligging van de handmatig gegraven vakken met in rood de 

samplesegmenten aangegeven.

Figuur 4.3 Het scheppen van de vakkenraai in put 6.

Figuur 4.4 Aanleg en documentatie put 8.

Figuur 4.5 De zeefput.

Figuur 4.6 A en B Droogbakjes met zeefresiduen (foto: Ton Briels) en impressie van een 

zeefresidu.

Figuur 5.1 Beeld van het actueel oppervlaktereliëf (bron: www.AHN.nl) met ligging 

plangebied (rood). Het gebied ligt juist op de rand van een markante landschaps-

overgang tussen de hoger gelegen pleistocene terrasgronden en de alluviale 

laat-pleistocene en holocene vlakte van de Maas. Een zone met een zeer hoge 

archeologisch potentie.

Figuur 5.2 Ligging van het plangebied op de geomorfologische kaart.

Figuur 5.3 Ligging van het plangebied op de bodemkaart.

Figuur 6.1 Puttenkaart met daarop aangegeven de ligging van alle gedocumenteerde 

profielen en in deze paragraaf besproken profielen.

Figuur 6.2 Put 3, profiel 3. Representatief profiel van de geologische opbouw van 

het plangebied met een eolische toplaag (dekzand) rustend op een leemlaag. De 

onderliggende terraszanden zijn niet zichtbaar.

Figuur 6.3 Put 5, profiel 1. Donker grijsgereduceerde vulling van depressie met veel 

houtskool, puin en andere archeologische resten waaronder laat-middeleeuws 

aardewerk.

Figuur 6.4 Put 6, profiel 1 (Pro. 6.94.1). Representatief profiel van het oostelijk deel 

van het plangebied. Een natuurlijke bodem ontbreekt, het dekzand is relatief 

siltrijk en toont, samenhangend met de iets lagere ligging meer gley-verschijnselen 

(grijskleuring, roestvorming in leemlaag). 

Figuur 6.5 Put 3, profiel 3 (Pro. 3.94.3). Pollenbak met stratigrafische veldinterpretatie. 

Deze  locatie is nader onderzicht door middel van micromorfologsich onderzoek.

Figuur 6.6 Put 4, profiel 1 (Pro.4.92.1). Een tweede pollenbaklocatie in verband met de 

discussie over de genese van de 5020-laag. De inzet geeft een beter beeld van de 

kleur van deze laag: natuurlijk maar tegelijk met een ‘vuile’ zweem.

Figuur 6.7 Put 4, profiel 1 (Pro. 4.92.1) (midden) met interpretatie van lagen.

Figuur 7.1  Zones binnen het plangebied met putnummers en aangetroffen sporen.

Figuur 7.2 Foto van kuil (S6.8) in coupe.

Figuur 7.3 Niveaus van gezeefde delen van noordelijk en zuidelijk deel van raai in put 

3, geprojecteerd op het bodemprofiel (Pro. 3.94.3) tussen put 3 en 7. Op het profiel 

zijn de boven- en onderkant van de handmatige verdiepte niveaus aangegeven van 

de dichtstbijzijnde vakken 128 (zuidelijke helft) en 231 (noordelijke helft).

Figuur 7.4 Overzicht van het lange profiel in put 3 na het handmatig afgraven van de 

zeefvakken.

Figuur 7.5 Detailopname van het oost-profiel van de zeefraai in put 3.
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Figuur 7.6 Overzicht van het lange west-profiel in put 6 na het handmatig afgraven van 

de zeefvakken.

Figuur 7.7 Aardewerk uit het midden-neolithicum.

Figuur 7.8 Aardewerk uit de late prehistorie.

Figuur 7.9 Aantal prehistorisch aardewerk (y-as) naar omvang per vlak (1-7; x-as) in put 

3.

Figuur 7.10 Totaal aantal prehistorische aardewerkscherven per segment in het 

westelijk deel van het plangebied (putten 3, 4 en 7).

Figuur 7.11 Totaal gewicht van het prehistorisch aardewerk per segment in het 

westelijk deel van het plangebied (putten 3, 4 en 7).

Figuur 7.12 Totaal aantal en gewicht van het prehistorisch aardewerk per segment in 

oostelijk deel van het plangebied (put 6).

Figuur 7.13 Verspreiding van het in het neolithicum gedateerde aardewerk per 

segment.

Figuur 7.14 Verspreiding van het in de late prehistorie (late bronstijd/vroege ijzertijd) 

gedateerde aardewerk per segment.

Figuur 7.15 Totaal aantal scherven gedraaid aardewerk per segment in het westelijk 

deel van het plangebied (putten 3, 4 en 7).

Figuur 7.16 Totaal gewicht van het gedraaide aardewerk per segment in het westelijk 

deel van het plangebied (putten 3, 4 en 7).

Figuur 7.17 Totaal aantal en gewicht van het gedraaide aardewerk per segment in 

oostelijk deel van het plangebied (put 6).

Figuur 7.18 Verspreiding van het in de Romeinse tijd gedateerde aardewerk per 

segment.

Figuur 7.19 Verspreiding van het in de volle middeleeuwen gedateerde aardewerk per 

segment.

Figuur 7.20 Verspreiding van het in de late middeleeuwen gedateerde aardewerk per 

segment.

Figuur 7.21 Vuurstenen kernen.

Figuur 7.22a Vuurstenen werktuigen. Schaal 1:1.

Figuur 7.22b Foto van enkele vuurstenen werktuigen (zie ook fig.22a) transversaalspits 

v.75924 (linksboven),   gesteelde spits v.198402 (midden boven); bladspits v.198404 

(rechtsboven); spitskling v.74461 (onder). Schaal 1:1.

Figuur 7.23 Aantal vuurstenen artefacten per grootteklasse voor de vier verschillende 

putten.

Figuur 7.24 Aantal vuurstenen artefacten per vlak per put.

Figuur 7.25 Totaal aantal vuurstenen artefacten per segment in het westelijk deel van 

het plangebied (putten 3, 4 en 7).

Figuur 7.26 Totaal gewicht van het vuursteen per segment in het westelijk del van het 

plangebied (putten 3, 4 en 7).

Figuur 7.27 Totaal aantal en gewicht van het vuursteen per segment in oostelijk deel 

van het plangebied (put 6).

Figuur 7.28 Verspreiding van het in het laat paleolithicum en mesolithicum gedateerde 

vuursteen met in rood de aangetroffen niet nader gedateerde klingen.

Figuur 7.29 Verspreiding van het neolithicum en bronstijd gedateerde vuursteen met in 

rood de aangetroffen niet nader gedateerde klingen.

Figuur 7.30 Totaal aantal natuurstenen artefacten per samplesegment in het westelijk 

deel van het plangebied (putten 3, 4 en 7).

Figuur 7.31 Totaal gewicht van het natuursteen per samplesegment in het westelijk del 

van het plangebied (putten 3, 4 en 7).
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Figuur 7.32 Totaal aantal en gewicht van het natuursteen per samplesegment in 

oostelijk deel van het plangebied (put 6).

Figuur 7.33 Bronzen naald (v.75021).

Figuur 7.34 Totaal aantal baksteenfragmenten per segment in het westelijk deel van 

het plangebied (putten 3, 4 en 7).

Figuur 7.35 Totaal aantal baksteenfragmenten per segment in oostelijk deel van het 

plangebied (put 6).

Figuur 7.36 Totaal aantal glasfragmenten per segment in het westelijk deel van het 

plangebied (putten 3, 4 en 7).

Figuur 7.37 Totaal aantal glasfragmenten per segment in oostelijk deel van het 

plangebied (put 6).

Figuur 7.38 Totaal aantal plasticfragmenten per segment in het westelijk deel van het 

plangebied (putten 3, 4 en 7).

Figuur 7.39 Totaal aantal plasticfragmenten per segment in oostelijk deel van het 

plangebied (put 6).

Figuur 7.40 Totaal aantal fragmenten schalie/cokes per samplesegment in het westelijk 

deel van het plangebied (putten 3, 4 en 7).

Figuur 7.41 Totaal aantal fragmenten schalie/cokes per samplesegment in oostelijk deel 

van het plangebied (put 6).

Figuur 8.1 Alle sporenkaart van alle putten binnen het plangebied. 

Figuur 8.2 Sporenkaart geprojecteerd op de vlakhoogtes van het sporenvlak. De 

sporen liggen langs de terrasrand, op de overgang van de hoger gelegen terrassen 

naar het lager gelegen Maasdal (zie fig. 5.1).

Figuur 8.3 De waterkuil (S12.2) met de verschillende vullingen ingekrast.

Figuur 8.4 De gedeeltelijk gecoupeerde waterput (S13.8) met de verschillende vullingen 

ingekrast.

Figuur 8.5  Grove verdeling van kuilen op grootte.

Figuur 8.6  De ligging van de kleinere paalsporen en twee mogelijke palenrijen.

Figuur 8.7  De ligging van greppels binnen het opgravingsterrein.

Figuur 8.8 Sporenkaart met daarop de diepe paalgatkuilen en daaromheen liggende 

kuilen. Mogelijk behoren deze tot een structuur die verder buiten het opgegraven 

terrein ligt.

Figuur 8.9 Randfragment van een WIIIA kookpot (v.291) en van een WIV pot (v.190). 

Schaal 1:2.

Figuur 8.10 Randfragment van Zuid-Nederlands aardewerk (v.233). Schaal 1:2.

Figuur 8.11 Randfragment van een tuitpot (v.267) en van een kogelpot (v.219). Schaal 

1:2.

Figuur 8.12 Motief op een wandfragment (v.206). Schaal 1:1.

Figuur 8.13 Randscherf met randstempelversiering, waarschijnlijk in Huy geproduceerd 

(v.192); Manchetrand van Maaslands aardewerk (v.221); Sikkelrand van een 

Maaslandse kan (v.270). Schaal 1:2.

Figuur 8.14 Drie wetstenen (v.204, V.276 & v.178). Schaal 1:2.

Figuur 8.15 Fragment van een slijpblok (v.233). Schaal 1:4.

Figuur 8.16 Slijpsteenfragment (v.98). Schaal 1:2.
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1 INLEIDING EN DOELSTELLING 
 

Inleiding en vraagstellingen 

In opdracht van Archol bv heeft EARTH Integrated Archaeology een micromorfologisch onderzoek uitgevoerd. 

Omdat na het veldonderzoek geen eenduidig antwoord kon worden gegeven over de genese van de 

bodemprofielen, is ervoor gekozen om door middel van micromorfologisch onderzoek  alsnog meer 

duidelijkheid te verkrijgen omtrent de bodemgenese. 

De onzekerheid concentreerde zich op de vraag of de laag onder een verrommelde bovenlaag als 

gebioturbeerde maar intacte moder-B kan worden opgevat, of dat deze als gevolg van bodembewerking in het 

geheel als oude akkerlaag dient te worden geïnterpreteerd (met moder-B als uitgangsmateriaal).  

 

Vanuit de archeologische vraagstellingen van het onderzoek (met name met betrekking tot het vuursteen) 

maakt het nogal uit wat de genese van de laag is. In het eerste geval is sprake van een redelijk intact 

bodemprofiel met navenant redelijke archeologische condities (veel artefacten in situ). Gesproken kan worden 

van een vuursteensite met een mogelijk hoge informatiewaarde. In het tweede geval is de bodemintactheid veel 

matiger en is het terrein vanuit archeologisch oogpunt minder goed geconserveerd. Ten aanzien van de 

steentijdvondsten heeft het terrein een zeer beperkte informatieve waarde. 

 

De specifieke onderzoeksvragen zijn: 

- Komt monster MW1 uit een oude akkerlaag (Apb horizont) en komt monster MW2 uit een moder-B 

horizont? 

- Zijn beide lagen (5005 en 5020) volledig natuurlijk  of bevatten ze sporen van menselijke activiteiten? 

- Welke bodemvormende processen kunnen worden herkend? 

- Bevatten beide lagen sporen van bioturbatie? 

 

Methode 

In totaal zijn 2 monsters met een afmeting van 9 bij 5 cm uit 1 brede monsterbak genomen. De monsters zijn in 

het micromorfologisch laboratorium van de Goethe Universiteit in Frankfurt am Main in een oven op een 

temperatuur van 40°C gedroogd. Vervolgens zijn ze conform de methode van Altemüller (1962) met de 

volgende bestanddelen geïmpregneerd: 

- 1000 ml OLDOPAL P80-21 (hars) 

- 1,5 ml Cyclonox (Cyclohexaanperoxide, dit is een versteviger) 

- 0,75 ml Kobalt-octoaat (katalysator) 

 
Na een periode van 12 tot 16 weken uitharden en polymerisatie zijn de monsters in dunne plaatjes gesneden 

en op glasplaten geplaatst. De slijpplaten zijn vervolgens bijgeslepen tot een dikte van 25-30 μm. Ze zijn 

bekeken onder een petrografische polarisatie microscoop (Zeiss Axioskop 40) met vergrotingen van 25, 50, 

100 en 400 keer en op hoge resolutie gefotografeerd. De monsters zijn zowel onder normaal gepolariseerd 

licht (“Plain Polarised Light” = PPL) als onder gekruisd gepolariseerd licht (“Crossed Polarised Light” = XPL) en 

schuin invallend licht (“Oblique Incident Light” = OIL) bestudeerd. Bestudering van de monsters onder 

verschillende vormen van invallend licht maakt het mogelijk om verschillende soorten mineralen te 

onderscheiden. De micromorfologische terminologie is gebaseerd op Stoops (2003). 
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Afbeelding 1: Profielfoto met de monsterlocaties 

 

Verklarende woordenlijst en afkortingen (cf. Stoops, 2003): 

PPL: plain polarized light: normaal gepolariseerd licht 

XPL: cross-polarized light: gekruisd gepolariseerd licht 

OIL: oblique-incident light: schuin invallend licht 

 

c/f grof/fijn verhouding: dit is een uitdrukking voor de verdeling van individuele eenheden in verhouding tot de 

fijnere eenheden en de poriën/holtes in een sediment monster. Het wordt veelal gebruikt om de relatie tussen 

fijnere en grovere korrelgroottefracties en bijbehorende poriënruimtes te beschrijven. De volgende c/f 

verhoudingen zijn aangetroffen: 

• enaulisch: fijnere deeltjes bevinden zich in ruimtes tussen de matrix van grotere deeltjes, waarbij de fijnere 

deeltjes de ruimtes tussen de grotere deeltjes niet geheel opvullen. Enaulische verdelingen zijn 

Monster MW1 

Monster MW2 
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onderverdeeld in grof en fijn enaulisch (gebaseerd op de gemiddelde korrelgrootte), tevens wordt de term 

“equal enaulic” gebruikt om aan te geven dat de deeltjes die de ruimtes tussen de korrels opvullen veelal 

even groot zijn als de korrels.  

In de monsters is tevens het volgende waargenomen: de enaulische verdeling is enkelvoudig gespatieerd, 

dat wil zeggen dat de afstand tussen de grotere deeltjes minder is dan de gemiddelde diameter van de 

grotere korrels; 

• porfirisch: grotere deeltjes bevinden zich in een matrix van kleinere deeltjes, de kleinere korrels 

overheersen dus. De porfirische verdeling is enkelvoudig gespatieerd: de afstand tussen de grotere deeltjes 

is minder dan de gemiddelde diameter van de grotere korrels 
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2 RESULTATEN  
 

 

Monster MW1 

De matrix van dit monster bestaat grotendeels uit kwartskorrels. Organisch materiaal is vrijwel niet aanwezig. 

Enkele verplaatste samenklonteringen van bodemdeeltjes zijn zichtbaar (a, b), evenals verplaatste ijzer-oxide 

knollen (e, f). Daarnaast is er in-situ opvulling met ijzer en mangaan (k, l). Een andere indicatie voor 

bodemvorming is de verplaatsing van heldere (schone) klei (g, h, i, j), welke dubbelbrekend is onder XPL. 

Dierlijke bioturbatie is eveneens zichtbaar. 

 

  

a) Verplaatste samenklontering van bodemdeeltjes (PPL).  b) Verplaatste samenklontering van bodemdeeltjes (XPL). 

  

c) Holte ontstaan door dierlijke bioturbatie (PPL).  d) Holte ontstaan door dierlijke bioturbatie (XPL). 
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e) disorthic (verplaatste) Fe knollen/concreties (PPL). f) disorthic (verplaatste) Fe knollen/concreties (OIL). 

  

g) heldere/schone kleihuidjes (PPL).  h) ingespoelde klei, dubbelbrekend onder XPL. 

  

i) heldere/schone kleihuidjes (PPL). j) ingespoelde klei, dubbelbrekend onder XPL. 
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k) Fe-Mn opvulling (PPL).  l) Fe-Mn opvulling (XPL). 

Afbeeldingen 2 a-l: diverse micromorfologische kenmerken van monster MW1 

 

Monster MW2 

Monster MW2 wordt gekenmerkt door veel bioturbatie (a, b, c, i). Uitwerpselen van vermoedelijk mijten zijn 

herkenbaar (b, c). Er is enig verkoold materiaal aanwezig (d, j, k) en er is ook een vuursteenfragmentje in de 

grondmassa aangetroffen (e, f). Een verplaatste en afgeronde klustering van bodemdeeltjes (e, f) geeft het 

proces van verplaatsing van bodemdeeltjes aan (evenals in monster MW1). Opvulling van de matrix met ijzer en 

mangaan vond plaats na verplaatsing en wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van karakteristieke  knollen 

(g, h). In alle foto’s (zie hieronder) is wat fijn, bruin materiaal zichtbaar dat om de kwartskorrels zit. Dit fijne 

materiaal is normaal gesproken kenmerkend voor de vorming van een zogenaamde Cambisol (ABC-profiel) 

vanwege de interne verwering van het moedermateriaal (FAO, 2001). Dit proces staat ook wel bekend als 

verbruining. Daarnaast laat de neerslag van fijn materiaal op grof materiaal de infiltratie en verplaatsing van fijn 

materiaal zien.  

  

a) opgevulde gangen (bioturbatie) (PPL).  b) organisch materiaal en uitwerpselen (PPL).  
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c) uitwerpselen in gangen (PPL).  d) organisch materiaal, mogelijk verkoold? (PPL).  

  

e) wortel, vuursteen en een verplaatste klontering/klustering 

van bodemdeeltjes (PPL).  

f) wortel, vuursteen en een verplaatste klontering/klustering 

van bodemdeeltjes (XPL). 

  

g) Fe-Mn opvulling (PPL).  h) Fe-Mn opvulling (XPL).  
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c) uitwerpselen in gangen (PPL).  d) organisch materiaal, mogelijk verkoold? (PPL).  

  

e) wortel, vuursteen en een verplaatste klontering/klustering 

van bodemdeeltjes (PPL).  

f) wortel, vuursteen en een verplaatste klontering/klustering 

van bodemdeeltjes (XPL). 

  

g) Fe-Mn opvulling (PPL).  h) Fe-Mn opvulling (XPL).  
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i) boogvormige structuur veroorzaakt door bioturbatie (PPL).    

  

j) Accumulatie van fijn materiaal op grover materiaal (PPL).  k) Accumulatie van fijn materiaal op grover materiaal (XPL). 

Afbeeldingen 3 a-k: diverse micromorfologische kenmerken van monster MW2 

 
 

Monster 

c/f: 

grof/fijn ver-

houding 

microstructuur holtes huidjes opvulling bijzonderheden 

MW1 

enkelvoudig 

gespatieerd 

gelijkmatig 

enaulisch;  

enkelvoudig 

gespatieerd 

porfirisch 

complexe 

microstructuur 

(kruimelig en 

korrelig/granulair) 

onregelmatige 

pakkingsholten; 

ellipsvormige 

poriën 

schone klei 
Fe knollen 

(concreties) 

bioturbatie; 

verplaatste 

bodemdelen 

MW2 

enkelvoudig 

gespatieerd fijn 

enaulisch 

complexe 

microstructuur 

(kruimelig en 

korrelig/granulair;  

structuren van 

ellipsvormige poriën 

onregelmatige 

pakkingsholten; 

ellipsvormige 

poriën 

 Fe opvullingen 

bioturbatie; 

accumulatie van fijn 

materiaal 

 Tabel 1: micromorfologische karakteristieken van monsters MW1 en MW2 
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3 CONCLUSIES 
 
 

In de afbeelding van het profiel zelf is veel bioturbatie in de vorm van zogenaamde krotovina zichtbaar, deze 

zijn eveneens in de slijpplaten zichtbaar. Krotovina zijn door dieren gegraven gangen die naderhand met 

organisch of mineraal materiaal uit andere bodemlagen zijn opgevuld. De matrix zelf bevat zeer weinig 

organisch materiaal. Slechts enkele wortelresten zijn zichtbaar, maar er is vrijwel geen vergaan organisch 

materiaal zichtbaar, zoals wel wordt beschreven door De Bakker (1989) voor karakteristieke moder-B 

horizonten. Aanwijzingen voor antropogene activiteiten zijn aanwezig in de vorm van een vuursteenfragmentje 

en wat verkoold materiaal. 

 

- Komt monster MW1 uit een oude akkerlaag (Apb horizont) en komt monster MW2 uit een moder-B 

horizont?  

In monster MW1 zijn aanwijzingen gevonden voor verplaatsing van bodemmateriaal, het gaat hierbij onder andere 

om ijzerconcreties/knollen. Tevens is op enkele foto’s te zien dat de sortering van het sediment zeer slecht is. Beide 

fenomenen kunnen zijn ontstaan door zowel bioturbatie als bewerking van de bodem. Vermoedelijk is deze laag 

niet ontstaan onder intensieve beakkering, maar het is wel goed mogelijk dat menselijk handelen enige invloed 

heeft gehad op het ontstaan van deze laag. 

Beide monsters bevatten zeer weinig organisch materiaal en monster MW2 bevat in ieder geval geen moderhumus 

en kan dus ook niet als een moder-B worden aangeduid.  

 

- Zijn beide lagen (5005 en 5020) volledig natuurlijk  of bevatten ze sporen van menselijke activiteiten?  

Beide lagen bevatten sporen van menselijke aanwezigheid, maar van oorsprong zijn ze natuurlijk en heeft er 

bodemvorming plaatsgevonden. Laag 5020 is in ieder geval geen akkerlaag, laag 5005 is mogelijk wel enigszins 

beïnvloed door akkeractiviteiten, maar hierin zijn geen aanwijzingen aanwezig voor een intensieve beakkering. In 

monster MW2 is een fragment vuursteen aangetroffen, deze kan door bioturbatie hier terecht zijn gekomen. 

 

- Welke bodemvormende processen kunnen worden herkend?  

Dit betreft vooral verplaatsing van bodemdeeltjes in MW1 en de interne verwering van klei in MW2. Hierbij 

ontstaat een zogenaamde Cambic soil horizon (conform het FAO bodemclassificatiesysteem), deze komt overeen 

met de Nederlandse Bw horizont, oftewel de horizont waarin verbruining heeft plaatsgevonden.  

 

- Bevatten beide lagen sporen van bioturbatie?  

Ja, in beide lagen is veel bioturbatie in de vorm van graafgangen van dieren waargenomen. Ook zijn resten van 

uitwerpselen van dieren aangetroffen. 
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Figuur 8.1 
Alle sporenkaart van alle putten binnen het plangebied. 
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