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In december 2012 is een Inventariserend VeldOnderzoek in de vorm van 
proefsleuven uitgevoerd in plangebied De schaker te Twello (gemeente 
Voorst). Hier zal op korte termijn woningbouw plaatsvinden, aansluitend op 
de eerder uitgevoerde nieuwbouwfase Achter ’t Holthuis. De geplande werk-
zaamheden bedreigen de verwachte archeologische waarden. Om die reden 
heeft de gemeente bepaald dat het plangebied door middel van proefsleu-
ven onderzocht dient te worden.

Uit het proefsleuvenonderzoek blijkt dat Op vrijwel het gehele terrein arche-
ologische resten voorkomen. De conservering daarvan is redelijk tot gunstig. 
Gezien de vrij lage dekkingsgraad van proefsleuven is het niet zeker of de 
huidige waarneming representatief zijn voor het gehele plangebied. Deson-
danks tekent zich het beeld af, dat de resten zich concentreren op de hoger 
gelegen terreindelen in het westelijk en noordwestelijk deel van het plange-
bied. Deze resten bestaan uit twee urnenvelden uit de periode late bronstijd 
tot midden-ijzertijd, vondsten uit het laat-neolithicum of de vroege brons-
tijd, twee nederzettingsterreinen met bewoningssporen en waterputten uit 
de late bronstijd tot ijzertijd, een nederzettingsterrein met bewoning uit de 
late bronstijd tot vroege middeleeuwen, twee bewoningsterreinen met 
bewoningssporen uit de volle middeleeuwen en twee concentraties met 
sporen van ontginning uit de vroege middeleeuwen en de Nieuwe tijd.
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Inleiding, doel en vraagstelling

1.1 Algemeen

In opdracht van de gemeente Voorst heeft Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol 

BV) in november 2012 een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven 

uitgevoerd in plangebied De schaker te Twello (gemeente Voorst).

Plangebied
Het plangebied De Schaker ligt aan de zuidoost- en oostzijde van Twello (figuur 1). Hier 

zal op korte termijn woningbouw plaatsvinden, die in het westen aansluit op de eerder 

uitgevoerde nieuwbouwfase Achter ’t Holthuis.  

Het plangebied ligt ingeklemd tussen de H.W. Iordensweg in het westen, de 

Voordersteeg in het zuiden, het zwembad en tennispark De Schaeck en de Aronskelk/

Achter ‘t Holthuis in het noorden. De oostgrens wordt gevormd door de velden aan 

het Schakerpad ter hoogte van de lijn Voordersteeg 11 in noordelijke richting door 

te trekken. Het plangebied is momenteel in gebruik als akker- en weiland. Aan de 

Voordersteeg en het Schakerpad liggen enkele boerderijen. Het gehele onderzoeksge-

bied omvat circa 32 hectare.

Het plangebied is in drie delen verdeeld: een noordelijk deel ten oosten van de 

Aronskelk/Achter ‘t Holthuis, een zuidoostelijk deel tussen het Schakerpad en de 

Voordersteeg en een zuidwestelijk deel tussen de Voordersteeg, de H.W. Iordensweg 

en de Veenhuisweg. In het vervolg van het rapport wordt aan de drie gebiedsdelen 

gerefereerd als het ‘noordelijk’, ‘zuidoostelijk’ en een ‘zuidwestelijk’ deelgebied.

1
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Figuur 1 
Ligging plangebied
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1.2 Aanleiding

Het plangebied ligt volgens de gemeentelijke archeologische waardenkaart in een 

gebied met een middelhoge tot hoge trefkans op archeologie(categorie 4 en 5). 

Op de locaties zelf is nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. Direct ten 

westen van het noordelijke deel van het plangebied zijn de afgelopen jaren, tijdens 

grootschalige opgravingen in plangebied Achter ’t Holthuis,  kwalitatief hoogwaardige 

bewoningssporen uit de midden-bronstijd tot de middeleeuwen aangetroffen. De kans 

is groot dat deze sporen tot in het plangebied De Schaker doorlopen. Daarnaast is 

niet uit te sluiten dat archeologische resten uit oudere en jongere perioden (steentijd, 

Nieuwe tijd) aanwezig zijn.  

Omdat de bouwplannen de verwachte archeologische waarden bedreigen, heeft de 

gemeente bepaald dat plangebied De Schaker door middel van een inventariserend 

veldonderzoek onderzocht dient te worden. Uit de opgraving Achter ’t Holthuis blijkt 

dat in het plangebied vooral grondsporen zijn te verwachten. De kans op vondstrijke 

bodemlagen kan als zeer laag worden ingeschat. Booronderzoek, waarmee vooral 

vondstmateriaal wordt opgespoord, is dan een minder geschikte prospectie methode. 

Om die reden is door het bevoegd gezag gekozen voor een proefsleuvenonderzoek 

omdat daarmee grondsporen het meest efficiënt in kaart worden gebracht. 

1.3 Archeologisch en landschappelijk kader

De regio ten oosten van de Veluwe en ten westen van de IJssel ter hoogte van Deventer 

en Zutphen en rond Apeldoorn is een gebied waar in het verleden weinig archeologisch 

onderzoek heeft plaats gevonden. In en rond de steden Zutphen en Deventer zijn wel 

veel archeologische onderzoeken uitgevoerd en zeker de grote opgravingen aan de 

oostzijde van de beide steden hebben veel informatie uit het verleden opgeleverd.

Het landschap waarbinnen het plangebied ligt wordt door twee belangrijke elementen 

bepaald, namelijk door de IJssel en de diverse rivierduinen en dekzandruggen. In het 

noordwesten en zuiden liggen de dekzandruggen. In zuidelijke en oostelijke richting 

daalt het dekzand; plaatselijk is hier sprake van afdekking met rivierklei.

De hogere delen in het landschap vormden de ideale locaties voor menselijke 

bewoning. Dit wordt goed aangetoond door de archeologische vondsten in het 

plangebied Achter ’t Holthuis (omvang 5 ha, figuur 2). Van de midden-bronstijd tot de 

vroege middeleeuwen is het gebied grotendeels continu bewoond geweest. Alleen 

voor de periode tussen de midden-ijzertijd en de eerste helft van de late ijzertijd zijn 

geen aanwijzingen voor bewoning gevonden. Het is echter niet uitgesloten dat deze 

zich in het niet onderzochte deel van Achter ’t Holthuis bevinden.

De meeste bewoningsresten dateren uit de periode midden-bronstijd B  tot vroege 

ijzertijd en de periode midden-Romeinse tijd tot de eerste helft van de vroege 

middeleeuwen.1 Maar liefst elf midden-bronstijd-boerderijen zijn onderscheiden, 

en daarnaast drie uit de tweede helft van de late bronstijd en zeven uit de vroege 

ijzertijd. Eén mogelijk huis dateert uit het tweede deel van de late ijzertijd of de 

vroeg-Romeinse tijd. Vanaf de midden-Romeinse tijd verschuift de bewoning in 

oostelijke richting. Er is sprake van clustering van enkele gelijktijdige erven. Op de 

erven komen nu voor het eerst waterputten voor en werkplaatsen in de vorm van 

hutkommen. In de vroege middeleeuwen lijkt de bewoning in noordelijke richting op te 

schuiven. Vanaf de 10e eeuw wordt het gebied in gebruik genomen als (gemeenschap-

pelijke) es en dit gebruik ging door tot aan het begin van de 19e eeuw.2

1  De Wit 2012.
2  Idem.
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Figuur 2 
Overzicht van de ARC opgravingen ‘Achter ’t Holthuis’
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Hoe in die tijd de lager gelegen delen van het landschap tussen de zandruggen in 

werden gebruikt, is niet goed bekend. Mogelijk bevonden zich hier de laat-prehistori-

sche waterputten (deze zijn op Achter ‘t Holthuis niet aangetroffen) en liet men hier 

vee grazen. Maar het is ook goed mogelijk dat hier andere activiteiten plaatsvonden, 

waarvan de restanten nog als archeologische sporen en vondsten in de bodem 

aanwezig zijn. Ten oosten van het plangebied is in het lagere landschap in januari 

2012 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door ARC bv (plangebied De Fliert;  

onderzoeksmeldingsnr. 50.120), waarbij geen archeologisch relevante sporen werden 

aangetroffen. Op minder dan een kilometer in oostelijke richting, op het Buddezand, 

kon vastgesteld worden wat de mogelijke potentie van het met rivierklei afgedekte 

oude landschap is geweest. Daar werden vondsten en sporen uit het laat-neolithicum 

aangetroffen. Het is bijzonder dat de grondsporen nog zichtbaar waren, omdat 

grondsporen van deze ouderdom vaak volledig vervaagd (uitgeloogd) zijn.3

Medewerker Functie	

drs. A. Tol Projectleider

drs. C. van der Linde Veldwerkleider

M. van Zon MA Veldarcheoloog

J. van der Leije MA Veldarcheoloog

A. Manders Vrijwilliger

1.4 Opzet en organisatie

Het inventariserend veldonderzoek heeft plaatsgevonden tussen 12 en 29 november 

2012. Het onderzoek is uitgevoerd door een team van drie personen van Archol onder 

leiding van een senior KNA-archeoloog (tabel 1).

 Voorafgaand aan het onderzoek is een programma van eisen opgesteld.4 Het veldwerk 

is uitgevoerd conform dit PvE en de KNA versie 3.2. In totaal zijn 65 sleuven met 

een totale omvang van 12.769 m² aangelegd. Opgemerkt dient te worden dat het 

puttenplan volgens het PvE zou leiden tot een dekkingsgraad van ca. 8%. Na afloop 

van het veldonderzoek kwamen we er achter dat in het PvE bij de berekening van de 

dekkingsgraad een foutieve omvang van het plangebied is gehanteerd (17 ha i.p.v. 32 

ha). Hierdoor is uiteindelijk een dekkingspercentage van 4% gerealiseerd. Dit is lager 

dan de richtlijn die de KNA Leidraad proefsleuvenonderzoek op dit punt geeft (zie 

verder paragraaf 2.5).5  

1.5 Doel- en vraagstelling

Het doel van het proefsleuvenonderzoek is het vaststellen van de inhoudelijke en 

fysieke kwaliteit van archeologische resten om een waardering van het terrein of 

terreindelen te geven. Dit gebeurt door kenmerken als aard, ouderdom, omvang, 

gaafheid en conservering te beschrijven. Op basis van deze waardering wordt een 

advies gegeven over de behoudenswaardigheid van archeologische sporen, sites of 

vindplaatsen en het al dan niet vrijgeven van (delen van) het onderzoeksgebied. Ook 

worden aanbevelingen gedaan met betrekking tot de bij het eventueel vervolgon-

derzoek toe te passen strategieën, methoden en technieken en aanbevelingen met 

betrekking tot te nemen behoudsmaatregelen.

3  Theunissen & De Kort 2009.
4 Van Malssen & De Wit 2012.
5  KNA Leidraad Inventariserend Veldonderzoek – deel proefsleuvenonderzoek IVO-P, versie 1.02.

Tabel 1 
Samenstelling onderzoeksteam



InleIdIng    9

Voor het onderzoekskader van onderhavige proefsleuvenonderzoek zijn de nationale 

onderzoeksagenda archeologie (NoaA) en de Provinciale Kennisagenda Archeologie 

(POA) van belang. In de NoaA valt het onderzoeksgebied onder het Utrechts-

Gelders zandgebied (deelgebied 2). De volgende hoofdstukken hebben betrekking 

op het onderzoeksgebied:. H11: de vroege prehistorie’, ‘H17: de late prehistorie in 

Noord-, Oost- en Zuid-Nederland en het rivierengebied’ en ‘H20: De Romeinse tijd, 

middeleeuwen en vroeg-moderne tijd in het Midden- en Oost-Nederlands zandgebied.

In de Provinciale Kennisagenda Archeologie valt het plangebied onder de  regio 

Veluwe. Voor deze regio wordt voor een aantal thema’s waarover de kennis nog 

beperkt is, extra aandacht gevraagd:

- het grafritueel voor alle archeologische perioden. Hierin spelen thema’s als de 

relatie tussen grafveld en nederzetting, rijkdom en status, culturele achtergrond, 

het landschap en de mate van hiërarchie in de bevolking.

- de Veluwe mist nog een eigen, kenmerkende typologie binnen de materiële 

cultuur. Met name in de prehistorische perioden lijkt de Veluwe een gebied te zijn 

waarin elementen van zowel een noordelijke als een zuidelijke culturele traditie 

verschijnen. Hierdoor is het onduidelijk wat als gebiedseigen materiële cultuur kan 

worden beschouwd.

- de relatie tussen mens en landschap en hoe deze zich heeft ontwikkeld door 

de eeuwen heen. Thema’s zijn hierbij landinrichting, wegen, locatiekeuze, 

bodemdegradatie en bewoningsontwikkeling, en het karakter hiervan.

- de kennis over nederzettingen ontbreekt in belangrijke mate voor de meeste 

perioden: vroege prehistorie, bronstijd, Romeinse tijd en de middeleeuwen.

Goed onderzochte vindplaatsen (voor alle periodes) in de zone tussen de IJssel aan 

de oostzijde en de Veluwe aan de westzijde zijn nog zeer schaars. Een belangrijke 

algemene onderzoeksvraag betreft dan ook in hoeverre het beeld zoals dat nu voor 

de IJsselregio bestaat aan de hand van bijvoorbeeld de onderzoeken te Leesten/

Ooyerhoek nabij Zutphen en Deventer (Colmschate) ook opgaat voor het gebied ten 

westen van de IJssel en of dit beeld bijstelling behoeft. Binnen de microregio dient 

uiteraard gekeken te worden naar de mogelijke relatie met de bewoning op Achter ‘t 

Holthuis.

Voor de vroege middeleeuwen is de verwachting dat kleinschalige boerderijen 

aanwezig zijn op hogere zandgronden langs de randen van het Veluwemassief en op 

de zandige oeverwallen van de IJssel, maar dit kan nog niet door vondsten gestaafd 

worden. Deze jongste rivier van Nederland heeft een grote rol gespeeld bij de opkomst 

van de Karolingische handel en de laatmiddeleeuwse steden in de Achterhoek en op de 

Veluwe.6

Specifiek voor de onderzoekslocatie zijn in het PvE de volgende onderzoeksvragen 

geformuleerd:

• In welke mate is het gebied verstoord?

• Wat is de geologische/bodemkundige opbouw?

• Hoe dik is het esdek? Is het esdek in meerdere fasen aangelegd? Wanneer is het esdek 

te dateren en indien van toepassing, zijn de fasen te dateren?

6  Provinciale Kennisagenda Archeologie provincie Gelderland, deelgebied Veluwe.
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• Wat is de aard, omvang, conservering, gaafheid (fysieke kwaliteit) en verloop van de 

archeologische sporen en sporenclusters?

• Uit welke periode(n) dateren de sporen?

• Wat is de datering van de archeologische vondsten en tot welke vondsttypen of 

vondstcategorieën behoren zij?

• Is er een relatie te leggen tussen de archeologische vondsten en sporen?

• Wat is de relatie van vondsten en sporen met de eerder aangetroffen vondsten en 

sporen in de omgeving?

• Is er sprake van verschillende bewoningsfasen?

• Wat is de relatie tussen de aangetroffen sporen/structuren en het omringende 

landschap?

• Welke vindplaatstypen zijn er aangetroffen?

• Welke processen hebben bijgedragen aan de genese van het huidige landschap en 

kunnen die in de tijd geplaatst worden op grond van relatieve dateringen (vondsten, 

stratigrafie) en absolute dateringen?

• Zijn de aangetroffen vindplaatsen behoudenswaardig?

• Indien het onderzoek geen archeologische resten of categoriaal beperkte 

archeologische fenomenen (bijvoorbeeld alleen losse vondsten) oplevert, welke 

verklaring is hiervoor dan te geven? Is (bijvoorbeeld) sprake van: aantoonbare 

afwezigheid van bewoning en/of actief landgebruik, verstoring van antropogene aard, 

beperking van de archeologische waarnemingsmogelijkheden door bodemprocessen, 

beperking van de archeologische waarnemingsmogelijkheden door werk- of weersom-

standigheden?

• Welke postdepositionele processen hebben zich afgespeeld en wat is het effect 

daarvan?

Administratieve gegevens

Projectnaam Plangebied de Schaker
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Gemeente Voorst
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Werkzaamheden en methodiek

2.1 Proefsleuven

In totaal zijn 65 proefsleuven aangelegd, met een totale omvang van 12.769 m² (figuur 

3). De meeste sleuven meten 4 x 50 m en zijn min of meer noord – zuid georiënteerd. 

Bij de situering van de sleuven zoveel mogelijk het in het PvE vastgestelde puttenplan 

gevolgd. Enkele aanpassingen en aanvullingen bleken in het veld echter noodzakelijk. 

Hieronder wordt hier per deelgebied nader op ingegaan. Tijdens het veldonderzoek 

is eerst het noordelijk deelgebied onderzocht, en vervolgens de zuidoostelijke en 

zuidwestelijke deelgebieden. 

Noordelijk deelgebied
Het deelgebied omvat het noordelijk deel van het plangebied, gelegen ten oosten van 

de straten Aronskelk-Achter ’t Holthuis. Het meet ongeveer 240 bij 350 m en bestaat 

uit twee grote weilanden met een gezamenlijke oppervlakte van 10,5 ha. Het blok sluit 

bijna geheel aan op de oostelijke strook van de ARC-opgravingen ‘Achter ’t Holthuis’, 

waar inmiddels de nieuwbouw in een vergevorderd stadium is gekomen. 

In deelgebied noord zijn 20 proefsleuven aangelegd met een gezamenlijke oppervlakte 

van 3700 m2 (0,37 ha). Sleuven 1 t/m 18 zijn grotendeels volgens het reguliere 

puttenplan aangelegd. Alleen in het noordwesten, dat door de aanwezigheid van 

ingekuild veevoer niet toegankelijk was voor gravend onderzoek, is het puttenplan iets 

aangepast. Sleuf 6 is hier ingekort en een kwartslag gedraaid. Om toch een beeld te 

krijgen van de bodemopbouw in deze zone zijn tussen de stroken met kuilvoer twee 

karterende boringen gezet. 

Op de locatie van het kavel ‘Meijerink’, dat met voorrang ontwikkeld gaat worden, 

zijn als nadere waardering twee extra proefsleuven gegraven (sleuven 19 en 20). In 

deze sleuf en de eerder aangelegde sleuf 1 is een groep kuilen uit de late bronstijd 

en/of ijzertijd aangetroffen. Deze bleek te zwaar te zijn aangetast door greppels en 

kuilen die samenhangen met recentelijk gesloopte bewoning uit de Nieuwe tijd (ca 

19e-20e eeuw). Enkele oudere sporen waren nog slechts ondiep bewaard gebleven. 

Verder onderzoek ter plaatse is niet noodzakelijk geacht, waarna is besloten om de 

grondsporen in de proefsleuven op het kavel ter aanvullende waarneming geheel op te 

graven.

Zuidoostelijk deelgebied
Het zuidoostelijk deelgebied ligt ten oosten van het Schakerpad en ten noorden van 

de Voordersteeg. Het meet ongeveer 380 bij 320 m en heeft een oppervlakte van 

11,5 ha. Het noordelijk deel bestaat uit één groot weiland, het zuidelijk deel uit open 

akkervelden. 

In deelgebied zuidoost zijn in totaal 21 proefsleuven aangelegd met een gezamenlijke 

oppervlakte van 4760m2; 0,48ha). Hierbij is zoveel mogelijk het reguliere puttenplan 

gevolgd. Alleen in het  zuidoostelijk deel kwam een sleuf te vervallen doordat deze 

buiten het plangebied lag op particulier terrein.  

In het zuidoostelijk deelgebied zijn extra de sleuven 41 en 42 gegraven om beter inzicht 

te krijgen in de in put 24 en put 25 aangetroffen sporen. 

Zuidwestelijk deelgebied
Het zuidwestelijk deelgebied ligt ingeklemd tussen het Schakerpad in het oosten, de 

Voordersteeg in het zuiden en de Veenhuisweg in het noorden. Het meet 500 bij 220 m 

2
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en heeft een oppervlakte van 10 ha. Het deelgebied bestaat uit een tiental omheinde 

graaslanden. 

In totaal is op dit terreindeel 23 sleuven aangelegd (omvang 4240 m2; 0,42 ha). 

Achttien sleuven zijn, op enkele kleine verschuivingen door hekwerk na, aangelegd 

volgens het puttenplan uit het PvE. Ter hoogte van het aangetroffen urnenveld zijn ter 

waardering en begrenzing vijf aanvullende sleuven aangelegd (sleuven 61-65). 

2.2 Aanleg

De aanleg van het vlak is uitgevoerd door de ervaren graafmachinist Harry Bolink van 

het bedrijf UniCom Oost b.v. uit Lettele met een rupskraan met gladde bak. Het vlak 

is vanaf het maaiveld laagsgewijs verdiept, waarbij het vlak tussentijds steeds visueel 

en met een metaaldetector is geïnspecteerd op de aanwezigheid van vondsten. Het 

archeologisch vlak is gefotografeerd en ingetekend met behulp van een Robotic Total 

Station. Daarnaast zijn van alle putten de putrand, vlakhoogten, maaiveldhoogten en 

de profielen ingemeten (figuur 4).

Op het grootste deel van het plangebied is een plaggendek aanwezig. Vondsten 

uit deze cultuurlaag zijn apart verzameld. In de onderkant van deze laag is door 

verspitting en doorwoeling vermenging opgetreden met de natuurlijke ondergrond 

laagspoor 5020: mollenlaag). Juist in deze menglaag zijn de meeste vondsten gedaan. 

Direct onder het plaggendek zijn de bovenkanten van de grondsporen zichtbaar. Het 

uiteindelijke sporenvlak is in de C-horizont aangelegd. Tijdens de vlakaanleg en in de 

profielen kon veelal worden bepaald of sporen jonger of ouder dan de vorming van het 

plaggendek zijn, of samenhangen met de vorming van het dek. Hierdoor was in het 

veld een eerste, grove chronologie aan te brengen.

2.3 Fysische geografie

Per proefsleuf is een lengteprofiel gedocumenteerd door middel van drie 1-m brede 

profielkolommen met een onderlinge afstand van gemiddeld 20 m. Elke kolom 

is handmatig afgestoken tot enkele decimeters in de C-horizont en vervolgens 

 
 
Figuur 4 Foto werk in uitvoering F1040279 
 
 

Figuur 4
 Foto werk in uitvoering



14	 de Schaker, Twello

gefotografeerd en digitaal beschreven in het computerprogramma Deborah. Per 

sleuf is steeds één profielkolom machinaal verdiept tot gemiddeld 0,5 m onder het 

sporenvlak.

De locaties van de 172 profielkolommen zijn op maaiveldhoogte ingemeten met behulp 

van de Robotic Total Station en zijn digitaal gekoppeld zodat doorlopende profielen 

over het plangebied gemaakt kunnen worden.

2.4 Documentatie grondsporen en vondsten

De vondsten zijn per grondspoor per vulling verzameld. Vondsten uit bodemlagen zijn 

per statigrafische eenheid per vak (4 x 5 m) verzameld. Een vuursteenvondst en vier 

bijzondere metaalvondsten zijn 3-dimensionaal ingemeten met Robotic Total Station.

Een selectie van ongeveer 10% van de sporen is gecoupeerd om de kwaliteit en 

conservering van de sporen te kunnen inschatten. Aanvullend hierop is een aantal 

grotere kuilen uitgeboord om de spoordiepte en de aard van de bodemopvulling te 

bepalen. De insteek en stratigrafische positie van sloten en greppels zijn in de profielen 

gedocumenteerd. Van waterputten is de diepte en opbouw bepaald met behulp van 

een boring. Enkele grondsporen met een houtskoolrijke vulling zijn bemonsterd.

Op het zuidwestelijk deelgebied zijn drie crematiegraven aangetroffen. Twee daarvan 

waren met de graafmachine geraakt. In afwijking op het PvE is besloten om deze beide 

op te graven. Ze zijn gelicht en gedocumenteerd volgens de ‘methode Hiddink’.

2.5 Opgegraven areaal

In het PvE is 10.900 m² aan reguliere proefsleuven voorzien. Daarnaast was 300 m² 

extra beschikbaar; deze zijn ingezet voor het onderzoek op het kavel van ‘Meijerink’. 

Uiteindelijk is bijna 12.800 m² aangelegd oftewel 1600 m² meer. Dit komt deels omdat 

bak van de graafmachine (achteraf) iets breder dan 2 m bleek te zijn waardoor de 

putten breder dan 4 m zijn geworden.

Volgens het PvE zou met het proefsleuvenonderzoek ongeveer 8% van het onder-

zoeksgebied worden onderzocht. Deze berekening klopt echter niet. In feite zou met 

de beschikbare aantal m² slechts een dekkingsgraad van circa 6,5 % worden bereikt. 

Tijdens het onderzoek bleek het plangebied bovendien veel groter te zijn en 32 ha te 

omvatten. Hierbinnen zijn 65 proefsleuven gegraven met een totale oppervlakte van 

1,28 ha. Hiermee is 4% van het plangebied onderzocht. Dit is lager dan richtlijnen die 

op dit punt  in de KNA Leidraad-proefsleuvenonderzoek worden gegeven. Hierin wordt 

gesteld dat vindplaatsen met een hoge sporen- en vondstdichtheid over het algemeen 

goed kunnen worden gewaardeerd met een dekkingsgraad van 5%. Voor vindplaatsen 

met een geringere sporen- en vondstdichtheid zal de benodigde dekkingsgraad 

ongeveer 10% zijn.7 Door de lagere dekkingsgraad valt niet met zekerheid te zeggen 

of de in De Schaker aangetroffen vindplaatsen representatief zijn voor het gehele 

plangebied en of de “lege” terreindelen ook daadwerkelijk geen vindplaatsen aanwezig 

zijn.

7  KNA Leidraad Inventariserend Veldonderzoek – deel proefsleuvenonderzoek IVO-P, versie 1.02.
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Put Opp (m2) Put Opp (m2) Put Opp (m2) Put Opp (m2)

1 203.2 21 219.4 41 73.3 62 137.6

2 212.0 22 215.1 42 148.1 63 80.3

3 245.2 23 206.5 43 135.9 64 240.6

4 152.0 24 214.0 44 246.3 65 84.3

5 133.7 25 200.5 45 227.5  

6 788.3 26 246.0 46 216.2  

7 197.5 27 189.2 48 93.2  

8 202.4 28 213.8 49 208.6  

9 146.0 30 225.0 50 191.1  

10 212.3 31 221.0 51 160.0  

11 102.5 32 173.2 52 197.8  

12 265.4 33 228.3 53 227.2  

13 227.7 34 223.1 54 281.4  

14 212.7 35 175.7 55 218.4  

15 234.2 36 194.4 56 202.3  

16 198.6 37 202.5 57 203.9  

17 179.0 38 233.2 58 186.2  

18 209.2 39 218.8 59 207.8  

19 212.1 40 146.7 60 119.5  

20 111.7 40 142.4 61 146.4  

Totaal             12768.4

Tabel 2 
Aantal m2 per put
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Landschappelijke en archeologische resultaten

3.1 Inleiding

In alle deelgebieden zijn archeologische resten aangetroffen, bestaande uit 

grondsporen en vondsten. Deze resten zijn voor een belangrijk deel door ruimtelijke 

en/of chronologische samenhang te groeperen tot vindplaatsen. In het onderstaande 

worden de landschappelijke en archeologische karakteristieken eerst in algemene zin 

beschreven. , waarna per deelgebied verder wordt ingezoomd. Vervolgens worden 

de vondsten besproken in specialistische deelrapportages. In hoofdstuk 4 worden de 

vindplaatsen binnen elk deelgebied gedefinieerd.

3.2 Landschappelijk kader

Geologische situering
Het landschap van Twello en omgeving is in belangrijke mate gevormd in de laatste 

glacialen, het Saalien II en het Weichselien (circa 238.000-11.500 BP8). Het gebied 

tussen Apeldoorn en Raalte maakt deel uit van een 125 m diep glaciaal bekken, dat 

voorkomt in de ondergrond van het dal van de Gelderse IJssel. Dit dal is gevormd door 

gletsjerdruk in het Saalien II (238-128.000 BP), met als hooggelegen tegenhangers 

de flankerende Veluwse en Sallandse stuwwallen. Het dal is al in het Saalien voor het 

grootste deel opgevuld met smeltwatermeer-afzettingen, behorend tot de Drenthe-

formatie. In het warmere Eemien (128-116.000 BP) en het Weichselien (116-11.500 

BP) zijn hierop door de Rijn enkele meters dikke rivierafzettingen afgezet, behorend 

tot de Kreftenheije Formatie. Hierop is in koudere fasen van het Weichselien dekzand 

afgezet, behorend tot de Twente-Formatie. Het dekzanddek is in de laagst gelegen 

daldelen doorgaans het dikst; op de stuwwalflanken is deze het dunst. In het jongste 

deel van het Holoceen, ongeveer vanaf het begin van de jaartelling, is tenslotte de 

huidige loop van de IJssel tot stand gekomen. Deze heeft grote meanders gevormd en 

een dun pakket klei over het dekzand afgezet, behorend tot de Echteld-Formatie.9  

Grondwaterhuishouding
Het stuwwallengebied is gekenmerkt door een ondergrondse afwatering. Door de 

hoge ligging en de zandige ondergrond dringt het grondwater diep onder maaiveld 

door en vloeit zijdelings af naar lager gelegen gebieden zoals het IJsseldal, waar 

het water als kwelwater weer uittreedt. In absolute zin staat het grondwater in de 

stuwwallen zeer hoog: soms tot 10 m +NAP. Hierdoor heeft zich onder de stuwwallen 

een groot zoetwaterreservoir gevormd. Deze voedt de beken en sprengen aan de 

flank van de stuwwal. De uittreding van grondwater verloopt vanaf de voet van de 

Veluwe in oostelijke richting. Ter hoogte van het IJsseldal buigt de grondwaterstroom 

af in noordelijke richting en volgt de hoofdafvoer richting Zwolle. In de winters is er 

sprake van kwel vanuit het IJsseldal, mogelijk plaatselijk versterkt door de werking 

van een noord-zuid gelegen restgeul in de ondergrond. Deze kwel en het uittredend 

grondwater zorgen voor stuwing aan de voet van de flank. Hierdoor ontstaat 

waterdruk onder de diepere leemlagen. Dit vergemakkelijkt het slaan van pulsen voor 

grondwater en zal oudtijds geholpen hebben bij de aanleg van grondwaterputten. 

De stuwing zorgt slechts incidenteel voor kelderwater in de kelders van de huidige 

bewoners aan het Schakerpad.10

8  BP=before present (i.e. voor 1950).
9  Berendsen 2005.
10  Deze paragraaf is ontleend aan Berendsen 2005 en gesprekken met de bewoners aan het 

3
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Schakerpad, waaronder een gepensioneerd milieukundige met kennis van de grondwaterhu-
ishouding in het gebied.
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Figuur 5 
Geomorfologische kaart met de grenzen van 
het plangebied

Figuur 6
Bodemkaart met de grenzen van het 
plangebied
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Vegetatie, bodem en geomorfologie
De oorspronkelijke begroeiing van de hoge voedselarme stuwwallen bestond 

waarschijnlijk uit eiken-berkenbos. Op de wat meer voedselrijke gronden domineerde 

het eiken-beukenbos. Op de stuwwallen bevonden zich eeuwenlang heidevelden. Deze 

zijn vanaf het begin van de 20e eeuw voor een groot deel herbeplant met naadbossen. 

Op de middelhoge zandgronden op de flanken van de stuwwallen zijn vanaf de 

middeleeuwen essen of enken gevormd door plaggenbemesting. Deze gebieden zijn 

ook nu nog voor een belangrijk deel in gebruik als akkerland. De laaggelegen gronden 

in het IJsseldal worden voor een belangrijk deel gebruikt als graasgebied voor het vee.

Volgens de geomorfologische kaart bestaat het uiterste westen en noordwesten 

van het plangebied uit een relatief hoog gelegen dekzandrug met of zonder 

oud bouwlanddek (figuur 5: 4K14). De lagere uitlopers ten oosten daarvan zijn 

dekzandruggen met of zonder oud bouwlanddek (3L5). De overwegend laagste 

terreindelen in het uiterste oosten en het zuidwesten zijn gekarakteriseerd als rivier-

overstromingsvlakte (2M25). 

De bodemkaart laat zien dat in bijna het gehele plangebied hoge bruine enkeerdgronden 

in lemig fijn zand voorkomen (figuur 6: bEZ23-VII). In het noordoosten en uiterste 

zuidwesten komen kalkloze poldervaaggronden in zavel en lichte klei voor (Rn67Cp-III).

3.3 Resultaten landschappelijk veldonderzoek

De veldwaarnemingen hebben per deelgebied een gedetailleerd beeld van de 

bodemopbouw opgeleverd. Het blijkt dat deze goed aansluit op het hierboven 

geschetste landschappelijke kader.

3.3.1 Profielopbouw algemeen

Aan de hand van de bestudeerde profielkolommen zijn drie profieltypen onderscheiden 

die representatief zijn voor de variatie in de bodemopbouw binnen het plangebied.

Standaardprofiel I: hoge bruine enkeerdgrond in dekzand zonder resten van 
podzolering, met een doorgraven biohorizont of mollenlaag (figuur 7).

- 0-30cm: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn. Bodemkundig: 

regelmatig bewerkte/doorploegde A-horizont. Interpretatie: bouwvoor. Laagspoor: 

5000.

- 30-60cm: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn. Bodemkundig: A-horizont 

bestaande uit opgebracht en doorploegd pakket. Interpretatie: plaggendek. Laagspoor 

5010.

- 60-75cm: zand, zwak siltig, grijsbruin tot geelbruin, matig fijn. Bodemkundig: 

AC-horizont. Interpretatie: gebioturbeerd, mollenlaag. Geregeld mogelijke resten van 

een moderpodzol. Laagspoor 5020.

- 70-125cm: zand, zwak siltig, geelbruin, matig fijn. Bodemkundig: C-horizont. 

Interpretatie: dekzand. Laagspoor 5030.

Standaardprofiel II: hoge bruine enkeerdgrond in dekzand of rivierzand met 
resten van een humuspodzol (figuur 8). 

- 0-35cm: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn. 

Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont. Interpretatie: bouwvoor. 

Laagspoor 5000.

- 35-45cm: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn. Bodemkundig: 

A-horizont bestaande uit opgebracht en verspit pakket. Interpretatie: plaggendek. 

Laagspoor 5010.



20	 de Schaker, Twello

- 45-55cm: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerzwartgrijs, matig fijn. 

Bodemkundig: A-horizont. Laagspoor 5023.

- 55-60cm: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn. Bodemkundig: E-horizont. Laagspoor 

5024.

- 60-75cm: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerzwartbruin, matig fijn. 

Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus. Laagspoor 5025.

- 75-95cm: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtgeelbruin, matig fijn. Bodemkundig: 

BC-horizont met veel roestvlekken. Laagspoor 5030.

- 95-115cm: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, zeer fijn. Bodemkundig: C-horizont. 

Laagspoor 5030.

- Of: >95cm: zand, zwak siltig, matig grindig, grijs, matig tot uiterst grof met 

leemlagen. Bodemkundig: C-horizont met Fe-Mn concreties. Interpretatie: rivieraf-

zettingen. Laagspoor 5040.

Standaardprofiel III: poldervaaggrond in siltige klei op dekzand of rivierzand 
(figuur 9).

- 0-30cm: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs. Bodemkundig: regelmatig 

geploegd/bewerkte A-horizont. Interpretatie: bouwvoor. Laagspoor 5000.

- 30-50cm: klei, sterk siltig, bruin. Bodemkundig: C-horizont. Interpretatie: IJsselklei. 

Laagspoor 5070.

- 50-60cm: klei, sterk siltig, matig humeus, donkergrijsbruin. Bodemkundig: laklaag/

vegetatie-horizont. Laagspoor 5050.

- 60-70cm: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen. Bodemkundig: C-horizont, 

volledig gereduceerd. Interpretatie: Geulafzetting De Fliert? Laagspoor 5060.

- 70-80cm: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn. Bodemkundig: C-horizont. Laagspoor 

5030.

- 80-100cm: zand, zwak siltig, matig grindig, grijs, uiterst grof. Bodemkundig: 

C-horizont. Laagspoor 5040.

Figuur 7 
Profiel 4.2 in het noordwestelijk deelgebied
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Figuur 8 
Profiel 62.2 in het zuidwestelijk deelgebied

Figuur 9 
Profiel 18.3 in het noordelijk deelgebied



22	 de Schaker, Twello

Profiel I komt voor op de hoge en middelhoge terreindelen. Hier is de podzolbodem 

(waarschijnlijk een humuspodzol) die oorspronkelijke in de top van het dekzand 

aanwezig was, door latere agrarische activiteiten in het akkerdek opgenomen. 

Profiel II  komt voor op de hoge, middelhoge en lage terreindelen. Hierbij is de 

verploeging van het dekzand minder rigoureus geweest waardoor nog een restant van 

de oorspronkelijke podzolbodem bewaard is gebleven. De hoger gelegen profielen 

van dit type bestaan volledig uit zandig materiaal. Bij de lager gelegen profielen 

heeft het afdekkende akkerpakket vaak een kleiige bijmenging. Vermoedelijk is bij 

overstromingen vanuit de IJssel klei over deze profielen afgezet. Deze IJsselklei is 

later met de top van het dekzand vermengd en tot akkerdek omgezet. Een tweede 

kernmerk van de lagere type II-profielen is dat de diepere ondergrond uit rivierzand 

bestaat.

Profiel III komt voor in de laagste terreindelen in het oosten van het noordelijk 

deelgebied. Ook bij profielen van dit type is over het dekzand of rivierzand IJsselklei 

afgezet. Bij de latere ontginningen van de lagere terreindelen is waarschijnlijk eerst 

grond opgebracht die alleen vermeng is met de top van de klei. Het op die wijze 

ontstane akkerpakket was zo dik dat latere ploegactiviteiten nooit het het dekzand 

met podzolbodem en de basis van de kleilaag hebben bereikt.  

In figuur 10 zijn de opgravingsputten geprojecteerd op het AHN. Goed te zien is dat 

het maaiveld binnen het plangebied in oostelijke en zuidelijke richting daalt. Het reliëf 

van het dekzand zoals dat aan de hand van de vlakhoogtes is gereconstrueerd11, volgt 

in grote lijnen het reliëf van het maaiveld (figuur 11).  Wel is het reliëfverschil tussen 

de hogere en lagere delen van het dekzandlandschap oorspronkelijk groter geweest. 

Op de hogere en middelhoge delen, waar de natuurlijke podzolbodems (deels) zijn 

verdwenen,  zal de top van het dekzand namelijk oorspronkelijk 20 tot 40 cm hoger 

hebben gelegen. 

In tabel 3 zijn de gemiddelde hoogten van het maaiveld en het sporenvlak per put 

weergegeven. De gemiddelde maaiveldhoogte van het onderzoeksgebied ligt op 5,6 m 

+NAP. De gemiddelde hoogte van het sporenvlak bedraagt 5,0 m +NAP. De werkputten 

zijn gemiddeld 0,7 m diep aangelegd.

 

11  De sporenvlakken zijn consequent in de top van het dekzand aangelegd.
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Put N_prof NAP_mv NAP_vlak diepte (m)   Put N_prof NAP_mv NAP_vlak diepte (m)

1 3 5,2 4,5 0,7   34 3 5,3 4,6 0,7

2 3 5,0 4,2 0,8   35 2 5,2 4,7 0,5

3 3 5,4 4,7 0,7   36 3 5,4 4,7 0,7

4 2 5,8 4,9 0,9   37 3 5,3 4,5 0,8

5 2 5,6 5,1 0,5   38 3 5,9 5,2 0,7

6 2 5,6 4,9 0,7   39 3 5,5 4,8 0,7

7 3 5,2 4,5 0,7   40 3 6,2 5,5 0,7

8 3 5,4 4,8 0,6   41 0 6,2 5,6 0,6

9 3 4,8 4,1 0,7   42 1 5,9 5,1 0,8

10 3 6,0 5,2 0,8   43 2 6,8 6,2 0,6

11 2 6,2 5,6 0,6   44 2 6,3 5,9 0,4

12 3 6,4 5,7 0,7   45 3 6,0 5,3 0,7

13 3 6,1 5,4 0,6   46 3 6,7 6,0 0,7

14 3 5,7 4,9 0,8   47 2 5,3 4,7 0,6

15 3 5,5 4,8 0,7   48 1 5,3 4,8 0,5

16 3 5,4 4,5 0,9   49 3 5,4 4,7 0,7

17 3 4,5 3,7 0,8   50 3 6,4 5,8 0,6

18 3 4,7 3,9 0,8   51 3 5,5 4,8 0,7

19 2 5,4 4,6 0,8   52 3 5,5 4,9 0,6

20 1 5,0 4,5 0,5   53 3 5,6 4,9 0,7

21 3 5,8 5,1 0,7   54 3 5,6 5,0 0,6

22 3 6,2 5,5 0,7   55 3 5,6 5,0 0,6

23 3 5,8 4,9 0,9   56 3 5,6 5,0 0,6

24 3 6,1 5,4 0,7   57 3 5,5 4,9 0,6

25 3 5,8 5,1 0,7   58 3 5,6 4,9 0,7

26 3 5,6 5,0 0,6   59 3 5,6 5,0 0,6

27 3 5,4 4,7 0,7   60 2 5,5 4,9 0,6

28 3 5,2 4,6 0,6   61 2 6,3 5,7 0,6

29 3 5,3 4,6 0,7   62 2 6,3 5,7 0,6

30 3 5,2 4,5 0,7   63 2 6,4 5,8 0,6

31 3 4,8 4,2 0,6   64 3 6,3 5,7 0,6

32 3 5,4 4,8 0,6 65 1 6,1 5,5 0,6

33 3 5,2 4,6 0,6

 3.3.2 Noordelijk deelgebied

Reliëf
De maaiveldhoogtekaart (figuur 10) laat het volgende zien. Het westelijk terreindeel 

ligt hoog en sluit aan op het dekzandplateau waarop ook de opgraving Achter ’t 

Holthuis is gesitueerd. Op dit hoge terreindeel liggen de werkputten 4-6 en 11-13. 

Op de oostelijke flank daarvan liggen de putten 3, 8, 10, 14-16. Werkput 8 ligt op een 

uitstulping aan het hogere terreindeel. In oostelijke en zuidoostelijke richting loopt het 

reliëf af. Op de lage terreindelen liggen de overige werkputten.

Tabel 3 
Putgegevens met aantal profielen, gemid-
delde NAP hoogten van het maaiveld en het 
sporenvlak in meters +NAP en de diepte van 
het sporenvlak onder het maaiveld. In rood 
de sleuven op het noordelijk deelgebied, in 
blauw het zuidoostelijke en in oranje het zuid-
westelijk deelgebied.
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De hoogtes van het sporenvlak, die globaal overeenkomen met het paleoreliëf in 

het dekzand (zie hiervoor), laten zien dat de werkputten 11-13 op het van oorsprong 

hoogst gelegen deel van het dekzandlandschap liggen (figuur 11). In het natuurlijk 

reliëf is in oostelijke richting over een afstand van 200 m een verloop van 2 m zichtbaar. 

De uitstulping met wp 8 valt daarin op. Vanaf daar in oostelijke richting is het verval 

over een afstand van 50 m maar liefst 1,0-1,2 m.

Het grafveld (vindplaats 2, zie hieronder) ligt op het hoogste terreindeel. Het 

sporenvlak ligt daar op 5,75 m +NAP. De zone ten oosten en zuiden daarvan met neder-

zettingssporen ligt op ca 5,2-4,8 m +NAP. Ten noorden en zuiden van werkput 8 duikt 

het sporenvlak naar ca 4,4 m +NAP in de werkputten 7 en 16. In zuidoostelijke richting 

duikt het vlak verder omlaag naar 3,9-3,6 m +NAP in de werkputten 17 en 18.

Ten noordoosten van het grafveld liggen de clusters nederzettingssporen in wp 4 en 5 

op een hoogte van 4,9-5,0 m +NAP op een vrij vlak deel van het hoger terreindeel. Ten 

oosten daarvan loopt het vlak geleidelijk af in oostelijke en noordoostelijke richting 

naar 4,2 m +NAP.

Bodem en ondergrond
Het bodemprofiel toont een sterk verband met de hoogteligging van de terreindelen. 

Op de hoge terreindelen en op de hogere flanken van het dekzandplateau is sprake 

van uiterst zwakgrindige zandige profielen met een circa 15 cm dikke oude ‘mollenlaag’ 

met daarop een bruin zandig plaggendek van gemiddeld 60 cm dikte (profieltype 
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I). De bovenste 30-40 cm van het plaggendek zijn door moderne beakkering 

gehomogeniseerd en omschreven als moderne bouwvoor. Het zijn typische hoge 

bruine enkeerdgronden in zwaklemige dekzandprofielen (figuur 7).12 Deze bodems 

zijn ontstaan door ontginningen in de historische tijd. Hierbij is de top van het 

oorspronkelijk profiel (waarschijnlijk een humuspodzolprofiel) omgespit en ten dele 

gehomogeniseerd. Daarna zijn ter verrijking van de akkers gras- en heideplaggen 

opgebracht.

Aan de voet van de flanken van het dekzandplateau is het dekzand deels verspoeld 

en is sprake van enige vermenging met kleiig sediment (profieltype II). Verder in 

oostelijke richting is zavel en lichte klei afgezet (IJsselklei), waarin poldervaaggronden 

zijn gevormd (profieltype III). De ondergrond bestaat daar uit slecht gesorteerd zand 

met zowel een grind- als kleifractie daarin vertegenwoordigd.  Geomorfologisch gezien 

is dit een rivieroverstromingsvlakte. Op de lagere flanken is sprake van sterke oxidatie 

en reductieverschijnselen ten gevolge van wisselende grondwaterinvloed. Het zijn ook 

de zones waar door wisselende luchting bodemijzer is geoxideerd tot de vorming van 

ijzeroer. Op de laagste delen aan de oost-zuidoostzijde is een dun kleidek met laklaag 

zichtbaar; dit is de overgang naar de rivierkleigronden. Het kleidek is waarschijnlijk 

afkomstig van een noord-zuid gelegen geul direct ten westen van het Buddezand. Van 

12  De Bakker 1966.
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deze geul is de Fliert nog als gekanaliseerde restgeul zichtbaar. Bovenop de laklaag is 

nog een dun kleidek afgezet. Deze is waarschijnlijk afkomstig van de IJssel en dateert 

in de vroege middeleeuwen of later.

Gaafheid
De mate van gaafheid is bijna overal gemiddeld tot gunstig. De ontginning in 

historische tijd heeft het oorspronkelijk bodemprofiel onthoofd. Naar schatting is 

enkele decimeters van de bovenkant van de grondsporen en de cultuurlaag verdwenen. 

De vondsten en grondsporen in de top daarvan zijn hierdoor verdwenen of verplaatst. 

Hierna echter is een plaggendek opgebracht, waardoor het terrein grotendeels 

kunstmatig is opgehoogd. Dit dek werkt als beschermende bufferlaag, waardoor de 

dieper liggende archeologische resten juist eeuwenlang beschermd zijn gebleven 

tegen historisch en modern agrarisch gebruik. In oostelijke en zuidoostelijke richting is 

deze bufferlaag niet meer waargenomen. Daar ligt een kleidek met laklaag. Ook deze 

is echter beschermd gebleven in de ondergrond door afdekking met een relatief jong 

dek IJsselklei.

In het noordwesten in werkput 6 en in het oosten in werkput 18 is sprake van 

verschijnselen van verstikking in de ondergrond. Op deze terreindelen is sprake 

geweest van verstoorde afwateringsstromen. Op beide locaties is dat waarschijnlijk 

recentelijk veroorzaakt door de ligging van gronddepots. De zichtbaarheid van de 

grondsporen was hierdoor niet aangetast; de sporen waren grauwer van kleur.

Aan de zuidzijde zijn in werkput 9 en 15 plaatselijk diepploegsporen zichtbaar. Deze 

zijn veroorzaakt door een moderne scheurploeg en reiken tot in het sporenvlak. Ze zijn 

vermoedelijk hier aangezet om de ijzeroerkorst in de ondergrond ter plaatse te breken. 

Ter hoogte van werkput 18 is met zwaar materieel de moderne teellaag kapot gereden. 

De structuur van de ondergrond is hierdoor eveneens een weinig aangetast. Het is het 

gevolg van recente graafwerken, waarbij ten oosten van werkput 18 waterpartijen zijn 

uitgegraven.

Er zijn geen duidelijke aanwijzingen voor grootschalig grondverzet in het noordelijk 

deelgebied in het kader van de ruilverkavelingen. Het zuidoostelijk terreindeel, 

waar de bovengrond kleiiger wordt, is mogelijk met zandig sediment van de hogere 

terreindelen aangevuld en ingeploegd. Hierdoor is het terrein als geheel wellicht 

enigszins afgevlakt. 

Verstoringen met een lokale verspreiding zijn alleen aangetroffen op het kavel 

‘Meijerink’ (werkputten 1, 19, 20) waar het prehistorische sporencluster is aangetast 

door sporen en ingravingen die samenhangen met het gebruik van dit terreindeel als 

boerenerf in de Nieuwe tijd. Volgens omwonenden is deze boerderij pas in de ’70-er 

jaren gesloopt. Daarnaast is hier een recente sloot aangetroffen; deze ligt in werkput 1 

en is gedempt met nieuwtijds en recent afval. De sloot hangt vermoedelijk samen met 

de nieuwtijdse verstoringen op het kavel ‘Meijerink’.

Op het noordwestelijk terreindeel ligt kuilvoer in vier stroken van circa 8 bij 40 m. Het 

kuilvoer is ondiep ingegraven; volgens de huidige gebruiker is alleen de teelgrond 

weggegraven. In de grondboringen lijkt dit juist te zijn; hierin is het restant van een 

bruin zandig plaggendek zichtbaar en de bruine mollenlaag daaronder. Het lijkt er 

niet op dat het onderliggende sporenvlak is verstoord door afgraving of door het 

inrijden met zwaar materieel. Een boring tussen het kuilvoer leverde een onverstoord 

bodemprofiel op.
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3.3.3 Zuidoostelijk deelgebied

Reliëf
De maaiveldhoogtekaart laat het volgende zien. Het westelijk terreindeel is het 

hoogst gelegen. Het maaiveld loopt af in oostelijke en zuidoostelijke richting. De 

oostelijke flank van de helling is wat onregelmatig van vorm. Aan de noordzijde begint 

een natuurlijke verhoging die grotendeels tussen dit deelgebied en het noordelijke 

deelgebied ligt.  

Ook op de vlakhoogtekaart ligt het hoogst gelegen terrein aan de westzijde 

(sporenvlak op 5,7-5,5 m +NAP). Binnen dit hogere terreindeel zijn twee kleinere 

koppen te onderscheiden. Op de flank van het hogere terreindeel daalt het sporenvlak 

in noordelijke en oostelijke richting tot ca 5,0 m +NAP. In het uiterste noorden begint 

de oplopende flank richting de noordelijk gelegen verhoging. Verder in oostelijke en 

zuidelijke richting loopt het vlak af naar 4,6 m +NAP. In het uiterste noordoosten ligt 

het laagste deel op 4,2 m +NAP. In het uiterste zuiden, tegen de Voordersteeg, loopt 

het terrein weer op naar 4,8 m +NAP. De oostelijke uitloper van het hoogste terreindeel 

ligt eveneens op een hoogte van 4,8 m +NAP. De situering lijkt op die in het noordelijk 

deelgebied, waar eveneens een dergelijke uitstulping ligt.

De hoogteverschillen zijn hier kleiner dan op het noordelijk terrein. Dit lijkt deels het 

gevolg te zijn van egalisatiewerken in het kader van de ruilverkaveling.

Bodem en ondergrond
Ook in deelgebied zuidoost zijn op het hooggelegen westelijk deel hoge bruine 

enkeerdgronden in zwaklemig dekzandsediment gevormd. Direct onder het 

plaggendek ligt een dikke ‘mollenlaag’, een vergraven restant van de oorspronkelijke 

B-horizont (profieltype I en II).

 
 
Figuur 10 Gaaf bewaard profiel in werkput 36 F1040796 
 

Figuur 12
Gaaf bewaard profiel in werkput 36
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Op de lager gelegen terreindelen zijn de resten van een veldpodzolprofiel in 

dekzandsediment aangetroffen. Deze is bijna overal afgedekt met een dun bruin 

plaggendek dat in zuidelijke en oostelijke richting steeds vetter wordt ten gevolge van 

kleiaanrijking (profieltype II). In werkput 36 is een gaaf bewaarde profiel geregistreerd, 

dat de landschappelijke opbouw van het lagere deel van het zuidoostelijk deelgebied 

goed illustreert (figuur 12). Het profiel bestaat in de basis uit een intacte,  natte 

veldpodzol die in dekzand is gevormd. De Ah-horizont daarvan is sterk humeus 

en circa 20 cm dik. De E-horizont is hier nauwelijks ontwikkeld, en de B-horizont 

bestaat uit niet-verkitte ijzerdelen. Er is nauwelijks humus ingespoeld. Bovenop deze 

humuspodzol is een dun kleidek afgezet. In dit kleidek is geen laklaag aangetroffen, 

zoals in het noordelijk deelgebied. De top van het kleidek bestaat uit zandige klei. Dit 

dek geeft een periode van vernatting weer, waarbij het in het komgebied lag van een 

nabij gelegen actieve stroomgeul. De geul zorgde nabij ook voor enige verspoeling, 

getuige de zandfractie in het kleidek. Het plaggendek hierboven bestaat uit slecht 

gesorteerd kleiig zand. Vermoedelijk is zandig materiaal (plaggen) aangevoerd en is 

dit gehomogeniseerd door doorploeging. Daarbij is kleiig sediment of kleiige zoden 

vermengd met het zandig materiaal. De huidige bouwvoor in de top van het profiel 

bestaat eveneens uit kleiig zand.

In het uiterste zuiden, tegen de Voordersteeg, begint een hoger terreindeel met 

veel ijzeroervorming. In deze zone is veel gediepploegd, waarschijnlijk om deze 

obstructielaag te breken.

Gaafheid
De gaafheid is in het algemeen gunstig. Bijna overal is de B-horizont van het 

oorspronkelijk humus- of moderpodzolprofiel nog deels bewaard gebleven onder 

een bruin plaggendek dat in historische tijd is gevormd. Enkele recente, locale 

verstoringen bestaan uit een oost-west gelegen uitgegraven puinpad en een betonweg 

van enkele meters breedte. In het uiterste zuiden en noorden is gediepploegd met 

modern materieel om het ijzeroer en/of een kleidek in de ondergrond te breken en 

zo de waterafvoer te verbeteren. In de noordelijke strook is plaatselijk het terrein 

machinaal geëgaliseerd. Hierbij zijn enkele sloten gedempt en is het terrein kunstmatig 

opgehoogd.

3.3.4 Zuidwestelijk deelgebied

Reliëf
Op de maaiveldhoogtekaart is te zien dat in het noordoosten het hoogste terreindeel 

ligt.  In zuidelijke en westelijke richting loopt het terrein geleidelijk af. Het zuidelijk 

terreindeel ligt het laagst (figuur 10). 

Op de hoogtekaart van het sporenvlak (figuur 11) zijn de hoogteverschillen meer 

prominent. Het noordoostelijk terrein vormt het hoogste deel van het gehele 

plangebied en sluit aan op het westelijk deel van het zuidoostelijk deelgebied. De 

hoogte wordt gevormd door een smalle oost-west gelegen dekzandwelving met een 

hoogte van 6,0-6,2 m +NAP. In noordelijke richting naar het zwembad De Schaeck 

loopt het natuurlijk reliëf over een afstand van 30 m af naar 5,5 m +NAP. Ook in 

zuidelijke richting loopt het vlak (geleidelijk) af en tot 4,8 m +NAP. In zuidwestelijke 

richting is een vrijwel vlak verloop zichtbaar dat schommelt rond 5,0 m +NAP. In het 

uiterste zuiden en westen richting de Voordersteeg en de H.W. Iordensweg is weer een 

oplopend profiel zichtbaar.
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Bodem
In het noordoosten ligt een hoge dekzandwelving met hoge bruine enkeergronden. 

In het dekzand is oorspronkelijk een droge veldpodzol gevormd. Nergens is een 

‘mollenlaag’ aangetroffen. Op het hoogste terreindeel, ter hoogte van het grafveld, 

is alleen een deel van de B(h)s-horizont bewaard, met direct daarboven de moderne 

bouwvoor; het plaggendek ontbreekt hier (profieltype II). Op iets lagere flankdelen is 

het plaggendek nog wel bewaard. Op de noordelijke aflopende flank van het grafveld 

is het humuspodzolprofiel slechts deels verspit, en deels volledig intact door afdekking 

met het bruine plaggendek.

Het zuidelijk terreindeel bestaat uit ondiep gelegen grofzandig, grindhoudend 

slecht gesorteerd sediment met geregeld dunne kleilagen. We bevinden ons hier op 

een rivieroverstromingsvlakte. Het ‘plaggendek’ is grijs en vet, en lijkt zeer jong te 

zijn gevormd. In de basis van het plaggendek zijn soms nog delen van de verspitte 

Ah-horizont zichtbaar. De profielen in het zuidelijk deel zijn geregeld kleiig aan het 

maaiveld (profieltype II).

Gaafheid
De gaafheid van het deelgebied is overwegend redelijk tot gunstig te noemen. Enkele 

verstoringen zijn noemenswaardig. In het zuidelijk deel van werkput 57 en ten oosten 

van het grafveld in werkput 46 zijn ontzandingskuilen aangetroffen.

Op de maïsakker waar de noordflank van het urnenveld ligt, komen plaatselijk A-C 

profielen voor (figuur 13). De akker is dieper verstoord dan het zuidelijk gelegen 

grasland door modern agrarisch gebruik. De grafmonumenten zijn hierdoor aangetast 

en de greppels zijn minder goed zichtbaar.

Op de aflopende noordelijke flank van het grafveld is het humuspodzolprofiel 

door afdekking gedeeltelijk volledig intact (figuur 8). Ook zijn delen verspit bij de 

 
Figuur 13 Sterk wisselende conservering op het hoge deel van het grafveld. Een A-C profiel in werkput 
61. Vergelijk deze met een goed geconserveerd profiel in figuur 8 
 

Figuur 13 
Sterk wisselende conservering op het hoge 
deel van het grafveld. Een A-C profiel in 
werkput 61. Vergelijk deze met een goed 
geconserveerd profiel in de put ernaast in 
figuur 8
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ontginningen in de Nieuwe tijd. Delen van de humus A zijn in de onderkant van het 

plaggendek zichtbaar.

3.3.5 Samenvatting van de landschappelijke resultaten

De waarnemingen die zijn gedaan tijdens het proefsleuvenonderzoek sluiten goed aan 

op het kader dat is geschetst op basis van de bureaustudie. Het hoogteverloop van 

het sporenvlak vertoont in grote lijn hetzelfde beeld als de maaiveldhoogtekaart: de 

hoogste terreindelen liggen in het westelijk deel om het zwembad en tennispark De 

Schaeck en in het noordwesten aansluitend op Achter ’t Holthuis (ca 6,1-5,5 m +NAP). 

Het sporenvlak loopt af in zuidelijke en oostelijke richting. Het laagste terreindeel ligt 

in het noordoosten (ca 3,8-3,6 m +NAP).

De geologische ondergrond wordt gevormd door een laat-pleistoceen rivierterras 

met daarop uitwiggend een dekzanddek. De dikte en hoogte van dit dek neemt af in 

oostelijke richting. Op de laagste terreindelen ligt een holoceen kleidek tegen de voet 

van de dekzandafzettingen. Bij de afzetting van de klei zijn de dekzandafzettingen 

in beperkte mate verspoeld. Het kleidek heeft echter door afdekking grotendeels 

een positief effect op de conservering van de archeologische resten. Het kleidek is 

aan de noordoostzijde van het plangebied in twee fasen afgezet. De eerste fase is 

waarschijnlijk in de prehistorie afgezet door een geul ten oosten van het plangebied 

waar nu de Fliert stroomt. In het kleidek is een bodem gevormd (laklaag). Deze bodem 

vertegenwoordigt een oud loopniveau dat op basis van vondsten en een waterput 

dateert uit de periode late bronstijd tot ijzertijd, of ouder is. Bovenop de laklaag ligt 

een dun kleidek dat is afgezet vanuit de IJssel vanaf de vroege middeleeuwen. Het 

bodemtype op de lage delen is een poldervaaggrond.

Op de hogere delen en flanken is van oorsprong een humuspodzolprofiel gevormd. 

Op de lagere delen is dat een natte, zwak moerige veldpodzol, op de hogere delen 

een droge veldpodzol of mogelijk zelfs een verweerde holtpodzol. Ten gevolge van 

ontginning en agrarisch gebruik in de middeleeuwen en de Nieuwe tijd is de top van 

het podzolprofiel verspit en gehomogeniseerd. Daarna is door plaggenbemesting 

het akkercomplex in de loop der tijd kunstmatig opgehoogd. Zodoende is een bruin 

zandig plaggendek gevormd dat in oostelijke en zuidelijke richting in dikte afneemt 

en verdwijnt. De spreiding van het plaggendek komt grotendeels overeen met de 

aanwezigheid van dekzandafzettingen; echter ook op delen met rivierafzettingen komt 

een (dun) bruin plaggendek voor. Op de hoge terreindelen en op de hogere flanken 

is het huidig profiel een typische hoge bruine enkeerdgrond in zwaklemige dekzand-

profielen. Op de lagere flanken is sprake van sterke oxidatie en reductieverschijnselen 

ten gevolge van wisselende grondwaterinvloed. In deze zones is ook door wisselende 

luchting bodemijzer geoxideerd tot de vorming van ijzeroer.

De ontginning in historische tijd heeft vooral op de middelhoge en hoge terreindelen 

het oorspronkelijk bodemprofiel met enkele decimeters onthoofd. Hier zijn de 

oorspronkelijk aanwezige podzolprofielen verspit en opgenomen in het akkerpakket. 

Het later gevormde plaggendek heeft echter als beschermende buffer tegen verdere 

aantasting door modern agrarisch gebruik gewerk t. Op de lagere terreindelen zijn 

archeologische resten eveneens beschermd gebleven door afdekking met een relatief 

jong dek van IJsselklei.

3.4 Archeologische resultaten per deelgebied

Op alle deelgebieden en in bijna alle proefsleuven zijn grondsporen aangetroffen. 

Hierin zijn duidelijke concentraties aan te wijzen die een aanwijzing vormen voor de 
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aanwezigheid van vindplaatsen zoals erven. Belangrijk voor de interpretatie van de 

sporenconcentraties is de typering van de grondsporen, die kan wijzen op gebouw-

structuren, afvalkuilen, werkplaatsen, graven etc. In totaal zijn ruim 700 grondsporen 

in kaart gebracht (tabel 4). De sporen zijn onderverdeeld in antropogene, natuurlijke 

en recente sporen. De natuurlijke sporen bestaan uit boomvallen13, vlekken en 

dagzomende lagen. De recente sporen zijn alle verstoringen van na 1950 met recente 

archeologische indicatoren als kunststof, rubber e.d. Een belangrijk deel daarvan ligt 

ter hoogte van het kavel ‘Meijerink’ in de werkputten 1, 19 en 20. De verstoringen 

zijn onderscheiden van de ‘subrecente’ sporen. Deze dateren vóór 1950 en zijn 

gegroepeerd onder de noemer ‘middeleeuwen/Nieuwe tijd’. Het is echter mogelijk dat 

een deel van deze sporen wèl van recente datum is.

De antropogene sporen vertonen een grote variatie in type, diepte en stratigrafische 

positie. Ongeveer ¾ deel van de sporen is ouder dan het plaggendek en werd zichtbaar 

bij het afgraven van de mollenlaag. De overige sporen doorsnijden het plaggendek of 

zijn gelijktijdig met de vorming daarvan; deze sporen ‘hangen’ aan het plaggendek. Op 

basis van deze stratigrafische verschillen is in het veld een grove datering aangebracht. 

De sporen onder het dek zijn gegroepeerd als ‘prehistorie tot vroege middeleeuwen’; 

de sporen aan het dek zijn gegroepeerd als ‘middeleeuws’ en de sporen in het dek zijn 

gegroepeerd als ‘late middeleeuwen tot Nieuwe tijd’.

De dieptes van de grondsporen varieert per type spoor. De paalsporen zijn gemiddeld 

10-20 cm diep; de kuilen en greppels zijn gemiddeld zo’n 50 cm diep. Voor de oudste 

groep grondsporen geldt, dat bij de spoordiepte nog de dikte van de mollenlaag bij 

moet worden opgeteld. Dit is voor de sporen die in profiel zijn vastgelegd ook gebeurd 

(figuur 14).

13  Boomvallen zijn gekantelde bodemprofielen ten gevolge van omgevallen of omgewaaide 
boomwortelkluiten. Ze lijken op antropogene kuilen en bevatten vaak vondstmateriaal.

 
Figuur 12 Foto paalspoor in profiel F40327 
 

Figuur 14
Foto paalspoor in profiel 
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De grootste groepen antropogene grondsporen zijn greppels en sloten, paalsporen en 

kuilen. De meeste greppels zijn gedateerd in de middeleeuwen of jonger. Ze hangen 

samen met de percellering en verkaveling van het gebied. Enkele zijn te koppelen 

aan de vroegste fase van historische ontginning, wanneer de humuspodzol wordt 

omgespit en het terrein in cultuur wordt gebracht. Andere sporen van deze vroegste 

ontginning zijn drie zones met spitsporen in het zuidwestelijk deelgebied. De sloten 

zijn alle van (sub)recente ouderdom en volgen het huidige percelleringssysteem. Ze 

zijn waarschijnlijk gedempt bij de ruilverkaveling in de 20e eeuw. Veel ouder zijn de 

kringgreppels uit de periode late bronstijd tot ijzertijd. Deze markeren crematiegraven 

die in twee clusters in het onderzoeksgebied voorkomen (zie hieronder). Ze zijn ondiep 

bewaard gebleven en in enkele gevallen sterk doorgraven door diergangen. Binnen 

tenminste drie kringgreppels zijn crematiegraven met urnen bewaard gebleven.

De paalsporen zijn te koppelen aan gebouwstructuren uit de periode late prehistorie 

tot de Nieuwe tijd. 

De kuilen zijn gemiddeld een meter in doorsnede en een halve meter diep. De 

meeste kuilen zijn bij gebrek aan aanlegvondsten ongedateerd gebleven. De functie 

van deze kuilen is onbekend; het zijn waarschijnlijk afvalkuilen die op (de rand van?) 

erven liggen. Enkele vondstrijke kuilen liggen in het westelijk deel van het noordelijk 

deelgebied. Een voorbeeld is spoor 13.4, waarin naar schatting honderden potscherven 

zijn gedeponeerd in de late bronstijd of vroege ijzertijd. Een aparte groep vormen de 

kuilen met een houtskoolrijke bodemopvulling. De meeste dateren op stratigrafische 

gronden uit de Nieuwe tijd en zijn mogelijk als veldstookkuilen voor kleinschalige 

houtskoolproductie te interpreteren. Enkele zijn ouder dan het plaggendek en 

dateren uit de volle middeleeuwen of daarvoor. De functie van deze kuilen Ze zijn met 

zekerheid niet te associëren met het grafveld of de crematierite.

Opvallende grondsporen zijn drie waterputten of -kuilen en een hutkom. Twee van de 

waterputten/-kuilen, spoor 18.1 en 23.1, lijken aan de rand van prehistorische erven te 

liggen. In spoor 23.1 is waarschijnlijk een houten putconstructie aangeboord. Ze zijn 

zeldzaam in het gebied, getuige de afwezigheid van prehistorische waterputten op 

Achter ’t Holthuis. Een andere waterputdateert uit de Nieuwe tijd A en is waarschijnlijk 

een veedrenkkuil (S54.10).

De hutkom (S5.60) is voor de helft blootgelegd; de geschatte omvang is ca. 2 bij 4 m 

zijn.

Sporen antropogeen # Sporen natuurlijk #

Greppel 72 Natuurlijke verstoring 11

Paalgat/-kuil 343 Vlek 1

Paalgat met kuil 8 Laag 78

Kuil 102

Waterput 3 subtotaal 90

Haardkuil 13

Crematiegraf 3 Sporen recent

Hutkom 1 Recente verstoring 39

Kringgreppel 27

Sloot 10

Spitspoor 3

Subtotaal 585 subtotaal 39

totaal antr. + nat. + recent 714

Tabel 4 
Aantallen grondsporen per type
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3.4.1 Noordelijk deelgebied

Archeologische resultaten
In bijna alle proefsleuven zijn archeologische grondsporen en/of vondsten aangetroffen 

(figuur 15). Het betreft vondsten uit de periode laat-neolithicum tot vroege bronstijd, 

bewoningssporen en vondsten uit de perioden late bronstijd t/m de Nieuwe tijd, een 

grafveld uit vermoedelijk de bronstijd tot vroege ijzertijd en verkavelingssporen uit de 

middeleeuwen en de Nieuwe tijd.

Noordelijk terreindeel met werkputten 1-6, 19, 20 (figuur 15a)
De vroegste resten bestaan uit een handvol scherven uit het einde van de steentijd en 

bronstijd. Ze zijn gevonden in de ‘mollenlaag’ in de noordoostelijk gelegen werkput 2. 

Het gaat om twee dikwandige scherven met vervaagde wikkeldraadversiering. Daar 

dichtbij lagen enkele fragmenten van een dikke potbodem doorspekt met minerale 

magering, en een deel van een hoekig keramisch weefgewicht. Ook deze zijn in het 

laat-neolithicum of de vroege bronstijd gedateerd (laagspoor 2.5020; vnrs 11,14,15,16).

Een belangrijk deel van de prehistorische sporen lijkt op grond van het geassocieerde 

vondstmateriaal in de late bronstijd tot vroege ijzertijd te dateren. Uit deze periode zijn 

verspreid over het terrein clusters grondsporen aangetroffen. Bewoning uit de midden-

bronstijd of ouder is niet uit te sluiten, gezien de bewoningsgeschiedenis te Achter ’t 

Holthuis. 

In het noordwestelijk terreindeel is de grootste dichtheid grondsporen aangesneden 

in de werkputten 4 en 5. Op die locaties zijn waarschijnlijk één of meer erven 

aangesneden met daarin hoofd- en bijgebouwen en clusters kuilen. In werkput 4 is een 

deel van een NW-ZO georiënteerd (hoofd)gebouw aangesneden (figuur 16). Mogelijk 

is dit een boerderij met dubbele stijlen uit de late ijzertijd. In werkput 5 liggen drie 

bijgebouwen. 

In de sleuven 4 en 5 zijn ook bewoningssporen uit jongere bewoningsfasen 

aangetroffen. In elk geval ligt daar een hutkom uit de midden- of laat-Romeinse tijd 

(spoor 5.60). Hieruit zijn o.a. potscherven, een keramische spinklos, en een ijzeren 

wolf- of smeedslak afkomstig. Het aardewerk dateert uit de midden- of laat-Romeinse 

tijd. Eveneens in werkput 5 ligt een kuil spoor 5.32 uit de laat-Romeinse tijd of de 

vroege middeleeuwen (5e-8e eeuw na Chr.). Enkele scherven uit laagspoor 5020 hebben 

eenzelfde datering in de Merovische of Karolingische tijd. 

De jongste fase van bewoning in deze noordwestelijke zone ligt in werkput 4. Daar 

is vermoedelijk de wand van een boerderij uit de volle middeleeuwen aangesneden. 

Drie dakstijlen vormen een rechtlijnig verband. Er zijn geen buitenstijlen herkend. 

Het gebouw is voorlopig te duiden als type Gasselte B, en is te dateren in de 11e-14e 

eeuw na Chr.14 Een boerderij als deze is rechtstreeks in verband te brengen met de 

historische ontginning van het terrein en de vorming van de plaggendekken.

De dichtheid aan sporen is niet overal zo hoog. In de nabijgelegen werkputten 3 en 

6 liggen slechts een handvol kuilen en paalsporen. Hier zijn geen hoofdgebouwen 

aangesneden, maar relatief lege randzones van erven, die op een andere manier waren 

ingericht.

Dit lijkt ook te gelden voor werkput 1, ter hoogte van het kavel ‘Meijerink’; daarin zijn 

enkele kuilen uit de late bronstijd of de ijzertijd aangesneden (spoor 28, 31, en 41). De 

zone is als periferie beschouwd van een erf uit de periode einde bronstijd tot ijzertijd.

14  Waterbolk 2009, p94-101.
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De bewoning lijkt aldus te bestaan uit een relatief scherp begrensde zone met erven 

met een hoge sporendichtheid in het westelijk deel, en een lager gelegen zone ten 

oosten daarvan met voornamelijk (afval?)kuilen.

Zuidelijk terreindeel met werkputten 7-18 (figuur 15b-c)
In zuidelijke richting zijn méér bewoningssporen uit de late bronstijd tot ijzertijd 

aangetroffen, zij het in lagere dichtheden. Er lijkt hier geen sprake van meerfasige 

bewoning op dezelfde locatie, maar van verspreid gelegen solitaire  erven. Clusters 

sporen wijzen op erven uit de late bronstijd tot ijzertijd. Aan de westzijde van het 

terreindeel is het restant van een grafveld aangesneden. Er zijn geen aanwijzingen 

voor bewoning in de Romeinse tijd of de vroege middeleeuwen. Midden op het terrein 

liggen enkele kuilen uit de late middeleeuwen of de Nieuwe tijd.

 
Figuur 14 Het sporencluster in werkput 4, kijkend naar het zuiden F40316 
 

Figuur 16 
Het sporencluster in werkput 4, kijkend naar 
het zuiden

 
 
Figuur 15 Kuil spoor 13.4 na uitgraven van het zuidwest-segment F40484 
 

Figuur 17 
Kuil spoor 13.4 na uitgraven van het zuidwest-
segment
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Op het zuidwestelijk terreindeel, gelegen tegen de opgravingen Achter ’t Holthuis, zijn 

in de werkputten 13 en 15 enkele kuilen en paalsporen uit de periode late bronstijd-

ijzertijd gevonden. In werkput 13 is een segment van kuil spoor 4 opgegraven (figuur 

17). Deze bevat een grote hoeveelheid vaatwerk uit de tweede helft late bronstijd tot 

vroege ijzertijd (ca 900-500 v.Chr.). Vermoedelijk zijn tientallen potten vrijwel compleet 

in de kuil gedeponeerd.

Op het westelijk terreindeel in werkput 12 en mogelijk ook in werkput 13 is een klein 

grafveld gevonden. Het betreft een prehistorisch grafveld, dat grofweg is te plaatsen 

in de periode midden-bronstijd – midden-ijzertijd. Deze datering is gebaseerd op de 

vermoedelijke associatie met het nabijgelegen bewoningscluster te Achter ’t Holthuis. 

De datering van het exacte gebruik is vooralsnog onzeker, bij gebrek aan begravingen 

of andere materiële resten. Zeker niet uit te sluiten is een eerder gebruik in de vroege 

bronstijd of zelfs ouder, gezien de vondst van een Standvoetbeker op 200 m in 

westelijke richting. Ook een jonger gebruik is niet ondenkbaar, gezien de vondst van 

een laat-Romeins crematiegraf in diezelfde richting.15

Het grafveld is sterk vergraven door oude brede diergangen met holen. Alleen hier zijn 

dergelijke diergangenstelsels waargenomen. Tenminste vijf (delen van) kringgreppels 

zijn gevonden. Het meest compleet is spoor 2, een ronde kringgreppel van 6 m 

doorsnede. De kringgreppels omgaven crematiegraven. Deze waren gemarkeerd 

met een kleine heuvellichaam. Van de crematieresten en de heuvellichamen is ter 

plaatse niets terug gevonden. De diergangen in het noordelijk deel van werkput 13 zijn 

geïnterpreteerd als indirecte aanwijzing voor de aanwezigheid van heuvellichamen. 

Grafheuvels zijn vaak geliefde woonplaatsen voor vossen en met name dassen. Dit 

fenomeen is regelmatig geregistreerd, o.a. te Weert-Laarveld en te Oss-Zevenbergen 

(figuur 18).

Een deel van de greppels is gecoupeerd. Ze dateren in elk geval van vóór de 

middeleeuwse ontginningen. De greppels zijn slechts in zeer lichte mate gepodzoleerd, 

waarbij lichte ijzerinspoeling onder de kringgreppels is waargenomen. Bij gebrek aan 

15  De Wit 2012.

 
 
Figuur 16 Vlakfoto van vergraven kringgreppels in werkput 13 richting het zuiden F40413 
 

Figuur 18 
Vlakfoto van een cluster vergraven 
kringgreppels in werkput 13 richting het 
zuiden
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grafgiften of botresten is voor nu te spreken van een slecht geconserveerd grafveld, 

bestaande uit een cluster deels bewaarde randstructuren. Desondanks kunnen in deze 

zone nog (dieper ingegraven) beter geconserveerde graven liggen. Gezien de ondiepe 

conservering van sporen en ook het vergraven karakter van de graven, moest het 

sporenvlak hier uitermate voorzichtig worden aangelegd.

 

In het oostelijk en zuidoostelijk deel van het terrein zijn minder archeologische 

resten gevonden. In de lagere terreindelen in werkput 17 en 18 is sprake van kleiige 

profielen. In deze lage delen is een laklaag gevormd in het afgezette rivierkleidek. 

Deze laklaag leverde geen vondstmateriaal op of aanwijzingen voor beakkering. Er zijn 

wel plaatselijk fijne grindjes in aangetroffen, die sedimentair niet verklaard kunnen 

worden. Mogelijk is dit een aanwijzing voor betreding van de laag. Ook zijn enkele 

paalsporen en een waterkuil stratigrafisch aan deze bodemhorizont te koppelen. 

De waterkuil ligt in werkput 18 (spoor 1). Hieruit zijn een twintigtal scherven uit de 

late bronstijd tot ijzertijd verzameld, een vuursteenafslag en een fragment bot (vnrs. 

81/82). De waterkuil is uitgeboord; de diepte is ca 100 cm. De kuil is vermoedelijk op 

het lage terreindeel gegraven, vanwege de hier relatief hoge grondwaterstand (figuur 

19).

De laklaag en de sporen getuigen van een uitstekende conservering. De relatief 

hoge grondwaterstanden op dit terreindeel wijzen op een gunstige conservering 

van organische resten. De waterput hangt mogelijk samen met het in werkput 8 

aangesneden erf.

Verder komen verspreid over het terrein verkavelingsgreppels, kuilen en 

houtskoolkuilen voor, die niet nader te dateren zijn dan middeleeuwen of Nieuwe 

tijd. Deze sporen lijken in de meeste gevallen gelijktijdig te zijn aan (de vorming 

van) de plaggenlaag. Twee daarvan volgen de laatmiddeleeuwse NNO-ZZW 

gerichte verkavelingsas zoals te Achter ’t Holthuis is vastgesteld. Eén daarvan is een 

standgreppel met een vrij zware paalzetting. Twee andere greppels liggen haaks op de 

hoofdas. De huilen met houtskool zijn merendeels jonger dan het in de historische tijd 

gevormde plaggendek. Een deel ervan is echter ouder dan de historische ontginningen.

 
 
Figuur 17 Vlakfoto van waterkuil spoor 18.1 F40523 
 

Figuur 19 
Vlakfoto van waterkuil spoor 18.1
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3.4.2 Zuidoostelijk deelgebied

Archeologische resultaten
In de meeste proefsleuven archeologische grondsporen of vondsten aangetroffen. 

Deze resten dateren uit de periode late bronstijd tot ijzertijd, de middeleeuwen en/of 

de Nieuwe tijd (figuur 20). 

Opnieuw is er een scheiding aan te brengen tussen een hoog gelegen westelijk 

terreindeel en een laag gelegen terreindeel in het noord- en zuidoosten. De hoogte-

verschillen zijn echter minder prominent en echt laag (onder 4,5 m +NAP) ligt alleen 

het uiterst noordoostelijk terreindeel. Ondanks de gemiddeld hogere ligging van 

de terreindelen vergeleken met het noordelijk deelgebied lijkt de lage zone in het 

zuidoosten grotendeels ‘leeg’ te zijn (wp 30, 31, 33-37).

Prehistorie
In verschillende werkputten zijn wederom clusters bewoningssporen uit de prehistorie 

aangetroffen (figuur 21). Er zijn beduidend minder vondsten verzameld in vergelijking 

met het noordelijk deelgebied. Op basis van potscherven uit enkele kuilen zijn de 

nederzettingssporen gedateerd in de late bronstijd tot (vroege) ijzertijd. Clusters 

bewoningssporen liggen voornamelijk op het hoger gelegen westelijk terreindeel 

(erven 1 t/m 3), echter ook op het lagere midden en noordelijk terreindeel (bijvoorbeeld 

wp 29). De grondsporen bestaan uit paalkuilen, kuilen en greppels en vormen de 

weerslag van verspreid gelegen erven. Tussen deze clusters lijken ´lege´ zones te 

liggen. Op basis van de huidige sporenspreiding is het mogelijk enkele vermoedelijke 

erven aan te duiden, hoewel gezien de dekkingsgraad het totaal aantal erven 

onbekend is (zie hieronder). De prehistorische bewoningssporen concentreren zich 

met name in het westelijk terreindeel, ter hoogte van de werkputten 22, 24, 25, 38 en 

40-42. Daarbuiten zijn nog verspreide nederzettingssporen aangetroffen, onder meer 

in de werkputten 28, 29, 30 en 32. Put 29 vertegenwoordigt mogelijk ook een erf. In 

de clusters grondsporen zijn voorlopig tenminste 6 bijgebouwen en een waterput te 

herkennen.

Oudere resten bestaan uit enkele scherven uit de periode laat-neolithicum tot bronstijd 

en een kuil, die op bodemkundige gronden ouder moet zijn dan de overige sporen 

(spoor 40.26).

Een belangrijk cluster ligt in de werkputten 22, 41 en 24; daar zijn in totaal circa 70 

sporen aangetroffen die bijna allemaal prehistorisch lijken te dateren (figuur 20a). In 

werkput 22 ligt een noordwest-zuidoost georiënteerde greppel met een haakse hoek 

richting het noordoosten (sporen 1 en 4). Mogelijk is dit een wandgreppel van een 

boerderij uit de late bronstijd/vroege ijzertijd (type Oss 2B/Wachtum). Ook liggen hier 

paalsporen waarin enkele bijgebouwen zijn te onderscheiden en een tiental kuilen. Een 

deel daarvan is donkergrijs en houtskoolrijk. Het scherfmateriaal uit de mollenlaag en 

de kuilen is handgemaakt aardewerk met potgruis en minerale magering. De datering 

is late bronstijd tot ijzertijd.

In werkput 25 liggen circa 30 paalsporen en een kuil. Bijna de helft van de sporen is 

veel minder gepodzoleerd dan het andere deel. Mogelijk is hier sprake van een jongere 

bewoningsfase. De prehistorische sporen concentreren zich in het midden van put 

25. Hierin is in elk geval een 6- of 8-palig bijgebouw herkend. We bevinden ons hier 

waarschijnlijk op een éénfasig erf met een west-oost oriëntatie. In het zuidelijk deel 

van werkput 26 zijn enkele paalkuilen gevonden. Deze vormen mogelijk de aansluiting 

op erf 2.
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Figuur 20 
Sporenkaart van het zuidoostelijk deelgebied met onderscheiden clusters grondsporen en structuren. In lichtblauw clusters uit de periode late 
bronstijd tot ijzertijd, in donkerblauw onderscheiden structuren uit deze perioden. In paars structuren uit de Nieuwe of recente tijd.
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Figuur 20a-c 
Detailkaarten van het zuidoostelijk deelgebied
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Een volgende groep ligt hoofdzakelijk in het zuiden van put 40 en het noorden van put 

38; daar zijn circa 40 paalsporen en kuilen uit de prehistorie aangetroffen. In elk geval 

zijn (delen van) drie bijgebouwen herkend (figuur 20b).

Aan de westzijde van put 40 ligt een smalle greppel met een cirkelvormig uiteinde 

(spoor 5). De greppel heeft een rechtlijnig verloop in zuidwestelijke richting. Mogelijk 

is dit een deel van een omheining. De greppel lijkt qua kleur en textuur sterk op de 

kringgreppels in het noordwestelijk plangebied (werkput 12). Nabij de greppel ligt een 

kuil (spoor 26) die kenmerken vertoont van moderpodzolering. Waarschijnlijk is deze 

kuil veel ouder dan de overige sporen. De kuil bleek 40 cm diep, maar bevatte helaas 

geen daterend vondstmateriaal.

Behalve deze clusters met bewoningssporen in het westen zijn op de lagere 

terreindelen in het oosten en noorden minder dicht bebouwde delen van erven 

aangesneden (figuur 20c). Zo zijn in werkput 29 sporen aangetroffen van één of 

meer bijgebouwen in het noorden en zuiden van deze put. Tenminste vier paalsporen 

vormen de oostelijke wand van een groot bijgebouw dat ONO-WZW is georiënteerd. 

Dit gebouw is typologisch mogelijk in de late ijzertijd te dateren. De zwart 

gepodzoleerde sporen zijn nog circa 20 cm diep bewaard.

In het noorden in werkput 28 is een deel van een spieker gevonden. In werkput 30 

liggen nog enkele paalsporen alsook in het noordelijk deel van werkput 39. 

Een waterput uit de late prehistorie of de vroege middeleeuwen
In werkput 23 is onder een kleiig dek onder het plaggendek een waterput aangetroffen 

van bijna 6 m doorsnede (spoor 1, figuur 20a). De put is uitgeboord: de opbouw 

vertoont donkergrijze humeuze zandlagen, ten teken van een gelaagde dichtspoeling. 

Op ca 125 cm onder het sporenvlak is de houten putconstructie vol geraakt met een 

gutsboring. Dit hout loopt door tot tenminste 180 cm onder maaiveld (einde boring). 

Vermoedelijk betreft het een uitgeholde boomstam die als beschoeiing dienst heeft 

gedaan. In dezelfde boring is op ca 100 cm diepte een handgemaakte verweerde scherf 

gevonden. De scherf dateert vermoedelijk uit de late bronstijd tot ijzertijd. De insteek 

van de put is kleiig; indien deze samenhangt met de kleisedimentatie in het gebied 

wordt een datering vanaf de vroege middeleeuwen niet uitgesloten.

 
 
Figuur 19 Vlakfoto in werkput 22 richting het noordwesten F40582 
 

Figuur 21 
Vlakfoto in werkput 22 richting het noord-
westen
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Historische tijd
Verspreid over de putten is ook hier een verkavelingssysteem uit de periode mid-

deleeuwen-Nieuwe tijd aangetroffen. De oriëntatie daarvan is een slag gedraaid 

in vergelijking met dat op het noordelijk deelgebied. Deze is NNW-ZZO met haaks 

daarop greppels met een WZW-ONO verloop. De greppels hangen stratigrafisch 

samen met de basis van het plaggendek. In de meest noordelijke putten is een dubbele 

sloot aangetroffen, die de O-W oriëntatie volgt van de huidige percellering. De sloten 

zijn niet evident jong, maar oversnijden in elk geval het oudere verkavelingssysteem. 

Andere sporen uit de historische tijd betreffen wederom verspreid gelegen haardkuilen 

of houtskoolkuilen (figuur 22), en enkele rijen palen. Deze laatste zijn afrasteringen 

die qua stratigrafie en oriëntatie hoogst waarschijnlijk samenhangen met de oudere 

verkavelingen.

3.4.3 Zuidwestelijk deelgebied

Archeologische resultaten
Het deelgebied bestaat uit een hooggelegen noordoostelijk terreindeel, dat afloopt 

in zuidelijke en zuidwestelijke richting. In het uiterste westen en noorden loopt het 

terrein weer omhoog. Het zuidelijk en zuidwestelijk terreindeel zijn op enkele greppels 

en paalsporen uit de Nieuwe tijd na, geheel leeg (figuur 23c). Er zijn in die delen geen 

aanwijzingen voor prehistorische sporen of vondsten.

De gevonden resten bestaan uit vroege ontginningssporen en een drenkkuil uit de 

historische tijd en een urnenveld met crematiegraven uit de periode late bronstijd tot 

midden-ijzertijd (figuur 23).

Grafveld
In het noordoostelijk deel is in twee proefsleuven een urnenveld aangesneden (figuur 

23a, 24). Met enkele aanvullende sleuven is de maximale omvang van het grafveld 

bepaald (werkputten 44, 50, 61, 62, 64 en 65).

Het grafveld bestaat uit tenminste 16 grafmonumenten, 3 crematiegraven, enkele 

mogelijke resten van grafkuilen en een mogelijk inhumatiegraf. De grafmonumenten 

 
 
Figuur 20 Foto houtskoolmeiler spoor 16.2 F40472 
 

Figuur 22 
Houtskoolkuil spoor 16.2 in profiel
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zijn bijna alle ronde kringgreppels. Eén monument is afgerond rechthoekig en twee 

monumenten lijken vierkant te zijn. Typologisch zijn aldus mogelijk monumenten uit 

de late bronstijd, de vroege ijzertijd en de midden-ijzertijd vertegenwoordigd. Van 

de monumenten is vaak alleen de greppel of de ijzerinspoeling daaronder bewaard 

gebleven. Er zijn geen resten van heuvels gevonden, waarmee de graven ooit waren 

afgedekt. In twee gevallen zijn de greppels ten gevolge van diepere ingraving goed 

bewaard gebleven. Deze greppels bieden goede mogelijkheden voor pollenonderzoek.

De monumenten liggen dicht op elkaar. Twee vierkante of rechthoekige monumenten 

oversnijden elkaar enigszins. In één geval is een opening in het zuidoosten zichtbaar, in 

een ander geval is dat aan de zuidwestzijde. Binnen één kringgreppel ligt een grafkuiltje 

(spoor 44.4). Binnen enkele monumenten is alleen nog de ijzerinspoeling zichtbaar op 

de plek waar oorspronkelijk de grafkuil heeft gelegen.

Een crematiegraf zonder randstructuur is geraakt bij de aanleg van het sporenvlak en 

is volledig opgegraven (spoor 44.14) (figuur 25). Het graf bestaat uit de onderkant van 

een ruwwandige urn (vnr 112) met crematieresten, die is geplaatst in een kleine grafkuil. 

De onderkant van de urn is compleet, echter de potvorm is niet te reconstrueren. Op 

grond van de minerale magering dateert de pot  vermoedelijk in de vroege ijzertijd. Het 

graf was sterk doorworteld met fijne wortels van een nabij gelegen doorn, en lag dicht 

bij een perceelscheiding. Het is niet zeker of het graf is “onthoofd” door verploeging of 

door het graven van de perceelgreppel.

Eveneens in werkput 44 ligt spoor 12, een mogelijke inhumatiegrafkuil. De kuil 

heeft een omvang van tenminste 1,6 bij 0,9 m. De oriëntatie is NW-ZO, net als twee 

nabijgelegen vierkant en rechthoekig grafmonumenten. De kuil lijkt geen randstructuur 

te hebben en is niet gepodzoleerd. Dit kan veroorzaakt zijn door afdekking met een 

grafheuvel (vgl spoor 4). De kuil lijkt volgens de auteur erg veel op een late bronstijd 

inhumatiegraf, zoals die kort geleden op het urnenveld in Uden-Slabroek is gevonden.

Aan de zuidzijde van het grafveld, in werkput 65 ligt op 10 m afstand ten zuiden van 

de laatste kringgreppel nog een ovale kuil van anderhalve meter doorsnede (spoor 2). 

Deze is licht gepodzoleerd en waarschijnlijk prehistorisch. Mogelijk is dit eveneens een 

inhumatiegrafkuil. 

 
 
Figuur 22 Aanleg van het sporenvlak op het urnenveld in werkput 44 richting het noorden F40901 
 

Figuur 24 
Aanleg van het sporenvlak op het urnenveld 
in werkput 44 richting het noorden
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In werkput 50 is nog een crematiegraf geraakt bij de machinale aanleg van het 

sporenvlak (spoor 50.4; vnrs 115/123) (figuur 26). Het graf is omgeven door een 

kringgreppel (spoor 10). Het crematiegraf lijkt uit twee kuiltjes te bestaan. Hierin is 

een verbrande urn met crematieresten geplaatst en waren nog twee verbrande potten 

meegegeven. Ook is een vrijwel complete Eierbecher of voetkommetje gevonden. 

Ze zijn vaker bij urnen of graven als bijgift meegegeven. Er zijn op de Veluwe en in 

Overijssel samen slechts 9 gevallen hiervan bekend.16 De datering van het graf is 

vroege of begin midden-ijzertijd.

Op basis van het vondstmateriaal uit de graven lijkt het grafveld een zwaartepunt 

van gebruik in de vroege ijzertijd te hebben. De meeste greppels zijn slechts ondiep 

bewaard gebleven. Aan de noordzijde van het grafveld vertoont de flankzone een 

gunstige bodemconservering. Hier loopt het natuurlijk reliëf sterk af. In werkput 61 

is plaatselijk de humus A-horizont nog intact door afdekking met een plaggendek. In 

deze humus A is één ijzertijd scherf aangetroffen (vgl. figuur 8).

Prehistorische nederzettingssporen
Ten oosten van het urnenveld zijn in werkput 43 enkele nederzettingssporen gevonden, 

bestaande uit een ondiepe kuil en een diep gefundeerde spieker (figuur 23a). De sporen 

bevatten geen vondsten, maar lijken prehistorisch te zijn. Dit lijkt de westelijke uitloper 

van het nederzettingsterrein in het zuidwestelijke deelgebied (vindplaats 6).

Greppels en een drenkkuil uit de middeleeuwen en/of de Nieuwe tijd

In het noordelijk terreindeel, aan de Veenhuisweg, is in werkput 54 een bundel 

greppels en een veedrenkkuil gevonden uit het einde van de middeleeuwen of het 

begin van de Nieuwe tijd (figuur 23b). Twee zwarte greppels (sporen 1 en 4) hebben 

een NNW-ZZO oriëntatie. Spoor 1 heeft een diepe paalzetting aan de oostzijde (spoor 

2). Na 10 m buigen beide greppels af in oostelijke richting en vormen een knooppunt 

met een bundel van vier greppels. Deze bundel verloopt verder in zuidelijke richting. 

Er lijkt gezien het verdere verloop van de greppels ook geen sprake te zijn van een 

16  Verlinde & Hulst 2010, p. 50.

 
 
Figuur 24 Foto graf 44.14 richting noorden F40935 
 

Figuur 25 
Foto graf 44.14 richting noorden
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middeleeuws omheind of versterkt terrein. Circa 30 m in zuidelijke richting ligt een 

grote (water)kuil van 8 m doorsnede en 1 m diepte (spoor 10) (figuur 27). De kuil 

hangt aan het zandige bruine plaggendek S5010 en bevat geglazuurd aardewerk en 

baksteengruis. In combinatie met een pijpaarden pijpfragment is de datering 16e of 17e 

eeuw na Chr. De eerder genoemde bundel greppels lijkt hierop af te wateren. Het is 

waarschijnlijk een veedrenkplaats. De kuil is gegraven op een plaatse met leemlaag op 

60 cm diepte in de ondergrond. Doorgraving van deze laag zorgde vermoedelijk voor 

een gunstige waterwel.

Ten noorden van het grafveld in werkput 62 liggen de uiteinden van enkele 

middeleeuwse greppels (figuur 23a). Deze hebben een ONO-WZW oriëntatie. Eén 

greppeldeel ligt haaks hierop. Mogelijk ligt hier de aanzet van een verkavelingsas. 

De greppels zijn ouder dan het plaggendek en zijn ingegraven in de onderliggende 

Ah-horizont van het vrijwel intacte humuspodzolprofiel ter plaatse. Uit spoor 4 en 8 

zijn scherven verzameld, die dateren uit het einde van de vroege middeleeuwen (ca 

8e-10e eeuw na Chr.).

Ook in het oosten, in werkput 46 is een ‘vroege’ verkavelingsgreppel aangetroffen, met 

een NNW-ZZO oriëntatie. Deze is eveneens ouder dan het plaggendek, maar leverde 

geen vondsten op.

 

 

Figuur 26 
Foto graf 50.4 in het vlak met randstructuur 
richting noorden en in coupe richting zuiden
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3.5 Vondsten

3.5.1 Algemene opmerkingen

Tijdens het onderzoek zijn in totaal 676 vondsten aangetroffen en gedocumenteerd, 

waarvan 521 uit sporen en 155 uit bodemlagen (tabel 5). Het merendeel van de 

vondsten komt dus uit een gesloten context. Alle vondsten zijn verwerkt: naar 

categorie gesplitst, geteld en gewogen. De belangrijkste vondstgroepen zijn 

handgemaakt aardewerk uit de prehistorie tot vroege middeleeuwen, gedraaid 

aardewerk en bouwmateriaal uit de middeleeuwen en de Nieuwe tijd, en steen en 

vuursteen. De vondsten zijn door specialisten bekeken en gewaardeerd. 

Categorie N gewicht uit sporen uit bodemlagen

Aardewerk middeleeuwen 25 189 7 18

Aardewerk Nieuwe tijd 24 346,6 10 14

Aardewerk prehistorisch 544 7528,2 441 103

Baksteen 20 742,6 16 4

Crematieresten 17 5,3 17 0

Houtskool 5 71 5 0

Hout 4 137 4 0

Niet determineerbaar 5 199,4 3 2

Keramiek pijpen 1 0,8 1 0

Metaal brons 3 8,5 0 3

Metaal ijzer 4 33,7 3 1

Metaal lood 1 1,8 0 1

Metaalslak 4 509,7 4 0

Metaal onbepaald 5 72,5 0 5

Steen 3 23,1 1 2

Steen vuursteen 2 9,2 1 1

Steen onbepaald 8 535,4 7 1

Verbrande klei 1 7,9 1 0

Totaal 676 10421,7 521 155

 
 
Figuur 25 Vlakfoto van spoor 54.10 F50136 
 

Figuur 27 
Vlakfoto van spoor 54.10

Tabel 5 
Totaal vondsten
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Baksteen, houtskool, hout, niet determineerbaar aardewerk, keramieken pijpen en 

verbande klei zijn gedeselecteerd en hoeven niet nader uitgewerkt te worden, gezien 

de beperkte informatiewaarde van deze vondstcategorieën voor de waardering van de 

vindplaatsen. Ook zijn de archeobotanische monsters gedeselecteerd voor analyse en 

waardering. Op basis van de opgraving Achter ’t Holthuis bestaat al voldoende inzicht 

in de conserveringsgraad van archeobotanische resten in het plangebied.

Twee crematiegraven zijn gelicht en bemonsterd. Beide crematies zijn fysisch 

antropologisch onderzocht. 

3.5.2 Het handgevormde aardewerk 

Lucas Meurkens 

Inleiding
Het proefsleuvenonderzoek in Twello heeft in totaal 544 scherven handgevormd 

aardewerk opgeleverd, waarvan 116 gedetermineerd als gruis. Deze laatste groep is 

niet verder beschreven. Het aardewerk is per deelgebied of zone bekeken en gescand 

op daterende kenmerken (tabel 6). Vervolgens zijn de volgende eigenschappen 

beschreven per scherf:

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

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.

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.

Aangezien het grootste deel van de grondsporen slechts een kleine hoeveelheid 

scherven bevatte bleek een nauwkeurige datering in veel gevallen niet mogelijk. Het 

aardewerk wordt hier per zone besproken.

vnr put spoor aantal gewicht context waardering datering

2 1 5020 6 37,9 mollenlaag 1 x gruis; 3 x wandscherf ruwwandig; 1 x gladwandig BRONSL-IJZ

4 1 14 1 2,5 spoor gruis

5 1 18 10 120,6 spoor 3 x gruis; 1 wandscherf, 1 gefragmenteerde bodemscherf; 2 besmeten scherven BRONSL-IJZ

6 1 5020 1 6,9 mollenlaag 1 wandscherf BRONSL-IJZ

7 1 41 4 43,7 spoor 2 x gruis; 2 x wandscherf  BRONSL-IJZ

8 1 5020 3 11,4 mollenlaag 1 x gruis; 2 x wandscherf BRONSL-IJZ

10 1 28 3 82,4 spoor 2 x wandscherf besmeten, wat kwartsmagering BRONSL-IJZ

11 2 5020 5 57,8 mollenlaag 2 x gruis; 2 wandscherven; 1 fragment weefgewicht BRONSL-IJZ

12 2 5020 1 18,3 mollenlaag 1 bodemscherf BRONSL-IJZ

13 2 1 1 3,9 spoor 1 wandscherf BRONSL-IJZ

14 2 5020 4 57 mollenlaag Fragmenten van een zware bodemscherf (kwartsmagering/grof baksel) NEOL-BRONSM

15 2 5020 2 5 mollenlaag Gefragmenteerde wandscherf, kwartsmagering BRONSL-IJZ

16 2 5030 3 42,9 mollenlaag 2 x wandscherf met wikkeldraadversiering (kwartsmagering); 1 wandscherf NEOL-BRONSV; BRONSL-IJZ

19 4 5020 1 37 mollenlaag 1 x wandscherf (verweerd) BRONSL-IJZ

Tabel 6 
Handgemaakt aardewerk uit de prehistorie 
tot de vroege middeleeuwen
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vnr put spoor aantal gewicht context waardering datering

20 4 5020 3 19,7 mollenlaag 1 x gruis; 2 x wandscherf BRONSL-IJZ

21 4 7 2 9,8 spoor 1 x wandscherf ruwwandig BRONSL-IJZ

22 4 5020 11 99 mollenlaag 5 x gruis; 2 x bodemscherf; 2 x wandscherf; 2 x randscherf BRONSL-IJZ

23 4 11 5 58,7 spoor 1 x wandscherf besmeten; 2 x ruwwandig; 2 x gladwandig BRONSL-IJZ

24 4 15 1 10,5 spoor 1 x randscherf met diepe vingertopindrukken op de rand BRONSL-IJZ

25 4 13 3 29,9 spoor 2 x wandscherf ruwwandig; 1 x gladwandig BRONSL-IJZ

26 4 18 3 45,7 spoor 1 x gruis / 1 bodemscherf BRONSL-IJZ

27 4 19 1 10 spoor 1 x wandscherf besmeten BRONSL-IJZ

28 4 5020 4 30,1 mollenlaag 2 x wandscherf ruwwandig; 1 x rand- en 1 x wand gladwandig BRONSL-IJZ

29 4 16 1 4,5 spoor 1 x wandscherf BRONSL-IJZ

30 4 5020 1 4,9 mollenlaag 1 xwandscherf BRONSL-IJZ

33 5 1 1 7,5 spoor 1 x wandscherf besmeten (sec. verbrand) BRONSL-IJZ

34 5 5020 2 32,6 mollenlaag 1 x wandscherf gepolijst; 1 x wandscherf ruwwandig BRONSL-IJZ

35 5 32 1 20,7 spoor 1 x wandscherf besmeten BRONSL-IJZ

35 5 32 1 15,1 spoor 1 x randscherf. Vermoedelijk niet prehistorisch o.b.v. baksel Inheems-Romeins - VME

38 5 5020 1 3,2 mollenlaag 1 x wandscherf BRONSL-IJZ

40 5 60 22 344,3 spoor

42 6 3 1 1,8 spoor 1 gruis

43 6 4 1 227 spoor Indet. Fragment van een oor of bodem? BRONSL-IJZ

44 6 5020 3 5,6 mollenlaag 3 x gruis

45 8 888 13 95,7 nat. verstoring 8 x gruis; 1 randscherf ruwwandig van pot met slap S-vormig profiel; 4 wandscherven 
ruwwandig

BRONSL-IJZ

46 8 5020 1 16,1 mollenlaag 1 bodemscherf, organisch gemagerd? BRONSL-IJZ

47 10 5020 2 9,6 mollenlaag 1 x gruis; 1 x wandscherf kwartsmagering BRONSL-IJZ

48 10 1 3 32,6 spoor 1 gruis; 1 randscherf (kwartsmagering) BRONSL-IJZ

50 10 8 1 5 spoor 1 wandscherf BRONSL-IJZ

51 10 5020 1 17,8 mollenlaag 1 wandscherf BRONSL-IJZ

53 10 5020 2 19,4 mollenlaag 1 x wandscherf besmeten; 1 x wandscherf ruwwandig BRONSL-IJZ

55 11 5020 1 4,8 mollenlaag 1 x wandscherf BRONSL-IJZ

58 12 5010 2 9,5 plaggendek 1 x gruis; 1 x wandscherf ruwwandig BRONSL-IJZ

59 12 5020 4 20,5 mollenlaag 1 x gruis; 3 x wandscherf ruwwandig BRONSL-IJZ

60 12 5020 1 5 mollenlaag 1 x gruis

61 12 5020 1 15,1 mollenlaag 1 x wandscherf versierd met rijen nagelindrukken BRONSL-IJZ

63 13 5020 1 13,8 mollenlaag 1 x wandscherf BRONSL-IJZ

65 13 5010 1 5,7 plaggendek 1 x wandscherf versierd met rijen nagelindrukken BRONSL-IJZ

66 13 4 15 225,1 spoor

67 13 5 13 512,3 spoor

68 13 4 28 506,8 spoor

71 10 11 1 7,9 spoor

72 15 1 3 10,4 spoor 1 x gruis; 2 wandscherf BRONSL-IJZ

73 13 4 34 568,7 spoor

74 13 4 4 88,2 spoor

75 13 4 14 450,5 spoor

76 13 4 7 304 spoor

77 13 4 26 936,2 spoor

78 13 4 14 374,7 spoor

81 18 1 1 0,9 spoor
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vnr put spoor aantal gewicht context waardering datering

82 18 1 20 61 spoor 14 x gruis; 6 x wandscherf. Deels ruw zandgemagerd BRONSL-IJZ

83 19 5020 1 9,7 mollenlaag 1 x wandscherf, grof baksel veel kwartsmagering NEOL-BRONSM

84 19 5020 1 5,7 mollenlaag 1 wandscherf 

85 19 5020 2 4,4 mollenlaag 2 x gruis 

86 19 5010 4 14,9 plaggendek 2 x gruis; 2 x wandscherf ruwwandig BRONSL-IJZ

87 19 5020 6 19 mollenlaag 3 x gruis; 3 wandscherf, waarvan 1 met kwartsmagering BRONSL-IJZ

89 22 44 3 71,6 spoor 2 x wandscherf ruwwandig

90 22 999 1 5,1 verstoring wandscherf ?, indet

91 22 40 3 14,9 spoor gefragmenteerde wandscherf, schilferig baksel, kwartsgemagerd, wel dunwandig BRONSM-BRONSL

92 22 37 4 31,2 spoor 2 x gruis; 3 wandscherven waarvam twee kwartsgemagerd BRONSL-IJZ

93 22 5020 3 28,6 mollenlaag 3 wandscherven ruwwandig (kwartsmagering)

95 22 13 3 36,5 spoor 2 x gruis; 1 wandscherf ruwwandig kwartsmagering BRONSL-IJZ

97 23 1 1 4,2 spoor 1 wandscherf ruwwandig BRONSL-IJZ

98 24 5020 4 7,1 mollenlaag 3 x gruis

99 24 5020 2 8,2 mollenlaag

100 24 2 1 1,2 spoor

101 25 5020 4 15,2 mollenlaag 2 x gruis; 2 x wandscherf ruwwandig BRONSL-IJZ

102 25 5020 1 8,1 mollenlaag 1 wandscherf ruwwandig

107 38 5020 1 6,4 mollenlaag 1 wandscherf kwartsgemagerd. Veel mageringsmateriaal NEOL-BRONSV 

108 40 5020 2 4,3 mollenlaag 1 x wandscherf versierd (?) Aanzetten van nagelindrukken zichtbaar BRONSL-IJZ

109 41 5020 1 2,2 mollenlaag gruis

112 44 14 23 335,3 spoor Bodem- en wandscherven van 1 individu. Vorm onduidelijk (rand- en schouder ontbre-
ken)

BRONSL-IJZV

114 50 5020 3 36 mollenlaag 1 x gruis; 1 randscherf met ooraanzet (kwartsmagering); 1 randscherf

115 50 4 22 181,4 spoor Grootste deel scherven afkomstig van zelfde individu als V123; 1 wandscherf (kwartsma-
gering); Groot fragment (compleet profiel) van Eierbecher

BRONSL-IJZV

117 50 4 5 9,9 spoor 5 x gruis 

119 50 4 15 171,6 spoor Bodem- en wandscherven van 1 individu. Secundair verbrand. Magering kwartsgruis. 
Vorm onduidelijk

BRONSL-IJZV

123 50 4 80 314,3 spoor scherven van 1 individu gepolijst, reducerend gebakken. Zeer gefragmenteerd. 
Vermoedelijk drieledige vorm. Magering zand / fijn grind.

BRONSL-IJZV

124 50 9 15 94,1 spoor 4 x gruis; 2 x wand en 1 x rand en 1 x bodem van een pot met S-vormig profiel (kwarts-
magering)

BRONSL-IJZV

134 62 5023 1 2,2 A-horizont 1 bodemscherf. Platte bodem met voetaanzet. Dun baksel BRONSL-IJZ

140 1 31 2 14,3 spoor 2 x wandscherf kwartsmagering (vermoedelijk zelfde individu) BRONSL-IJZV

142 1 41 3 92,8 spoor 2 x wandscherf kwartsmagering; 1 x wandscherf ruwwandig BRONSL-IJZV

143 1 28 1 103,8 spoor 1 x randscherf drieledige pot met slap S-vormig profiel BRONSL-IJZ

144 19 4 1 189,1 spoor

145 1 18 1 14,8 spoor 2 x wandscherf, waarvan 1 met kwartsmagering

146 20 1 3 51,7 spoor 3 x wandscherf (kwartsmagering)

De noordelijke zone van het noordelijk deelgebied: werkputten 2-6
Deze vindplaatsengroep heeft in totaal 92 scherven handgevormd aardewerk 

opgeleverd, waarvan 30 stuks gruis. 47 scherven zijn afkomstig uit grondsporen. 

De overige scherven komen uit een natuurlijke verstoring en de afdekkende lagen 

(laagspoor 5020). Afgezien van S5.60 waarin 22 scherven gevonden werden, leverden 

de meeste sporen slechts één of enkele scherven op. Op basis van het baksel lijkt het 
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meeste aardewerk in de late prehistorie (late bronstijd – ijzertijd) thuis te horen. Het 

is echter niet uit te sluiten dat een deel ervan in de Romeinse tijd of Merovingische 

periode dateert. Twee scherven uit de B/C-horizont in werkput 2 zijn op basis van 

versiering scherper dateerbaar (vnr 16). Het gaat om twee verweerde scherven van 

kwartsgemagerd aardewerk met wikkeldraadversiering. Deze zijn te dateren in het late 

neolithicum of de vroege bronstijd. Een andere scherf, eveneens uit werkput 2 (vnr 14) 

is uitgevoerd in een grof, kwartsgemagerd baksel en dateert op basis daarvan mogelijk 

ook uit deze periode.

In twee gevallen was een datering na de ijzertijd duidelijk. Het gaat daarbij om het 

materiaal uit S5.32 en S5.60. In S.5.32 is een randscherf gevonden die is uitgevoerd 

in een baksel dat duidelijk afwijkt van de overige scherven uit deze vindplaatsgroep. 

Het is harder gebakken dan het materiaal uit de ijzertijd. Opvallend aan het complex 

uit S5.60 in vergelijking met de overige scherven uit deze vindplaatsgroep is het zeer 

zandige baksel waarin het aardewerk is uitgevoerd. Ook de scherven uit deze kuil 

waren echter weinig diagnostisch. Enkele wand- en randscherven zijn afkomstig van 

dezelfde pot met grof besmeten buik en versierde rand. De versiering bestaat uit 

nagelindrukken die zowel aan de binnen als aan de buitenzijde van de rand zitten. Een 

dergelijke versiering komt met name in de midden- en laat-Romeinse tijd veel voor bij 

het handgevormde aardewerk uit deze regio.17 

Het perceel “Meijerink”; werkputten 1, 19 en 20
Het betreft een randzone van een nederzettingsterrein uit de late prehistorie. In 

totaal zijn 68 scherven handgevormd aardewerk gevonden, waarvan 17 stuks gruis. 

In totaal 29 scherven zijn afkomstig uit sporen. De overige scherven zijn gevonden 

bij aanleg van het vlak in de afdekkende lagen. Het grootste deel van de scherven 

had weinig diagnostische kenmerken. Op basis van baksel lijken de meeste scherven 

in de late bronstijd of ijzertijd gedateerd te moeten worden. Het voorkomen van 

kwartsmagering in een deel van de scherven (N=12) wijst op een datering voor de 

midden-ijzertijd. 

Eén scherf, afkomstig uit een afdekkende laag (vnr. 83) is uitgevoerd in een grof, 

kwartsgemagerd baksel en is op basis daarvan mogelijk te plaatsen in het late 

neolithicum of de vroege bronstijd. 

De zuidelijke zone van het noordelijk deelgebied: werkputten 7-18
Het betreft een zone met nederzettingssporen uit de late prehistorie en een urnenveld. 

De putten in deze zone hebben in totaal 168 scherven handgevormd aardewerk 

opgeleverd, waarvan 35 stuks gruis. Tien scherven zijn aangetroffen bij de aanleg van 

de werkputten in de afdekkende lagen. De overige 158 scherven zijn afkomstig uit 

sporen, waarbij verreweg het grootste deel (N=142) afkomstig is uit één kuil (S13.4). 

Afgezien van dit spoor zijn in alle overige sporen met vondsten slechts één of enkele 

scherven gevonden. Deze vertonen weinig tot geen diagnostische kenmerken. Twee 

wandscherven uit de afdekkende lagen zijn versierd met rijen nagelindrukken. De 

baksels lijken te wijzen op een datering in de late bronstijd – ijzertijd. Er zijn geen 

aanwijzingen dat er in het complex ook  handgevormd materiaal uit jongere periodes, 

i.e. de Romeinse tijd en Merovingische periode aanwezig is. 

In het geval van kuil S13.4 kon de datering verder aangescherpt worden tot late 

bronstijd / vroege ijzertijd. De kuil leverde in totaal 142 scherven op, waarvan 28 

stuks gruis. Van de niet als gruis bestempelde scherven was een klein deel besmeten 

17  Hermsen 2012.
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(N=10). Ook was een klein aantal scherven gemagerd met kwartsgruis (N=6). Onder 

de herkenbare potvormen bevinden zich alleen maar gesloten drieledige vormen. 

Daaronder een fragment van een drieledige kom met verticaal dubbel doorboord 

knobbeloor (fig. 28: vnr. 73), een fragment van een Harpstedt-achtige pot met 

S-vormig profiel, licht besmeten buik en een randversiering van vingertopindrukken en 

een fragment van een tweede Harpstedt-achtige pot zonder besmijting maar eveneens 

met een randversiering bestaande uit vingertopindrukken (fig. 28: vnr. 77). Naast de 

scherf met knobbeloor is een wandscherf aanwezig met aanzet van een worstoor. Een 

klein deel van de wandscherven was versierd (N=5). Het gaat om drie scherven met 

kamstreekversiering, één wandscherf versierd met nagelindrukken in visgraatmotief en 

één wandscherf met een vlakdekkende versiering van vingertopindrukken. 

De datering van het materiaal uit kuil S13.4 is vastgesteld op basis van het lage 

aandeel versierde scherven, waarbij nagel- en vingertopindrukken domineren. Dit is 

kenmerkend voor de tweede helft van de late bronstijd en de vroege ijzertijd.18 De 

aanwezigheid van scherven gemagerd met gebroken kwarts, al dan niet in combinatie 

met zand of potgruis wijst op een datering vóór de midden-ijzertijd, aangezien kwarts 

vanaf deze periode niet meer als mageringsmateriaal gebruikt wordt.19 Ook het lage 

aandeel besmijting is indicatief voor een vroege datering. Dit is in de late bronstijd 

vaak nog maar sporadisch aanwezig (minder dan 10%), terwijl het in de ijzertijd in mid-

den-Nederlandse complexen kan oplopen tot soms wel 50%.20 Onder de aanwezige 

vormtypes zijn enkele stukken indicatief voor een datering, waaronder de Harpstedt-

achtige potten. Deze dateren over het algemeen in de vroege ijzertijd, maar komen in 

het gebied tussen Rijn en IJssel nog tot in de midden-ijzertijd voor.21 

18  Vergelijk bijvoorbeeld de complexen uit Wijchen en Oss-Ussen, fase A in Van den Broeke 1991.
19  Persoonlijke mededeling dr. P. van den Broeke (Bureau Archeologie en Monumenten ge-

meente Nijmegen).
20  Hermsen 2009; Persoonlijke mededeling drs. P. van den Broeke.
21  Persoonlijke mededeling dr. P. van den Broeke.

Figuur 28 
Een selectie van het handgevormde 
aardewerk uit kuil S13.4
Schaal 1:4
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Het zuidoostelijk deelgebied; werkputten 21-42
Het betreft een zone met nederzettingssporen uit de late prehistorie. Er zijn in 

totaal 31 scherven handgevormd aardewerk gevonden. Daaronder bevinden zich 10 

stuks gruis. Er zijn 14 scherven afkomstig uit grondsporen. De overige scherven zijn 

gevonden in de afdekkende lagen en een recente verstoring. 

Ook op dit deelgebied leverden de meeste sporen slechts één of enkele scherven 

zonder diagnostische kenmerken op. Op basis van de baksels moet het grootste deel 

van het aardewerk waarschijnlijk in de late bronstijd of ijzertijd gedateerd worden. 

Twee scherven zijn qua baksel afwijkend. Een scherf uit put 22 laagspoor 5020 (vnr 93) 

kenmerkt zich door een grof baksel en een grote hoeveelheid steengruismagering. 

Dergelijke baksels zijn kenmerkend voor het late neolithicum en de vroege bronstijd. 

Een andere scherf, afkomstig uit put 25 laagspoor 5020, heeft een schilferig baksel 

met kwartsmagering, dat in eerste instantie aan de midden-bronstijd doet denken. 

Aardewerk uit deze periode heeft echter meestal een aanzienlijke dikte (> 11 mm) 

terwijl deze scherf relatief dunwandig is. De datering ligt vermoedelijk in de midden- of 

late bronstijd.  

Het zuidwestelijk deelgebied; urnenveld in werkputten 44, 50, 61-65
Op het urnenveld (vindplaats 8) zijn in totaal 164 scherven handgevormd aardewerk 

gevonden. Het aardewerk is grotendeels afkomstig uit drie grafkuilen (S44.14, S50.4 en 

S50.9). Vier scherven zijn gevonden bij de aanleg van het vlak in de afdekkende lagen. 

Onder deze laatste groep bevindt zich een scherf met ooraanzet van kwartsgemagerd 

aardewerk (vnr 114). Deze is te dateren in de late bronstijd of vroege ijzertijd. 

Het aardewerk uit de grafkuilen is als volgt te beschrijven: 

S44.14 – 23 scherven van 1 individu. Het gaat om bodem- en wandscherven van een 

ruwwandige pot. Er waren geen diagnostische scherven aanwezig die een reconstructie 

van de potvorm mogelijk maken. 

S50.4 – 122 scherven van drie individuen. De eerste pot betreft een pot van gepolijst 

reducerend gebakken aardewerk (vnrs 115 en 123). Het aardewerk is gemagerd met fijn 

steengruis / zand. De pot is sterk gefragmenteerd, maar op basis van enkele rand- en 

halsscherven is duidelijk dat het om een drieledige vorm gaat. Het tweede individu is 

vertegenwoordigd door bodem- en wandscherven van een secundair verbrande pot. 

Het aardewerk is gemagerd met kwartsgruis. De vorm was niet reconstrueerbaar. Het 

derde individu is een groot fragment van een zogenaamde ‘Eierbecher’ (fig. 29: vnr. 

115). Op basis van de Eierbecher kan dit graf in de vroege- of het begin van de midden-

ijzertijd gedateerd worden.22

S50.9 – 15 scherven van een ruwwandige pot met S-vormig profiel en kwartsmagering.

Het aardewerk uit vindplaats 8 is op basis van het ruime voorkomen van 

kwartsmagering, een scherf met ooraanzet en de Eierbecher in de vroege ijzertijd te 

dateren. 

Conclusie
 Het handgevormde aardewerk van Twello is per deelgebied of zone bekeken en 

gedateerd. Daarbij is de aanwezigheid van meerdere periodes aangetoond. Het 

vroegst te dateren aardewerk zijn twee scherven met wikkeldraadversiering uit 

werkput 2. Enkele losse scherven uit deze put en sleuf 19 en 38 zijn op basis van baksel 

mogelijk ook in deze periode te dateren.

22  Van den Broeke 2012, 96.
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Het grootste deel van het handgevormde aardewerk moet in de late bronstijd / 

vroege ijzertijd gedateerd worden. Het gaat daarbij om het noordelijk en zuidoostelijk 

deelgebied en het zuidwestelijk gelegen urnenveld. 

Het aardewerk uit S5.32 en S5.60 is op basis van baksel in de Romeinse tijd of vroege 

middeleeuwen gedateerd. S5.60 leverde bovendien een randscherf op met versiering 

van nagelindrukken aan de binnen- en buitenzijde die kenmerkend is voor de midden- 

en laat-Romeinse tijd in de regio. 

3.5.3 Steen en vuursteen 

Sebastiaan Knippenberg

Tijdens het onderzoek is slechts een bescheiden aantal vuur- en natuurstenen 

verzameld, respectievelijk twee en tien in getal (tabel 7). Acht stukken zijn grondsporen 

aangetroffen en de overige vier komen uit de afdekkende bodemlagen. 

Onder de twee vuurstenen is een schrabber op een kernvernieuwinsgafslag bijzonder 

(put 13, laagspoor 5020). Het werktuig is vervaardigd op een licht bruine en licht 

doorzichtige secundaire vuursteen. De breedte (3,2 cm) van het artefact is groter 

dan de lengte (2,3 cm). Steilretouche is zowel op het proximale deel als beide korte 

zijdes aangebracht. Het distale deel bestaande uit cortex is niet geretoucheerd en is 

benut als zijde voor bevestiging. Het gaat om een niet nader typologisch te dateren 

werktuig. Het andere stuk betreft een door verbranding gefragmenteerde afslag op 

terrasvuursteen afkomstig uit een waterput uit de late bronstijd of ijzertijd in sleuf 18 

(S18.1). 

Het natuursteen vertoont ondanks zijn geringe aantal een zekere variatie. Er is een 

viertal rolsteenfragmenten herkend, waarvan twee sporen van verbranding vertonen. 

Kwartsiet en kwartsitische zandsteen zijn de steensoorten. Dit zijn veelvoorkomende 

gesteentes onder zowel terrasgrind als moreen materiaal. De rolstenen zijn verzameld 

op plaatsen waar lokale grindrijke ontsluitingen zich bevonden, bijvoorbeeld op de 

Veluwe (gestuwd sediment)  of uit het IJsseldal. 

Verder bezit een klein fragment van kwartsiet uit een kuil in put 1 (S1.18) een plat en 

licht glanzend door gebruik afgesleten vlak. Vermoedelijk gaat het hierbij om een 

fragment van een slijpsteen. Een kuil uit de late bronstijd of vroege ijzertijd in put 

13 (S13.4) leverde een groot fragment van een zeer kwartsrijke graniet op. Op dit 

fragment was nog een klein deel van een mogelijk gebruiksvlak aanwezig. Dit soort 

grofkorrelig moreen aangevoerd kristallijn gesteente werd gedurende het neolithicum 

en bronstijd veelvuldig gebruikt als grondstof voor maalstenen en mogelijk betreft 

het hier een fragment van een dergelijk werktuig.23  Een kuil in put 22 (S22.44) leverde 

in een tweeën gebroken brok van een veldspaatrijk plutonisch kristallijn gesteente, 

vermoedelijk een syeniet. Mogelijk gaat het hierbij ook om een fragment van een 

maalsteen. 

Naast dit lokaal verzamelde materiaal zijn drie fragmenten tefriet gevonden. Dit 

poreuze vulkanische uitvloeiingsgesteente is afkomstig uit de regio rond Mayen (mid-

den-Duitsland), waar het sinds de late bronstijd gewonnen wordt als grondstof voor 

maalstenen.24 Met name in de ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen is het een wijd 

verhandeld en veelvuldig gebruikt gesteente binnen Nederlandse nederzettingen.25 

De drie stukken betreffen alle drie kleine brokjes. Daardoor kan niets gezegd worden 

over het type maalsteen dat is gebruikt. Eén is uit een spoor (kuil S13.4) afkomstig, de 

andere twee zijn tijdens het machinaal verdiepen van de bodemlagen aangetroffen.

23  Harsema 1979.
24  Van Heeringen 1985; Joachim 1985.
25  Hiddink & Boreel 2005a,b; Kars 1980.

Figuur 29 
Eierbecher uit S50.4
Schaal 1:2
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Geconcludeerd kan worden dat het aangetroffen vuur- en natuursteen goed past 

binnen een nederzettingscontext uit de late bronstijd of ijzertijd. Ondanks het geringe 

aantal stenen nemen (mogelijke) werktuigfragmenten een hoog aandeel voor hun 

rekening.

vnr put spoor   type steensoort Artefacttype opmerkingen

5 1 18 kuil kwartsiet slijpsteenfragment

45 8 888 natuurlijk kwartsitische zandsteen rolsteenfragment verbrand

68 13 4 kuil graniet maalsteenfragment? verbrand

66 13 4 kuil tefriet brok

67 13 5 kuil kwartsitische zandsteen rolsteenfragment verbrand

92 22 37 kuil kwartsiet rolsteenfragment

89 22 44 kuil syeniet brok verbrand

58 12 5010 laag kwartsitische zandsteen rolsteenfragment

8 1 5020 laag tefriet brok

28 4 5020 laag tefriet brok

82 18 1 waterput vuursteen onbepaald verbrand

64 13 5020   laag vuursteen schrabber op afslag  

3.5.4 Aardewerk uit de middeleeuwen en de Nieuwe tijd 

Michiel Goddijn

Inleiding
Tijdens het archeologisch onderzoek werd een kleine hoeveelheid aardewerk 

uit de middeleeuwen en Nieuwe Tijd gevonden. Het scherfmateriaal is volledig 

gedetermineerd waarbij de fragmenten per baksel en eventueel subbaksels 

onderverdeeld zijn. Randfragmenten zijn meestal goede diagnostische scherven en zijn 

typologisch ingedeeld. In het Programma van Eisen zijn geen specifieke vragen gesteld 

aan het aardewerk. Het aardewerk wordt per baksel beschreven waarbij gelet wordt op 

datering, eventuele vorm en functie .

Aardewerk uit de regio
Het aardewerk uit noordoost-Nederland kent een andere traditie dan de westelijke 

en zuidelijke regio’s.26 Dit geldt voornamelijk voor het handgevormde aardewerk. In 

oostelijk Nederland zijn veel meer invloeden te vinden uit het noorden van Duitsland. 

Daarom is het gebied als een aparte aardewerkregio te beschouwen. Vanaf de laat-

Karolingische periode en gedurende de volle middeleeuwen worden geleidelijk aarde-

werksoorten geïntroduceerd die we ook uit andere gebieden kennen.

Spreiding van het aardewerk
In totaal zijn 50 fragmenten aardewerk uit de middeleeuwen en Nieuwe Tijd 

gedetermineerd. Bijna 30 stuks zijn afkomstig uit lagen (60%), de overige fragmenten 

werden in sporen gevonden. De conservering van het aardewerk is matig; het gaat 

veelal om vrij kleine fragmenten en ongeveer 40% van het aardewerk was verweerd. 

Drie scherven konden niet gedetermineerd worden, drie stuks bestonden uit baksteen.

Aardewerk uit de vroege middeleeuwen
In totaal zijn 12 fragmenten vroeg-middeleeuws aardewerk gevonden. De vondsten 

zijn verspreid aangetroffen over de putten 1, 2, 4, 12, 13, 22, 54 en 62. De vondsten uit 

26  Verhoeven, 1998, 28-31 en van der Velde, 2011, 219-221

Tabel 7 
Karakteristieken van het aangetroffen vuur- 
en natuursteen, onderverdeeld naar vondst-
context
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de putten in het noordelijke deelgebied zijn ongetwijfeld gerelateerd aan de vroeg-

middeleeuwse nederzetting Achter ’t Holthuis die hier direct ten westen van ligt.27 De 

scherven uit putten 54 en 62 hangen samen met enkele greppels in het zuidwestelijke 

deelgebied. 

Van de 12 fragmenten bestonden 7 stuks uit handgevormd aardewerk. De fragmenten 

zijn te klein om een vorm vast te stellen. Waarschijnlijk behoort dit aardewerk tot het 

type Hessens-Schortens aardewerk dat bestaat uit eivormige potten en in het gebied 

voorkomt tussen de 5e en 9e eeuw na Chr.28 Omdat de fragmenten zo klein zijn is een 

nadere datering niet te geven. Een opvallende scherf is afkomstig uit greppel spoor 

62.8 en heeft een grove mica-magering. Deze magering wordt vaak in West-Nederland 

gebruikt.29 

De andere fragmenten vroeg-middeleeuws aardewerk zijn gedraaid. Hieronder 

bevindt zich een fragment ruwwandig oxiderend aardewerk (laagspoor 12.5020) 

waarvan kannen, schalen, oorpotjes en tonvormige potten gemaakt werden. Dit 

aardewerk dateert grofweg van de 5e tot 8e eeuw na Chr. Twee verweerde gladwandige 

scherven zijn aangetroffen in laagspoor 4.5020 en 54.5020. Van dit aardewerk werden 

knikwandpotten en tuitpotten gemaakt die dateren tussen de tweede helft van 

de 5e eeuw tot in de 8e eeuw na Chr. Het randfragment uit put 54 heeft een bolle 

omgeslagen rand en dateert daardoor eerder uit de 6e of 7e eeuw na Chr. Van de 

overige twee fragmenten is één scherf afkomstig uit Mayen dat herkenbaar is aan 

zwarte inclusies. Het is een redelijk grof baksel. Mayen-aardewerk wordt geproduceerd 

vanaf de Romeinse tijd tot in de volle middeleeuwen (spoor 13.1). De andere scherf 

lijkt uit spoor 62.8 is een pingsdorfachtig baksel maar de afwerking is anders, de 

binnenzijde is voorzien van “vegen”. De productieplaats is daarmee onzeker, de 

datering is waarschijnlijk Karolingisch (8e-9e eeuw na Chr.).

Aardewerk uit de volle middeleeuwen
Tien fragmenten aardewerk zijn gedateerd in de volle middeleeuwen. Het aangetroffen 

aardewerk bestaat uit Pingsdorf-, Paffrath-, Maasland wit- en handgevormd kogelpot 

aardewerk.

Het handgevormde materiaal bestaat uit kogelpot aardewerk dat in de regio voorkomt 

vanaf de 9e tot de 13e eeuw na Chr. Dit materiaal is in kleine hoeveelheden gevonden 

(laagspoor 11.5010), één fragment valt op en heeft lichte wanden en een donkere kern. 

Dit is ‘drielaagjes’ kogelpot en dateert uit de 10e eeuw na Chr.30

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. De datering van het ovenmateriaal 

uit Paffrath stelde Lung op de 10e-13e eeuw na Chr.31 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.32 Dit 

materiaal is aangetroffen in spoor 54.1 en 62.4.

Binnen de groep Pingsdorf (en/of Zuidlimburgs aardewerk) is het moeilijk vast te 

stellen uit welk productiecentrum het aardewerk afkomstig is. De keramiek wordt 

gekenmerkt door een gelige tot bruinige kleur met dikwijls een bruinrode versiering. 

27  Hermsen, 2012, 79-137.
28  Van der Velde, 2011, 219-220.
29  Bult, 2009, 55.
30  Bult 2009, 56-60.
31  Lung 1955-1956. 
32  Sanke 2002, 105-112, 197-198.
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De baksels zijn middelmatig tot hard. De fijne magering kan wijzen op Pingsdorf 

als plaats van herkomst, maar binnen het aardewerk uit Zuid-Limburg komt ook 

een fijn baksel voor.33 Het Pingsdorf aardewerk, dat werd gemaakt vanaf circa 900 

tot ongeveer het begin van de 13e eeuw na Chr. Drie fragmenten van dit aardewerk 

werden gevonden waaronder de rand van een tuitpot daterend uit het eind van de 12e 

en het begin van de 13e eeuw (laagspoor 10.5020).34 De andere twee fragmenten zijn 

gevonden in laagspoor 10.5010 en 24.5020.

Aardewerk uit het Midden-Maasgebied, met als bekendste productiecentrum 

Andenne, 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. Het aardewerk dateert tussen de 10e en de 13e eeuw.35 Slechts één fragment 

werd gevonden in laagspoor 61.5000.

Aardewerk uit de late middeleeuwen en Nieuwe Tijd
De helft van het aardewerk is gedateerd in de late middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Dit 

aardewerk bestond uit grijsbakkend- en roodbakkend aardewerk, steengoed, faience 

en witbakkend aardewerk.

Het grijsbakkende aardewerk is hetzelfde als het roodbakkende en werd in dezelfde 

stedelijke ateliers gemaakt. Het roodbakkende aardewerk is oxiderend gebakken, 

het grijze reducerend. In de 13e eeuw na Chr. ontstaat het als de opvolger van de 

handgemaakte kogelpot. De productie beleeft in het begin van de 14e eeuw een 

hoogtepunt, om daarna snel af te nemen. In West-Nederland komt het tot het einde 

van de 14e eeuw voor.36 In de regio rond Twello verdwijnt het aardewerk pas op het 

einde van de 15e eeuw of het begin van de 16e eeuw. Een fragment grijs aardewerk is in 

spoor 54.10 gevonden.

 

Het roodbakkende aardewerk komt rond 1200 na Chr. op en vervangt langzaam maar 

zeker de traditionele kogelpotten en bakpannen. In de loop van de tijd wordt het 

eenvoudige gebruiksaardewerk voorzien van glazuur om het beter schoon te kunnen 

houden. Rond 1250 gebeurde dit nog spaarzaam, alleen op de bodem van bakpannen 

en de schouder van grapes en kannen. In de eerste helft van de 15e eeuw vindt de 

overgang plaats naar een volledig geglazuurde binnenzijde. Vanaf het einde van de 

16e eeuw zijn de meeste vormen volledig geglazuurd, met als belangrijkste reden het 

waterdicht maken.37 Volledig geglazuurd materiaal komt niet veel voor (laagspoor 

5.5010 en spoor 54.10), het merendeel bestaat uit spaarzaam geglazuurd materiaal. Fel 

oranje gekleurde scherven dateren vroeger dan donker gekleurd materiaal. Dergelijke 

scherven zijn gevonden in spoor 4.27 en laagspoor 1.5010. Ze dateren ongeveer 13e tot 

15e/16e eeuw na Chr. De stukken uit spoor 54.10 bevatten dompelglazuur en komen 

voor in combinatie met baksteen en een fragment van een kleipijp. De datering is 

16e-17e eeuw.

Het steengoed is gevonden in laagspoor 5010 waaronder een scherf met ijzerengobe 

afkomstig uit Langerwehe. Dit materiaal dateert tussen 1325-1475 na Chr. (laagspoor 

33  Verhoeven 1993, 72.
34  Verhoeven 1998, 72-74, type 5A.
35  Verhoeven 1998, 68.
36  Bartels 1999, 93-100.
37  Bartels 1999, 105-107.
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10.5010). Het overige materiaal is minder goed te dateren. Het faience aardewerk 

dateert uit de Nieuwe tijd, het witbakkende aardewerk dateert vanaf de 16e eeuw na 

Chr. Beide zijn in put 18 gevonden in laagspoor 5010.

Conclusie
Het middeleeuwse aardewerk laat een brede datering zien. Het oudste materiaal 

dateert uit de vroege middeleeuwen en is afkomstig uit de randzone van het nederzet-

tingsterrein Achter ’t Holthuis (noordelijk deelgebied) en enkele greppels (deelgebied 

zuidwest). Het scherfmateriaal uit de volle middeleeuwen is voor een belangrijk 

deel aangetroffen in het noordelijk deelgebied in associatie met vroegmiddeleeuws 

materiaal. Het aardewerk uit de late middeleeuwen bevond zich in de afdekkende 

akkerlagen en is vermoedelijk met bemesting in het plangebied terecht gekomen.

vnr put vlak vak spoor soort type baksel versiering datering opmerking

56 11 1 2 5010 r     gele slib    

34 5 1 2 5020 r          

54 10 1 9 5010 s2   langerwehe      

70 14 1 1 5010 s2          

36 5 1 3 5020 bks          

36 5 1 3 5020 r          

113 44 1 3 5000 r     groene glazuur    

49 10 1 3 5010 s2          

139 1 1 20 bks         dakpan

18 4 1 1 5010 r     gele glazuur    

18 4 1 1 5010 w     groen en gele glazuur    

18 4 1 1 5010 f          

110 44 1 1 5020 r          

39 5 1 4 5010 r     dompelglazuur    

31 4 1   27 r zand/organisch felle kleur gesmeerde glazuur    

128 54 1   10 r     dompelglazuur    

128 54 1   10 g          

40 5 1   60 r     spaarzaam glazuur    

141 1 1   18 indet          

135 62 1   4 pa         kogelpot

58 12 1 1 5010 pi   lgeel rode verf    

57 11 1 1 5010 kp   kwarts      

57 11 1 1 5010 r   fel oranje geen glazuur    

99 24 1 2 5020 pi   oranje      

126 54 1   1 pa          

62 13 1 1 5010 ma       karo  

1 1     1 merh/karh          

9 1 1 4 5020 drie laagjes       10e  

133 61 1 1 5000 wm          

133 61 1 1 5000 indet          

12 2 1 2 5020 merh/karh   zand gemag      

22 4 1 3 5020 merw gladw        

22 4 1 3 5020 merh/karh          

137 62 1   8 merh/karh mica grof   karo grove kwarts magering

137 62 1   8 merw/karw   mogelijk k   karo?  

60 12 1 2 5020 merw ruww ruww      

60 12 1 2 5020 merh/karh         grove kwarts magering

52 10 1 7 5020 pi 5a     12b-13a tuitpot

127 54 1 1 5020 merw gladw       kan ook grijs zijn slechts te zien

94 22 1 8 5020 merh/karh steengruis        

Tabel 8 
Gedraaid aardewerk uit de middeleeuwen en 
de Nieuwe tijd
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3.5.5 Metaalvondsten 

Cristian van der Linde

De opgraving heeft maar weinig metalen opgeleverd. Objecten waarvan in het veld al 

kon worden vastgesteld dat ze van (sub)recente ouderdom zijn, zijn niet verzameld. 

Alleen metalen die door metaaldetectie zijn gevonden of die nadere bestudering 

nodig hadden zijn geregistreerd. Desondanks is de vindplaats arm aan metalen. Dat 

geldt met name voor het plaggendek en de onderliggende lagen. Van de 17 metalen 

voorwerpen zijn er drie gevonden in de bouwvoor (laagspoor 5000), twee in het 

plaggendek (laagspoor 5010) en zeven in de biohorizont of ‘mollenlaag’ (laagspoor 

5020). Vijf stuks komen uit grondsporen.

Van de metaalvondsten uit de bouwvoor en het plaggendek kan ondubbelzinnig 

worden gesteld dat ze zeer jong zijn. Waarschijnlijk dateren ze alle uit de 20e eeuw. Het 

metaal uit de biohorizont en de grondsporen bevat oudere stukken. Uit de mollenlaag 

komen twee loden fragmenten. Ze zijn niet nader te dateren dan Romeinse tijd of 

jonger. De loden prop (vnr 6) kan afval zijn van loodbewerking.

Twee kleine ijzerslakken (vnrs 11 en 41) zijn resten van ijzerproductie ter plaatse. 

De datering is niet nader te plaatsen dan ijzertijd of jonger. Een ijzeren spijker (vnr 

36) is nauwelijks geoxideerd en dateert waarschijnlijk uit de Nieuwe tijd. Een ijzeren 

ring of riemgeleider is eveneens weinig aangetast en nog massief. De datering is 

middeleeuwen of jonger. Een koperen of bronzen beslagstuk uit werkput 5 (vnr 37) 

is gezien de kwaliteit waarschijnlijk niet prehistorisch van ouderdom. De datering is 

Romeinse tijd of jonger.

vnr spoor metaal beschrijving grootte/
gewicht

datering

113 44.5000 staal? massief staafje 81 mm NT

132 61.5000 ijzer staaf of schakel met twee omgebogen ogen, vorm 
uitgerekte “8”

54 mm NT

133 61.5000 messing? hartvormig beslagstuk 20 mm NT

105 34.5010 legering dubbeltje koningin Wilhelmina 1918 15 mm NT

106 38.5010 koper 6-kantige knoop of manchet met opstaande rand 14 mm NT?

6 1.5020 lood metaalprop/stolsel 21 mm ROM-NT

11 2.5020 ijzer slak 55 gram IJT-NT

32 4.5020 lood plaatje 30 mm ROM-NT

36 5.5020 ijzer spijker/kram omgebogen 42 mm waarsch NT

37 5.5020 koper/brons hout- of leerbeslag 27x6 mm ROM-NT

88 22.5020 ijzer massieve ring, sterk geoxideerd 44 mm verm ME/NT

101 25.5020 ijzer slak 45 gram IJT-NT

40 5.60 ijzer spijker 40 mm ROM?

41 5.60 ijzer slak; wolf- of smeedslak 234 gr ROM?

48 10.1 ijzer spijker 50 mm ME/NT

128 54.10 ijzer spijker met kop 38 mm ME-NT

136 62.6 ijzer slak 176 gram ME?

De metalen uit de grondsporen zijn op basis van aardewerkvondsten nauwkeuriger 

te dateren. In een hutkom spoor 5.60 zijn een ijzeren spijker en een forse ijzerslak 

gevonden (vnrs 40 en 41). De slak is het product van een ijzersmeltbezinksel (wolf) of 

een ijzerbewerkingsstadium (smeedslak). De slak hangt dus samen met ijzerproductie 

Tabel 9 
Metalen
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of –bewerking. Het is mogelijk dat de hutkom als smidse is gebruikt. De datering van 

de hutkom is midden- of laat-Romeinse tijd.

In spoor 10.1 is een spijker gevonden. De datering van de kuil is op basis van aardewerk 

late bronstijd of ijzertijd. De spijker dateert uit de middeleeuwen of jonger en moet als 

intrusief materiaal worden beschouwd.

Uit een veedrenkkuil spoor 54.10 komt een ijzeren spijker. De datering van de kuil op 

basis van scherfmateriaal is 15e-17e eeuw na Chr. De datering van de spijker past hier 

prima bij. Uit een greppel spoor 62.6 komt een ijzerslak. De datering van de greppel 

is op basis van het aardewerk is waarschijnlijk Karolingische tijd, circa 8e-10e eeuw na 

Chr.

De opgraving heeft een beperkte hoeveelheid metaalvondsten opgeleverd die 

bovendien veelal niet scherp zijn te dateren. Het meest relevant zijn vondsten uit de 

grondsporen en laagspoor 5020 (“mollenlaag”). Deze vondsten lijken thuis te horen 

in de Romeinse tijd en de middeleeuwen. De vondst in het noordelijk deelgebied van 

een ijzerslak in een hutkom (uit de Romeinse tijd) wijst misschien op het gebruik als 

smidse.

3.5.6 Crematierestenonderzoek 

Liesbeth Smits

 Inleiding
Tijdens het  proefsleuvenonderzoek zijn op vindplaats 8, een urnenveld uit de vroege 

ijzertijd, drie crematiegraven geborgen. De crematieresten uit deze graven zijn 

onderzocht met het doel de leeftijd en het geslacht te bepalen. Verdere onderzoeks-

vragen betreffen het vaststellen van het minimum aantal individuen, de reconstructie 

van de lichaamslengte en de beschrijving van pathologische botveranderingen. De 

onderzoeksmogelijkheden zijn bepaald door de kwaliteit van de aanwezige resten 

zoals de hoeveelheid, fragmentatie en aanwezige skeletdelen. In bijlage 1 wordt dieper 

ingegaan op de bij het crematierestenonderzoek gehanteerde methodiek.

Resultaten crematierestenonderzoek
De crematieresten zijn afkomstig van sporen 44.14, 50.4 en 50.9. De beschrijvingen 

van deze crematies zijn per spoor in aparte tabellen weergegeven (zie bijlage 2). Elk 

spoor bevatte menselijke crematieresten en per graf is was minimaal één individu ver-

tegenwoordigd. Voor alle graven geldt dat de hoeveelheden zeer gering zijn, variërend 

van ca. 120 tot 220 gram. De botfragmenten zijn goed verbrand, namelijk fase 5 wat 

overeenkomt met een verbrandingstemperatuur van ca. 800 ºC of hoger.

De fragmentatie van alle crematies is aanzienlijk; meer dan de helft bestaat uit 

fragmenten die kleiner zijn dan ca. 1 cm, de determineerbare fragmenten die groter 

zijn dan 1 cm. variëren van 1 tot 4 cm. 

De anatomische toewijzing van de resten wijst uit dat botfragmenten van alle ske-

letonderdelen aanwezig zijn waaruit geconcludeerd kan worden dat oorspronkelijk 

complete lichamen gecremeerd zijn, maar dat naderhand weinig resten in de 

grafkuilen terecht zijn gekomen.

De geslachts- en leeftijdsbepaling heeft weinig opgeleverd door de geringe 

hoeveelheden (zie onderstaande tabel). Pathologische botveranderingen zijn niet 

aangetroffen. Evenmin was het mogelijk de lichaamslengte te bepalen. 
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Put-spoor Geslacht Leeftijd Gewicht (g)

44-14 >12 jaar 220

50-4 >20 jaar 200

50-9 Vrouw?? 20-40 jaar 120

Tabel 10. 
Geslacht, leeftijd en gewicht crematieresten 
per spoor.
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Vindplaatsen

Uit de archeologische en landschappelijke gegevens in het voorgaande hoofdstuk 

zijn een reeks vindplaatsen te definiëren. In dit hoofdstuk volgt samenvattend de 

beschrijving, datering en karakterisering van deze vindplaatsen. In hoofdstuk 5 volgt de 

waardering van de vindplaatsen.

4.1 Noordelijk deelgebied

Het merendeel van de grondsporen, vondsten en vindplaatsen is hier te relateren 

aan het hoger gelegen westelijk terreindeel. Toch zijn ook op het lagere oostelijke 

terreindeel aanwijzingen gevonden voor een extensief gebruik in de prehistorie en de 

historische tijd. Hierbij moet de link met de hoger gelegen nederzettingen niet uit het 

oog worden verloren.

Vindplaats 1: een nederzettingsterrein uit de late bronstijd – (vroege) ijzertijd 
– figuur 30 rood en geel

Verspreid zijn verschillende sporen en vondstclusters aangetroffen die duiden op de 

aanwezigheid van erven uit de late bronstijd en/of de (vroege) ijzertijd. Deze erven 

lijken vooral op de hogere terreindelen te liggen. De sporenclusters bestaan uit kuilen 

en paalsporen. In diverse putten zijn (delen van) (bij)gebouwen aangesneden. In het 

noordwesten zijn meerdere erffasen te verwachten, gezien de sporendichtheid daar. 

In westelijke richting kan aansluiting worden verwacht op de opgravingen Achter ’t 

Holthuis. In oostelijke en zuidoostelijke richting lijkt vrij abrupt een einde te komen aan 

het bewoonde terrein, hoewel daar nog wel enkele kuilen liggen. Ten oosten, zuiden 

en zuidoosten van de dichte bewoning liggen diffusere clusters grondsporen, die lijken 

te wijzen op éénfasige erven. Deze lijken prominent op de rand van het zandplateau te 

zijn gesitueerd, tegen een klein urnenveld (zie hieronder, vindplaats 2). Vermoedelijk 

zijn langs de gehele oostelijke flank van het dekzandplateau erven te verwachten. 

Daarbij lijkt op het zuidelijk deel sprake van éénfasige erven; op het noordelijk deel lijkt 

sprake van meerfasige bewoning. Ook in latere fasen na de ijzertijd is dit terreindeel 

ingericht als nederzetting (vindplaatsen 3 en 4). Ten zuiden van het urnenveld ligt een 

cluster kuilen. Eén kuil bevat een grote hoeveelheid vaatwerk uit de vroege ijzertijd. 

Deze kan duiden op ambachtelijke activiteiten op of nabij een erf, maar ook een 

religeuze depositie kan niet worden uitgesloten, gezien de nabije ligging van het 

grafveld.

Het vondstmateriaal uit deze context bestaat voor een belangrijk deel uit potscherven 

afkomstig uit kuilen. Deze dateren uit de late bronstijd en/of de (vroege) ijzertijd. Er 

zijn echter ook enkele oudere scherven gevonden uit het laat-neolithicum – (vroege) 

bronstijd in het noordoostelijk deel van het plangebied. Ook is er een voorzichtige 

aanwijzing voor een boerderij uit de late ijzertijd, een periode die bij het onderzoek 

Achter ‘t Holthuis vrijwel ontbreekt.

Vindplaats 1 sluit volledig aan op de oostelijke rand van het opgegraven terrein 

‘Achter ’t Holthuis’ aan de overzijde van de straat. In het zuidelijk deel is een diffuse 

nederzettingsstructuur in kaart gebracht met tientallen boerderijen uit de midden- 

en late bronstijd en uit de vroege ijzertijd. Uit de midden- en late ijzertijd is hier 

geen bewoning aangetroffen. Er wordt nog één erf gebouwd rond het begin van 

de jaartelling. Eén of twee eeuwen later verschuift de bewoning volledig naar het 

noordelijk terreindeel, waar een geclusterde nederzetting ligt met boerderijen uit de 

midden-Romeinse tijd tot de vroege middeleeuwen (figuur 2).

4
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Het is niet uit te sluiten dat het noordelijk deelgebied in deze zone erven uit de 

midden-bronstijd liggen. Deze zijn ook te ‘Achter ’t Holthuis gevonden. Daar hadden 

de boerderijen een N-Z of NNW-ZZO oriëntatie. Aangezien dit overeen komt met de 

graafrichting van het proefsleuvenplan, is de trefkans op dergelijke erven laag.

De noordwesthoek was niet toegankelijk voor proefsleuven vanwege kuilvoer. Ertussen 

zijn twee boringen gezet. Een deel van het plaggendek en de onderliggende lagen 

lijken onverstoord te zijn. Dit betekent dat de zone met kuilvoer de vooraf gestelde 

hoge archeologische verwachting behoudt, zeker ook gezien de waarnemingen in de 

flankerende proefsleuven en de westelijk gelegen ARC-opgravingen.

Voor de vindplaats geldt een redelijke tot gunstige conservering, gezien de ligging 

onder een hoge bruine enkeerdgrond.

Vindplaats 2: een grafveld uit de late prehistorie – figuur 30 donkerblauw
Op het hoogste terreindeel, in het westen gelegen, zijn de resten van kringgreppels 

van een prehistorisch grafveld aangetroffen in werkput 12. Het betreft vooralsnog 

een vijftal (delen van) kringgreppels. De sporen zijn oudtijds sterk doorgraven door 

diergangen en -holen. De greppels zijn slechts licht gepodzoleerd en ten dele bewaard 

gebleven. Er zijn geen menselijke resten of grafgiften aangetroffen. Dit wil niet zeggen 

dat die niet meer verwacht mogen worden (zie hieronder bij vindplaats 8). Mogelijk 

reikte het grafveld tot in het noorden van put 13.

Het grafveld lijkt op typologische gronden in de late bronstijd – midden-ijzertijd te 

dateren en betreft daarmee mogelijk een urneneveld. De relatie met de nederzetting 

vindplaats 1 is evident.

Het mogelijke urnenveld in werkput 12 grenst aan een terreindeel op het plangebied 

‘Achter ’t Holthuis’ dat nauwelijks archeologisch is onderzocht (figuur 3). Er is sprake 

van een blinde vlek binnen het opgravingsareaal. Verderop in westelijke richting zijn 

wel geïsoleerd gelegen graven gevonden; een laat-neolithische Standvoetbeker, 

vermoedelijk uit grafcontext, en een laat-Romeins crematiegraf uit de 4e eeuw na Chr. 

Beide liggen op ca 200 m afstand en zijn ruimtelijk niet direct in verband te brengen 

met vindplaats 2. De nabijheid van deze graven wijst wel op een enorme tijdsdiepte 

waarin het gebied voor begravingen is gebruikt. Dit betekent dat ook op het urnenveld 

oudere of jongere graven kunnen liggen.

Het grafveld is door doorwoeling uitermate slecht geconserveerd. De sporen zijn 

ondiep bewaard gebleven en sterk vervormd door diergangen.

Vindplaats 3: een nederzetting uit de Romeinse tijd - vroege middeleeuwen – 
figuur 30 geel

In het noordwesten zijn op een hoog gelegen terreindeel sporen gevonden van een 

nederzetting uit de Romeinse tijd – vroege middeleeuwen. In elk geval een kleine 

hutkom en een kuil liggen in een dicht cluster bewoningssporen. Een hutkom is een 

werkplaats. Een spinklos en een ijzeren wolf- of smeedslak geven een hint naar de hier 

uitgevoerde ambachtelijke activiteiten.

Vindplaats 3 sluit aan op het noordelijk nederzettingsterrein Achter ’t Holthuis waar 

een gehucht uit de (laat-)Romeinse tijd tot de vroege middeleeuwen is opgegraven. De 

vindplaats overlapt met het noordwestelijk deel van vindplaats 1.

De conservering is redelijk tot gunstig, vergelijkbaar met die van vindplaats 1.

Vindplaats 4: huisplaatsen uit de middeleeuwen en sporen van ontginning uit 
de middeleeuwen of de Nieuwe tijd – figuur 30 groen

Op twee hoog gelegen locaties zijn aanwijzingen voor erven uit de middeleeuwen 

aangetroffen, die mogelijk verband houden met de middeleeuwse ontginning van het 
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gebied. In het noordwestelijk terreindeel waarschijnlijk een deel van een boerderij uit 

de volle of late middeleeuwen. Deze huisplaats overlapt met de vindplaatsen 1 en 3.

Op het midden van het noordelijk deelgebied (t.h.v. werkput 10) liggen enkele kuilen 

en paalsporen uit de middeleeuwen of de Nieuwe tijd. Het is onduidelijk of dit een deel 

van een erf representeert. 

Verder komen verspreid over het terrein verkavelingsgreppels, kuilen (o.m. 

houtskoolkuilen), die niet nader te dateren zijn dan middeleeuwen of Nieuwe tijd.

Het verkavelingssysteem sluit qua oriëntatie goed aan op de waarnemingen gedaan bij 

de opgraving ‘Achter ’t Holthuis’.

Vindplaats 5: een intacte laklaag met grondsporen en een waterkuil – figuur 
30 lichtblauw

In het laag gelegen zuidoosten is een kleidek in de top van de rivieroverstromings-

vlakte aangetroffen met daarin een ongeschonden gerijpte bodemhorizont, een 

zogenaamde laklaag. Deze laklaag representeert een intact oud loopvlak. Dit is een 

‘natte’ variant van een loopniveau dat in het westelijk terreindeel geheel is verdwenen. 

In de laklaag zijn enkele paalsporen en een waterkuil aangetroffen. De waterkuil is 

gedateerd in de late bronstijd of ijzertijd. De kuil is te relateren aan het nederzet-

tingsareaal vindplaats 1. De waterkuil ligt op 80 m afstand van een erf in werkput 8. 

Er is sprake van een zeldzame situatie, waarbij een ensemble van een ‘hoog en droog’ 

gelegen erf met een ‘laag en nat’ gelegen periferie kan worden onderzocht.

De conservering van deze vindplaats is zeer goed.

Vindplaats 11: vondsten uit het laat-neolithicum of de vroege bronstijd – 
figuur 30 paars

In het noordoostelijk laag gelegen terreindeel zijn enkele scherfvondsten gedaan uit 

het laat-neolithicum of de vroege bronstijd. Er zijn geen grondsporen te koppelen aan 

deze vondsten. In de nabijheid zijn grondsporen uit deze periode te verwachten.

De conservering van deze vindplaats is onduidelijk.

4.2 Zuidoostelijk deelgebied

Ook binnen dit deelgebied zijn vindplaatsen onderscheiden. Evenals op het noordelijk 

deelgebied bestaat de hoofdmoot daarvan uit een nederzettingsterrein met 

bewoningsresten uit de ijzertijd. Eén kuil is ouder dan de ijzertijd en illustreert dat in 

deze zone oudere resten uit de bronstijd (of ouder) zijn te verwachten. Ook ligt er een 

cluster sporen op het midden van het terrein dat op basis van geringe bodemvorming 

mogelijk een jongere datering heeft, in de Romeinse tijd of de vroege middeleeuwen.

Vindplaats 6: een nederzettingsterrein uit de late bronstijd tot ijzertijd – figuur 
30 rood

Op het hoge west-zuidwestelijk terreindeel en delen van het midden en noorden 

komen nederzettingssporen voor uit de periode late bronstijd tot vroege ijzertijd. 

Gezien de clustering zijn deze goeddeels te groeperen tot erven uit de ijzertijd. De 

hoogste sporendichtheid komt voor op de hoogste terreindelen in het westen. Ook 

op de flanken echter zijn nog sporen van (bij)gebouwen gevonden. Het terrein was 

niet volledig bebouwd; tussen de clusters zijn (vrijwel) lege zones aanwijsbaar. Toch 

liggen ook daar nog her en der bijgebouwen en zijn delen van erven aangesneden. Het 

nederzettingsareaal komt qua datering en inrichting overeen met vindplaats 1. In het 

noordwesten ligt een beschoeide waterput. Afwijkende bodemvorming in grondsporen 

vormt een voorzichtige aanwijzing dat ook hier jongere of oudere bewoningsresten 

kunnen liggen.
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Het nederzettingsterrein vormt het zuidelijk verloop van vindplaats 1. De vindplaats is 

redelijk tot gunstig bewaard, gezien de gunstige conservering onder een hoge bruine 

enkeerdgrond.

Vindplaats 7 Verkaveling uit de middeleeuwen of de Nieuwe tijd – diffuus
Verspreid over het gehele terrein komen greppels en sloten voor die verband houden 

met het agrarische verkaveling in historische tijden. De greppels zijn bij gebrek aan 

vondsten niet nader te dateren dan middeleeuwen of Nieuwe tijd. Het aantal greppels 

is hoger dan bij vindplaats 4 en ook de oriëntatie van de verkaveling is een slag 

gedraaid naar het noordnoordwesten. Een deel van de greppels volgt de oriëntatie van 

de huidige kavelgrenzen. Ook tot deze vindplaats behoren verspreid gelegen houts-

koolmeilers.

De verkaveling is gaaf bewaard en de grondsporen zijn redelijk tot gunstig 

geconserveerd.

4.3 Zuidwestelijk deelgebied

In dit deelgebied zijn drie vindplaatsen te onderscheiden. Ook is er een grote zone 

zonder archeologische vindplaatsen aanwijsbaar. De vindplaatsen zijn door aanvullend 

gegraven sleuven goed begrenst.

Vindplaats 8: een urnenveld uit de late bronstijd tot de midden-ijzertijd – 
figuur 30 donkerblauw

Het grafveld ligt op een hoog gelegen dekzandwelving in het noordoostelijk 

terreindeel. Er zijn in een areaal van circa 120 bij 70 m zo’n twintig graven en 

grafmonumenten gevonden. Typologisch is het grafveld gedateerd in de late bronstijd 

tot midden-ijzertijd. Twee begravingen met menselijke crematieresten en bijgaven 

zijn gedateerd in de vroege ijzertijd. De grafmonumenten en losse graven liggen dicht 

opeen en vormen een min of meer ovaal grafveld, dat de natuurlijke hoogte volgt. 

Midden op het grafveld, en aan de zuidzijde liggen twee mogelijke inhumatiegrafkui-

len. Deze hebben geen randstructuur en zijn niet gepodzoleerd. Waarschijnlijk waren 

de graven afgedekt met een grafheuvel. De conservering van de greppels varieert van 

goed (greppels met grijsbruine opvulling) tot slecht (greppels zijn alleen te herkennen 

aan ijzerfibers, vulling zelf is verdwenen). De bijzettingen zijn over het algemeen 

matig tot goed geconserveerd. In noordelijke richting vormt de steile natuurlijke flank 

van de welving de markante grens van het grafveld. Op deze flank zijn delen van het 

maaiveld ten tijde van het gebruik van het grafveld nog intact door afdekking met 

jong sediment. In dit oude maaiveldniveau zijn vooralsnog geen opzienbare vondsten 

aangetroffen.

De conservering van het grafveld is wisselend. Van sommige monumenten is alleen 

ijzerinspoeling onder de grafgreppel nog zichtbaar, van andere graven zijn de 

bijzettingen nog bewaard gebleven, of zijn de grafgreppels nog in goede staat. Met 

zekerheid zijn nog (crematie)graven aanwezig op het grafveld. Met andere woorden: 

het grafveld kan volledig in kaart worden gebracht, maar niet alle graven zullen 

bewaard zijn gebleven.

Vindplaats 9: nederzettingssporen uit de late prehistorie – figuur 30 rood
Direct ten oosten van het urnenveld is een deel van een bijgebouw met een ondiepe 

kuil aangetroffen. Het bodemprofiel is enigszins dieper verstoord dan elders, echter de 

spiekersporen zijn nog ruim 30 cm diep bewaard gebleven. De kuil is ovaal en circa 2,5 

m in doorsnede.
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Dit lijkt de hoog gelegen westelijke zone te zijn van het nederzettingsareaal, waarvan 

vindplaats 6 het oostelijk deel beslaat. Op basis van deze associatie is de datering late 

bronstijd tot ijzertijd.

De conservering van de sporen is iets minder gunstig dan in vindplaats 6.

Vindplaats 10: greppels en een drenkkuil uit de middeleeuwen en/of de 
Nieuwe tijd – figuur 30 groen

In het noordelijk terreindeel ligt een bundel greppels met een drenkkuil uit het 

einde van de middeleeuwen en de Nieuwe tijd. Verspreid over het terrein liggen 

perceelgreppels, waarschijnlijk uit de Nieuwe tijd. Ten noorden en oosten van 

vindplaats 8 liggen enkele greppels, die ouder zijn dan de historische ontginning van 

het terrein. Deze zijn ingegraven in de top van de oorspronkelijke humuspodzol. Deze 

greppels hebben dezelfde oriëntatie als de verkaveling in het zuidoostelijk deelgebied, 

namelijk NNW-ZZO of haaks daarop. Enkele van deze haakse greppels bevatten 

scherfmateriaal uit het einde van de vroege middeleeuwen. Deze greppels houden 

verband met de verkaveling van het gebied, voorafgaande aan de vorming van het 

plaggendek.

Het verkavelingssysteem is gaaf bewaard en de grondsporen zijn redelijk tot gunstig 

geconserveerd.
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De vindplaatsen en hun waarde

5.1 Inleiding

De vindplaatsen zijn hiervoor beschouwd op hun fysieke kenmerken, omvang, type en 

datering (zie tabel 1). Doordat een aantal vindplaatsen overlapt, bedraagt de totale 

omvang van de vindplaatsen circa 5,8 ha. De vindplaatsen zijn onder te verdelen in vier 

groepen:

Urnenvelden uit de late bronstijd en de ijzertijd. Hiertoe behoren de vindplaatsen 2 en 

8.

Een nederzettingsareaal uit de late prehistorie op de overgangszone van een 

dekzandplateau in het westen naar een rivieroverstromingsvlakte in het oosten. 

Hiertoe behoren de vindplaatsen 1, 5, 6 en 9 en 11.

Een nederzettingsterrein uit de Romeinse tijd tot de vroege middeleeuwen. Hiertoe 

behoort vindplaats 3.

Bewoning en ontginning in de historische tijd. Hiertoe behoren de vindplaatsen 4, 7 en 

10.

Hieronder wordt aan de hand van een aantal vaste criteria per groep en per vindplaats 

de fysieke en inhoudelijke kwaliteit38 besproken conform de systematiek zoals 

voorgeschreven in Bijlage IV Waarderen van vindplaatsen uit KNA 3.2 (zie tekstvak).

Vindplaatsnr Type Opp. m2 Opp. (excl. overlap)

1 Nederzetting late prehistorie 24000 24000

2 Urnenveld late prehistorie 5400 5400

3 Nederzetting RT-vme 11000 0

4 Bewoning/ontginning me-NT 1300 0

5 Nederzetting late prehistorie 900 900

6 Nederzetting late prehistorie 19000 19000

7 Ontginning me-NT diffuus diffuus

8 Urnenveld late prehistorie 8000 8000

9 Nederzetting late prehistorie 900 900

10 Ontginning me-NT 4300 0

11 Vondsten laat-neo/vroege bronstijd 900 900

     

totaal ha 7,6 5,9

5.2 Grafvelden (vindplaatsen 2 en 8)

Aard
Op het hoogste terreindeel in het noordelijke blok ligt vindplaats 2, een grafveld dat 

op typologische gronden in de late bronstijd – midden-ijzertijd wordt geplaatst maar 

dat ook goed graven van oudere en latere datum kan herbergen. De relatie met de 

nederzetting vindplaats 1 is evident.

Vindplaats 8 ligt op een hoog gelegen dekzandwelving in het zuidwestelijke 

terreindeel. Er zijn in een areaal van circa 120 bij 70 m zo’n twintig graven en 

grafmonumenten gevonden. Typologisch is het grafveld gedateerd in de late bronstijd 

tot midden-ijzertijd.

38  Bij het tot stand komen van de waardering is overleg gevoerd met dr. R. van Beek, Universiteit 
Leiden. Verder is gebruik gemaakt van de POA-Gelderland.

Tabel 11 
Vindplaatsgegevens

5
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Fysieke kwaliteit
Beide grafvelden zijn (deels) minder gunstig bewaard gebleven. De grafmonumenten 

van vindplaats 2 zijn door dierengangen sterk doorwoeld (gaafheid 1). De gaafheid van 

vindplaats 8 wisselt sterk van slecht tot zeer goed (gaafheid 2). 

De conserveringsomstandigheden zijn gemiddeld (2), zoals gebruikelijk is bij 

vindplaatsen die op relatief hoog gelegen dekzandruggen liggen. Dwz. sporen en 

vondsten zijn goed geconserveerd. Omdat organische resten in zand slecht bewaard 

zijn worden deze doorgaans alleen in verbrande staat aangetroffen. Alleen in diepe 

sporen die tot onder de grondwaterspiegel reiken, kunnen ook onverkoolde organische 

resten worden verwacht.

De fysieke kwaliteit van de vindplaatsen 2 en 8 is middelmatig (3-4 punten) en om die 

reden in principe niet behoudenswaardig.

Inhoudelijke kwaliteit
De beide urnenvelden kennen een hoge zeldzaamheid en informatiewaarde. 

Recentelijk is een overzichtelijke studie van Verlinde en Hulst verschenen naar 

urnenvelden op de Veluwe en omgeving.39 Hieruit blijkt, dat hier weliswaar veel 

vondsten bekend zijn uit urnenvelden, maar dat de informatie over de vondstomstan-

digheden ontbreekt of zeer beperkt is. Er zijn 42 urnenvelden bekend, waarbij in 7 

gevallen opgravingen zijn uitgevoerd, meestal kleinschalig van aard. Dit heeft naast 

losse crematies in totaal slechts 83 randstructuren opgeleverd, die bijna alle uit de 

vroege/midden-ijzertijd dateren.

In de nabijheid van het plangebied is slechts één urnenveld bekend, namelijk te Twello-

Schokkenkamp. Dit ligt hemelsbreed circa 2,5 km ten westen van het onderzoeksge-

bied. In 1995 is deze als bijvangst aangetroffen bij een proefonderzoek door de ROB 

naar een mesolithische vindplaats. In een proefput is een deel van een kringgreppel 

gevonden. Een andere proefput leverde een deels verploegde crematiekuil en enkele 

ijzertijdscherven op uit de vroege of midden-ijzertijd.

De zeldzaamheid van urnenvelden en dan met name goed onderzochte urnenvelden 

in de regio verhoogt de informatiewaarde aanzienlijk. Verder onderzoek geeft inzicht 

in het grafritueel, de zorg voor de doden, en verstrekt demografische informatie 

over de bevolkingsgroep(en) die destijds Twello bewoonden. Vervolgonderzoek zou 

goed aansluiten bij één van de Veluwse regionale archeologische hoofdthema’s 

uit de provinciale onderzoeksagenda, te weten het grafritueel. Hierin komen grote 

thema’s aan de orde als de relatie tussen grafveld en nederzetting, rijkdom en status, 

culturele achtergrond, het landschap en de mate van hiërarchie in de bevolking. 

Ook zou één van de regionale kennislacunes worden bediend, namelijk de behoefte 

aan gebiedseigen datasets, in dit geval die van het grafritueel in de late prehistorie. 

Potentieel kan bijvoorbeeld het aantal randstructuren die in de regio bekend zijn, 

worden verdubbeld.

De ensemblewaarde van de beide grafvelden is bijzonder hoog omdat de vindplaatsen 

gekoppeld kunnen worden aan de bijbehorende bewoning die wordt vertegenwoor-

digd door de vindplaatsen 1, 5, 6 en 9 en de opgraving ‘Achter ’t Holthuis’.  Dit maakt 

het mogelijk om nederzettingen en grafvelden  in hun samenhang te beschouwen. 

Het onderzoekpotentieel van met name vindplaats 8 is hoog. Dit is gebruikelijk in het 

geval van grafvelden, gezien de informatiewaarde met betrekking tot demografie en 

grafritueel. In dit geval wegen nog andere argumenten mee:

• het grafveld ligt compleet in het plangebied; 

• direct ten noorden van de graven is het prehistorisch loopvlak ten dele bewaard 

gebleven; 

39  Verlinde & Hulst 2010.
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• in de nabijheid ligt nòg een urnenveld binnen het plangebied;

• in de nabijheid binnen het plangebied liggen nederzettingsterreinen die 

grotendeels gelijktijdig in gebruik met het grafveld lijken te zijn. 

Conclusie
Hoewel de vindplaatsen 2 en 8 op fysieke gronden in principe niet-behoudenswaardig 

zijn, maakt de hoge inhoudelijke kwaliteit  (9 punten) de grafvelden toch behoudens-

waardig. Daarbij geldt voor vindplaats 2 dat deze onder voorbehoud behoudenswaar-

dig is. Het kan namelijk zijn dat de conservering van de graven zo slecht is dat dit de 

informatiewaarde sterk beperkt.

Waarden  Criteria  Scores

Vp 2  Vp 8

Beleving Schoonheid Wordt niet gescoord

Herinneringswaarde Wordt niet gescoord

Fysieke kwaliteit Gaafheid 1 2

Conservering 2 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 3 3

Informatiewaarde 3 3

Ensemblewaarde 3 3

Representativiteit                         N.v.t.

5.3 Nederzettingsterreinen uit de late prehistorie (vindplaatsen 1, 5, 
6 en 9 en 11)

Aard
Op de hogere delen van het dekzandgebied liggen nederzettingsterreinen uit de 

bronstijd en ijzertijd. Feitelijk hebben we te maken met een groot nederzettingsare-

aal waar verspreid boerdijen lagen.  De laat-prehistorische sporen van de opgraving 

‘Achter ’t Holthuis’ maken ook deel uit van dit nederzettingsareaal. 

Dit areaal heeft binnen het plangebied de Schaker een omvang van circa 13 ha. 

Daarbinnen zijn ruim 15 potentiele erven vastgesteld (vindplaatsen 1, 5, 6 en 9; totaal 

4,5 ha). Rondom deze erven kunnen allerlei sporen van ambachtelijke en rituele 

praktijken worden verwacht. Deze resten van “buitenerfse activiteiten” zijn moeilijk 

met proefsleuven op te sporen, en daardoor zeldzaam en nog weinig onderzocht. 

Wellicht is de kuilencluster van put 13 een vertegenwoordiger van buitenerfse 

activiteiten.

In lager gelegen delen zijn twee waterputten/kuilen aangetroffen (vindplaats 5 en 

werkput 24) die gerelateerd kunnen worden aan de nederzettingsresten. Opgemerkt 

moet worden dat in en nabij de lagere delen meer waterputten en andere bijzondere 

vindplaatsen (bijv. rituele deposities) zijn te verwachten.

In het noordoostelijk lager gelegen terreindeel zijn scherven uit het laat-neolithicum 

of de vroege bronstijd gevonden (vindplaats 11; 0,1 ha). Deze zijn vooralsnog niet aan 

grondsporen te relateren.

Fysieke kwaliteit
De nederzettingsresten van vindplaatsen 1, 6 en 9 zijn goed bewaard gebleven 

(gaafheid 3 punten). Voor alle vindplaatsen geldt dat de ontginning in de historische 

tijd het oorspronkelijk bodemprofiel heeft onthoofd, maar dat door het opgebrachte 

plaggendek de sporen eeuwenlang onaangetast zijn gebleven. Opvallend is dat 

vindplaatsen niet of nauwelijks door bijvoorbeeld ontgrondingen of diepploegen zijn 

aangetast.  

Tabel 12 
Waardering vp 2 en vp 8
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Vindplaats 5 is uitzonderlijk goed bewaard gebleven. Dit komt doordat de vindplaats 

is afgedekt door jongere IJsselafzettingen. Hierdoor is ter plaatse nog sprake van een  

intact oud loopvlak (laklaag).

De conserveringsomstandigheden voor vindplaatsen 1, 6 en 9 zijn gemiddeld (2), zoals 

gebruikelijk is bij vindplaatsen die op relatief hoog gelegen dekzandruggen liggen. 

Dwz. sporen en vondsten zijn goed geconserveerd. Omdat organische resten in zand 

slecht bewaard zijn worden deze doorgaans alleen in verbrande staat aangetroffen. 

Alleen in diepe sporen die tot onder de grondwaterspiegel reiken, kunnen ook 

onverkoolde organische resten worden verwacht. 

Vindplaats 5 kenmerkt zich door goede conserveringsomstandigheden (3). Door de 

lagere ligging van deze vindplaats zouden hier ook minder diepe sporen onverkoolde 

organische resten kunnen bevatten. Van vindplaats 11 is de conservering niet bekend, 

maar verwacht mag worden dat deze gelijk is aan vindplaats 1.

De fysieke kwaliteit van de vindplaatsen is bovengemiddeld (5-6 punten) waardoor zij 

in principe behoudenswaardig zijn.

Inhoudelijke kwaliteit
In de regio zijn nog maar weinig nederzettingsresten uit de late prehistorie op 

voldoende grote schaal onderzocht. Een uitzondering vormt de opgraving ‘Achter ’t 

Holthuis’ waardoor inmiddels enkele erven uit de bronstijd en ijzertijd onderzocht zijn. 

Dit maakt de zeldzaamheid van de laat-prehistorische nederzettingen gemiddeld. 

Alleen voor vindplaats 5 geldt een hoge zeldzaamheid omdat laat-prehistorische 

waterputten/kuilen hoogst zelden worden aangetroffen.

De informatiewaarde en ensemblewaarde van de vindplaatsen 1, 5, 6 en 9 is hoog.

Binnen het nederzettingsareaal woonden de mensen die zijn begraven op de 

urnenvelden. Dit zorgt voor een unieke combinatie met een zeer hoog onderzoeks-

potentieel; er bestaat nu de mogelijkheid deze gemeenschappen van de wieg tot het 

graf te volgen in een groot gebied, over een tijdspanne die ongeveer twee millennia 

beslaat. Het onderzoek naar een bewoningsgeschiedenis van deze schaal herbergt 

een onderzoekspotentieel dat de regionale zeggingskracht overstijgt. Vergelijkbare 

type-sites ontbreken in de Veluwezoom of de IJsselvallei, maar zijn wel bekend ten 

oosten van de IJssel, te weten de vindplaatsen Colmsgate-Holterweg en Zutphen-

Looërenk. 

Rondom de erven zijn allerlei sporen van “buitenerfse activiteiten” (ambachtelijke en 

rituele praktijken) te verwachten. Deze resten zijn moeilijk met proefsleuven op te 

sporen, en daardoor zeldzaam en nog weinig onderzocht. Wellicht is de kuilencluster 

van put 13 een vertegenwoordiger van buitenerfse activiteiten.

Een belangrijk kenmerk van het nederzettingsareaal is de ligging op een hoger 

dekzandplateau, nabij lager gelegen rivieroverstromingsvlakte. Met name op de 

overgang van hoog naar laag, kunnen bijzondere vindplaatsen verwacht worden. 

Vindplaats 5, een waterkuil met bijbehorende paalsporen, is zo’n bijzondere vindplaats, 

alsook de waterput in het zuidoostelijke blok. Andere vindplaatsen die weliswaar 

nog niet zijn vastgesteld maar hier wel zijn te verwacht zijn rituele deposities. Over 

dergelijke vindplaatsen is nog maar weinig bekend.

Al met al biedt het plangebied de Schaker door zijn landschappelijke opbouw en 

zijn aanzienlijke omvang belangrijke mogelijkheden voor het onderzoek naar de 

lange termijn relatie tussen mens en landschap en hoe deze zich heeft ontwikkeld 



hun waarde    81

door de eeuwen heen. Dit thema staat eveneens hoog in de provinciale en regionale 

archeologische onderzoeksagenda (POA). Hierbij gaat het om grote thema’s als 

landinrichting, locatiekeuze, bodemdegradatie, bewoningsontwikkeling en kennis 

over nederzettingen. De aangetroffen nederzettingen, buitenerfse zones  en het 

aangrenzende lager gelegen gebied bieden hiertoe uitstekende onderzoeksmoge-

lijkheden. Hierbij dienen de resultaten van het grootschalig onderzoek te Achter ’t 

Holthuis uiteraard te worden geïncorporeerd. Dit geldt ook voor de oostelijk nabij 

gelegen vindplaats Twello-Buddezand, waarbij sporen en vondsten uit het laat-neoli-

thicum zijn aangetroffen. Aldus kan de bewoningsgeschiedenis nog verder terug in de 

tijd worden gereconstrueerd. Voor de bewoning uit de late prehistorie, de Romeinse 

tijd en de vroege middeleeuwen geldt, dat de huidige kennis beperkt is, en dat de 

vindplaatsen zeldzaam zijn.

Conclusie
Zowel op fysieke als inhoudelijke gronden zijn vindplaatsen 1, 5, 6 en 9 behoudens-

waardig.

Waarden  Criteria  Scores

Vp 1  Vp 5  Vp 6 Vp 9

Beleving Schoonheid Wordt niet gescoord

Herinneringswaarde Wordt niet gescoord

Fysieke kwaliteit Gaafheid 3 3 3 3

Conservering 2 3 2 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 2 3 2 2

Informatiewaarde 3 3 3 3

Ensemblewaarde 3 3 3 3

Representativiteit                         N.v.t.

5.4 Nederzetting Romeinse tijd en vroege middeleeuwen (vind-
plaats 3) 

Aard
Vindplaats 3 betreft de oostelijke randzone van het nederzettingsterrein Achter ’t 

Holthuis waar een gehucht uit de (laat-)Romeinse tijd tot de vroege middeleeuwen 

is opgegraven. De vindplaats is door de aanwezigheid van opslag van ingekuild gras 

maar beperkt onderzocht. In elk geval een kleine hutkom en een kuil liggen in een 

dicht cluster bewoningssporen. Een hutkom is een werkplaats. Een spinklos en een 

ijzeren wolf- of smeedslak geven een indicatie voor de hier uitgevoerde ambachtelijke 

activiteiten. De vindplaats overlapt met het noordwestelijk deel van vindplaats 1.

Fysieke kwaliteit
Vindplaats 3 is goed bewaard gebleven (gaafheid 3 punten). De ontginning in de 

historische tijd heeft het oorspronkelijk bodemprofiel weliswaar onthoofd, maar door 

het opgebrachte plaggendek zijn de sporen eeuwenlang onaangetast gebleven. 

De conserveringsomstandigheden voor vindplaats 3 zijn gemiddeld (2), zoals 

gebruikelijk is bij vindplaatsen die op relatief hoog gelegen dekzandruggen liggen. 

Dwz. sporen en vondsten zijn goed geconserveerd. Omdat organische resten in zand 

slecht bewaard zijn worden deze doorgaans alleen in verbrande staat aangetroffen. 

Alleen in diepe sporen die tot onder de grondwaterspiegel reiken, kunnen ook 

onverkoolde organische resten worden verwacht. 

De fysieke kwaliteit van de vindplaatsen is bovengemiddeld (5-6 punten) waardoor zij 

in principe behoudenswaardig zijn.

Tabel 13 
Waardering vp 1,5,6,9 en vp 11
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Inhoudelijke kwaliteit
Deze vindplaats moet bezien worden in als onderdeel van de nederzetting ‘Achter ’t 

Holthuis’ (hoge ensemble waarde). In zijn algemeenheid geldt dat de kennis over de 

bewoning in de Romeinse tijd en vroege middeleeuwen in de regio nog beperkt is. Dit 

geeft  vindplaats 3 een hoge zeldzaamheid en informatiewaarde. Het feit dat het om 

een randzone gaat waarin mogelijk ambachtelijke activiteiten hebben plaatsgevonden 

(hutkom met smeedslakken), versterkt nog eens het onderzoekspotentieel.    

Conclusie
Zowel op fysieke als inhoudelijke gronden is vindplaatsen 3 behoudenswaardig.

Waarden  Criteria  Scores

Vp 3

Beleving Schoonheid Wordt niet gescoord

Herinneringswaarde Wordt niet gescoord

Fysieke kwaliteit Gaafheid 3

Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 3

Informatiewaarde 3

Ensemblewaarde 3

Representativiteit                         N.v.t.

5.5 Nederzetting en ontginning in de historische tijd  (vindplaat-
sen 4, 7 en 10)

Aard
Resten hiervan zijn over het gehele plangebied aangetroffen. In de meeste zones zijn 

perceelgreppels en kuilen uit de late middeleeuwen of de Nieuwe tijd in kaart gebracht 

(vindplaats 7). 

Op twee locaties zijn aanwijzingen voor erven uit de middeleeuwen aangetroffen, die 

mogelijk verband houden met de middeleeuwse ontginning van het gebied (vindplaats 

4). De noordelijke locatie betreft mogelijk een plattegrond van een Gasselte-boerderij. 

In het midden van het noordelijk deelgebied (t.h.v. werkput 10) liggen enkele kuilen en 

paalsporen uit de middeleeuwen of de nieuwe tijd. Het is onduidelijk of dit een deel 

van een erf representeert. 

Vindplaats 10: in het zuidwestelijke terreindeel liggen een bundel greppels met een 

drenkkuil uit de late middeleeuwen of de nieuwe tijd en (ten noorden en oosten van 

vindplaats 8) enkele greppels die mogelijk verband houden met de oudste historische 

ontginning van het terrein.

Fysieke kwaliteit
De vindplaatsen zijn goed bewaard gebleven (gaafheid 3 punten). De conserverings-

omstandigheden zijn gemiddeld (2), zoals gebruikelijk is bij vindplaatsen die op relatief 

hoog gelegen dekzandruggen liggen. 

De fysieke kwaliteit van de vindplaatsen is bovengemiddeld (5 punten) waardoor zij in 

principe behoudenswaardig zijn.

Inhoudelijke kwaliteit
De perceelsgreppels en kuilen uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd sluiten goed 

aan op de opgraving “Achter ‘t Holthuis”. Vervolgonderzoek zal in die zones weinig 

aanvullende informatie opleveren. De inhoudelijke kwaliteit van deze sporen is daarom 

laag (vindplaats 7, deels vindplaats 10). 

Tabel 14 
Waardering vp 3
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De inhoudelijke kwaliteit van vindplaats 4 is wel hoog. Dit geldt met name voor 

een ontginningshoeve uit de volle middeleeuwen in vindplaats 4 in het noordelijk 

deelgebied. Over hoeves uit deze periode is nog maar weinig bekend. 

In het zuidwestelijk deelgebied liggen meerdere greppels van vindplaats 10 nabij de 

flankzone van het urnenveld (vindplaats 8). Deze zijn met zekerheid in verband te 

brengen met de vroegste historische ontginning van het gebied in de middeleeuwen. 

Over deze ontginning is nog maar weinig bekend (hoge inhoudelijke kwaliteit).

Conclusie
De greppels en kuilen uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd (vindplaats 7, deels vp 

10) zijn op inhoudelijke gronden niet behoudenswaardig.

Vindplaatsen 4 en 10 (oudste ontginningsgreppels) zijn zowel op fysieke als 

inhoudelijke gronden behoudenswaardig.

Waarden  Criteria  Scores

Vp 4  Vp 7  Vp 10-
Lme-nt

Vp10-
Vlle me

Beleving Schoonheid Wordt niet gescoord

Herinneringswaarde Wordt niet gescoord

Fysieke kwaliteit Gaafheid 2 2 2 2

Conservering 3 3 3 3

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 3 1 1 3

Informatiewaarde 3 1 1 3

Ensemblewaarde 2 1 1 2

Representativiteit                         N.v.t.

Tabel 15 
Waardering vp 4, 7 en 10
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Beantwoording van de onderzoeksvragen

• In welke mate is het gebied verstoord?

In het algemeen is het gebied in beperkte mate verstoord en is sprake van 

gunstige conserveringsomstandigheden. De ontginning in historische tijd heeft het 

oorspronkelijk bodemprofiel met enkele decimeters onthoofd. Het plaggendek heeft 

echter als beschermende buffer tegen verdere aantasting door modern agrarisch 

gebruik gewerkt. Op de lagere terreindelen zijn archeologische resten eveneens 

beschermd gebleven door afdekking met een relatief jong dek IJsselklei. Op het 

noordelijk deelgebied is een urnenveld slecht geconserveerd (vp 2). De agrarische 

ontginning en ook doorgraving van dieren hebben het grafveld aangetast. Ook het 

hoogste deel van het urnenveld op het zuidwestelijk deelgebied (vp 8) is door diepere 

ploeging aangetast. Enkele grotere recente ingravingen zijn ontzandingskuilen in 

het zuidwestelijk deelgebied tegen het Schakerpad, en een ingegraven puinweg in 

het zuidoostelijk deelgebied. Ter hoogte van het perceel ‘Meijerink’ op het noordelijk 

deelgebied zijn gebouwen van een boerderij recentelijk gesloopt.

• Wat is de geologische/bodemkundige opbouw?

De geologische ondergrond wordt gevormd door een laat-pleistoceen rivierterras 

met daarop uitwiggend een dekzanddek. De dikte en hoogte van dit dek neemt af 

in oostelijke richting. Op de laagste terreindelen ligt een holoceen kleidek tegen 

de geërodeerde voet van de dekzandafzettingen. In dit kleidek is een oud intact 

loopniveau (laklaag) bewaard gebleven, dat gelijktijdig is met nabijgelegen bewoning 

uit de late prehistorie. Het bodemtype op de lage delen is een poldervaaggrond. Op 

de hogere delen en flanken is van oorsprong een humuspodzolprofiel gevormd. Op de 

lagere delen is dat een natte, zwak moerige veldpodzol, op de hogere delen een droge 

veldpodzol of mogelijk zelfs een verweerde holtpodzol. Ten gevolge van ontginning en 

agrarisch gebruik in de middeleeuwen en de Nieuwe tijd is de top van het podzolprofiel 

verspit en gehomogeniseerd. Daarna is door plaggenbemesting het akkercomplex in 

de loop der tijd kunstmatig opgehoogd. Zodoende is een bruin zandig plaggendek 

gevormd dat in oostelijke en zuidelijke richting in dikte afneemt en verdwijnt. De 

spreiding van het plaggendek komt grotendeels overeen met de aanwezigheid van 

dekzandafzettingen; echter ook op delen met rivierafzettingen komt een (dun) bruin 

plaggendek voor. Op de hoge terreindelen en op de hogere flanken is het huidig 

profiel een typische hoge bruine enkeerdgrond in zwaklemige dekzandprofielen. Op 

de lagere flanken is sprake van sterke oxidatie en reductieverschijnselen ten gevolge 

van wisselende grondwaterinvloed. In deze zones is ook door wisselende luchting 

bodemijzer geoxideerd tot de vorming van ijzeroer.

• Hoe dik is het esdek? Is het esdek in meerdere fasen aangelegd? Wanneer is het esdek 

te dateren en indien van toepassing, zijn de fasen te dateren?

De dikte van het plaggendek varieert van enkele decimeters op de hoge terreindelen 

tot circa één meter dikte op de zuidelijke, lagere terreindelen. De dikte van het 

plaggendek is niet meer origineel en afgevlakt tijdens werken in het kader van de 

ruilverkaveling. Met name op de lagere terreindelen is sprake van grondverschuiving 

en egalisatiewerken. De opbouw van het plaggendek is op de hogere terreindelen 

veel egaler en lijkt daar wel origineel te zijn. Op de lagere delen is sprake van een 

snellere ophoging, die minder gelijkmatig van opbouw is en niet gehomogeniseerd. De 

verwachting is dat de ophogingssequentie op de lagere terreindelen in het zuiden en 

oosten jonger dateert dan die op de hogere terreindelen. Binnen de sequenties is geen 

fasering aan te brengen.

6
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Het plaggendek bevat weinig vondstmateriaal en is op basis daarvan niet te dateren. 

Zowel ouder als jonger materiaal is met het dek vermengd. Op de meeste plaatsen 

is het dek niet dik genoeg om intrusie of verplaatsing van vondstmateriaal door 

moderne grondbewerking of doorwoeling te voorkomen. Scherven uit de vroege, 

volle, late middeleeuwen en de Nieuwe tijd komen voor, maar in zeer lage aantallen. 

In het zuidwestelijk deelgebied vormen enkele zones met spitsporen de basis van 

het plaggendek. In deze zones zijn scherven industrieel wit aardewerk gevonden dat 

voorkomt vanaf het midden van de 18e eeuw. In de directe nabijheid hiervan liggen 

onder het plaggendek enkele verkavelingsgreppels met scherven uit de 8e-10e eeuw.

Dit illustreert de grote hiaten in de ontginningsgeschiedenis van het gebied waarmee 

rekening moet worden gehouden. 

• Wat is de aard, omvang, conservering, gaafheid (fysieke kwaliteit) en verloop van de 

archeologische sporen en sporenclusters?

Zie hiervoor het antwoord op vraag 1 en het hoofdstuk 4 en 5 waarin de vindplaatsen 

worden gekarakteriseerd en gewaardeerd.

Op vrijwel het gehele terrein komen archeologische resten voor. De conservering 

daarvan is redelijk tot gunstig. Gezien de vrij lage dekkingsgraad van proefsleuven 

is het niet zeker of de huidige waarneming representatief zijn voor het gehele 

plangebied. Desondanks tekent zich het beeld af, dat de resten zich concentreren 

op de hoger gelegen terreindelen in het westelijk en noordwestelijk deel van het 

plangebied. Deze resten bestaan uit twee urnenvelden uit de periode late bronstijd 

tot midden-ijzertijd, vondsten uit het laat-neolithicum of de vroege bronstijd, 

twee nederzettingsterreinen met bewoningssporen en waterputten uit de late 

bronstijd tot ijzertijd, een nederzettingsterrein met bewoning uit de late bronstijd 

tot vroege middeleeuwen, twee bewoningsterreinen met bewoningssporen uit de 

volle middeleeuwen en twee concentraties met sporen van ontginning uit de vroege 

middeleeuwen en de Nieuwe tijd A.

• Uit welke periode(n) dateren de sporen?

Zie ook het antwoord op vraag 4. De grafsporen zijn het meest waarschijnlijk te 

dateren in de periode late bronstijd tot vroege ijzertijd. De nederzettingssporen 

zijn voor het belangrijkste deel te dateren in de periode late bronstijd tot ijzertijd. 

Het merendeel van de beschikbare dateringen wijst richting de late bronstijd tot 

vroege ijzertijd. Op het noordelijk deelgebied liggen ook bewoningssporen met 

vondstmateriaal uit de midden- of laat-Romeinse tijd en uit de Merovingische tijd. 

Eén enkele kuil is op basis van afwijkende bodemvorming grofweg te dateren in het 

neolithicum of de bronstijd. De verkavelingsgreppels dateren voor een deel uit de 

vroege middeleeuwen en een deel uit de Nieuwe tijd. Vooral op het noordelijk en 

zuidwestelijk deelgebied komen grondsporen voor van recente ouderdom, vanaf circa 

1900.

• Wat is de datering van de archeologische vondsten en tot welke vondsttypen of 

vondstcategorieën behoren zij?

Zie ook het antwoord op vraag 5. De grondsporen zijn bijna uitsluitend gedateerd 

op basis van insluitsels en ruimtelijke en uiterlijke associatie. De vondsten bestaan 

voor het overgrote deel uit scherfmateriaal uit de perioden laat-neolithicum-vroege 

bronstijd, de late bronstijd tot ijzertijd, de Romeinse tijd, de middeleeuwen, de Nieuwe 

tijd en de Nieuwste tijd. De meeste scherven dateren uit de late bronstijd tot ijzertijd. 

Daarnaast is een geringe hoeveelheid steen en vuursteen gevonden, vermoedelijk 

te associëren met de laat-prehistorische bewoning. Ook is een geringe hoeveelheid 



BeanTwoordIng onderzoekSVragen    87

bouwmateriaal uit de nieuwe tijd verzameld. De vindplaatsen zijn bijzonder arm 

aan metaalvondsten. De vondst van een ijzerslak uit een hutkom is te dateren in de 

midden- of laat-Romeinse tijd.Twee grafkuilen leverden crematieresten op.

• Is er een relatie te leggen tussen de archeologische vondsten en sporen?

De hoeveelheid vondsten is gering. Er is geen sprake van een vondstlaag, die de ligging 

van erven of bewoningsconcentraties weergeeft. De lage hoeveelheid vondsten past 

in het beeld van lage bewoningsdichtheid, die per herbouw van een erf verschuift 

binnen het onderzoeksgebied. Met andere woorden: het nederzettingspatroon is niet 

plaatsvast. Anderzijds is de vondst van een kuil met een grote hoeveelheid aardewerk 

uit de vroege ijzertijd een aanwijzing voor een afwijkend afvalbeheer in die periode.

De vondsten uit de grondsporen vormen de primaire dateringsbron daarvoor. Op basis 

van ruimtelijke associaties of uiterlijke gelijkenissen zijn sporen gegroepeerd.

• Wat is de relatie van vondsten en sporen met de eerder aangetroffen vondsten en 

sporen in de omgeving?

De bewoning op het noordelijk deelgebied uit de periode late bronstijd tot ijzertijd sluit 

goed aan op de opgravingen Achter ’t Holthuis. Ook de component Romeinse tijd en 

vroege middeleeuwen sluit daar op aan. De component midden-bronstijd ontbreekt 

vooralsnog bijna volledig, op een enkele scherfvondst na. De laat-prehistorische 

bewoning loopt nog circa 300 m in zuidelijke richting door. De beide grafvelden sluiten 

qua datering hier mooi bij aan, zodat een zeldzaam ensemble van bewoning en 

begraving in een gebied met meerdere nederzettingskernen bestaat.

De sporen uit de historische tijd vormen een goede aanvulling op het bestaande beeld 

van ontginning vanaf de volle middeleeuwen.Een vermoedelijke ontginningshoeve 

uit die periode op het noordelijk deelgebied kan de spil zijn van het begin van de 

historische ontginning en vorming van plaggendekken in dit gebied.Enkele greppels 

zijn beduidend ouder en dateren uit de vroege middeleeuwen. Het is niet zeker of deze 

een oudere kleinschalige ontginningsfase representeren.

• Is er sprake van verschillende bewoningsfasen?

Zie ook hierboven. Er is sprake van bewoning in de periode late bronstijd tot ijzertijd 

in het noordelijk en zuidoostelijk deelgebied. Het zwaartepunt lijkt te liggen op de 

periode late bronstijd tot midden-ijzertijd. Vervolgens is er bewoning in de midden- of 

laat-Romeinse tijd en de vroege en volle middeleeuwen op het noordelijk deelgebied. 

Uit de late middeleeuwen is mogelijk een erf aangesneden op het noordelijk 

deelgebied.

• Wat is de relatie tussen de aangetroffen sporen/structuren en het omringende 

landschap?

De grafvelden zijn gesitueerd op de hoogste terreindelen. De nederzettingssporen 

liggen op wat minder hoge terreindelen en de hogere delen van de flanken van de 

dekzandruggen. Op de lagere terreindelen zijn weinig tot geen bewoningssporen 

aangetroffen. Een uitzondering is in het noordoosten een laag gelegen waterput uit de 

late bronstijd of de ijzertijd.

• Welke vindplaatstypen zijn er aangetroffen?

In het onderzoeksgebied zijn grafvelden, nederzettingsterreinen en sporen van 

verkaveling en ontginning aangetroffen.



88	 de Schaker, Twello

• Welke processen hebben bijgedragen aan de genese van het huidige landschap en 

kunnen die in de tijd geplaatst worden op grond van relatieve dateringen (vondsten, 

stratigrafie) en absolute dateringen?

De ontginning en plaggenbemesting in de historische tijd heeft gezorgd voor 

kunstmatige ophoging van het terrein. Werken in het kader van de ruilverkaveling 

hebben gezorgd voor kunstmatige egalisering van terreindelen.

• Zijn de aangetroffen vindplaatsen behoudenswaardig?

Zie hiervoor hoofdstuk 5. Een deel van de vindplaatsen is niet behoudenswaardig, het 

merendeel is wel behoudenswaardig bevonden.

• Indien het onderzoek geen archeologische resten of categoriaal beperkte 

archeologische fenomenen (bijvoorbeeld alleen losse vondsten) oplevert, welke 

verklaring is hiervoor dan te geven? Is (bijvoorbeeld) sprake van: aantoonbare 

afwezigheid van bewoning en/of actief landgebruik, verstoring van antropogene aard, 

beperking van de archeologische waarnemingsmogelijkheden door bodemprocessen, 

beperking van de archeologische waarnemingsmogelijkheden door werk- of weersom-

standigheden?

De vraag is minder relevant aangezien het onderzoek vele archeologische resten 

heeft opgeleverd. In het oostelijk en zuidelijk terreindeel zijn weinig tot geen resten 

aangetroffen. De lagere ligging maakte deze delen minder aantrekkelijk voor 

bewoning.

Tijdens het gravend onderzoek waren de werk- en  weersomstandigheden optimaal.

• Welke postdepositionele processen hebben zich afgespeeld en wat is het effect 

daarvan?

De belangrijkste is de ontginning van het gebied vanaf de volle middeleeuwen. 

Hierdoor is het oorspronkelijk bodemprofiel enkele decimeters diep omgezet. Door 

plaggenbemesting is vervolgens het terrein opgehoogd, hetgeen een beschermende 

werking heeft gehad.

Bioactiviteit in de vorm van doorwoeling door dieren heeft een verstorend effect gehad 

op het urnenveld vindplaats 2.
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Advies

Er kan op basis van de huidige stand van onderzoek een gefundeerd advies worden 

gegeven op de vraag hoe om te gaan met de archeologische resten.

Allereerst wordt geadviseerd de behoudenswaardige vindplaatsen door 

planaanpassing in de bodem te behouden. Indien dit niet mogelijk is, dan is behoud 

door opgravingen vereist.

Voor de vindplaatsen die niet kunnen worden behouden wordt een aanpak voorgesteld 

vergelijkbaar met die van de opgraving Best-Aarle. Dit betekent allereerst een aanpak 

gericht op zowel zones met een hoge sporendichtheid als extensief benutte delen 

(off-site, buitenerfse activiteiten). En ten tweede een aanpak waarbij gekozen wordt 

voor een intensieve onderzoekswijze van de elementen met een hoge kenniswinst 

(intacte plattegronden/erven/waterputten/graven) en een extensieve aanpak van 

elementen met een lagere potentie op kenniswinst (aangetaste en reeds gekende huis-

plattegronden etc.).

Grafvelden
In deze aanpak geldt, dat de beide grafvelden en vindplaats 5 volledig worden 

onderzocht. In beginsel wordt uitgegaan van circa 1,3 ha vlakdekkend onderzoek 

voor deze vindplaatsen. Indien vindplaats 2 in slechtere staat of kleiner blijkt te zijn 

dan verwacht, kan het aantal in te zetten vierkante meters naar beneden worden 

bijgesteld.

Nederzettingen
Voor de nederzettingsareaalen uit de late prehistorie, de nederzetting uit de Romeinse 

tijd en vroege middeleeuwen en de hoeves uit de volle middeleeuwen geldt een 

flexibele aanpak. Er wordt uitgegaan van 2 fases:

Fase 1: onderzoek van kernen van de erven. Onderzoek vindt plaats dmv intensief-

extensief methode. Er wordt hierbij uitgegaan van ongeveer 2/3 van het areaal (4,5 ha) 

dat behoudenswaardig is geacht: circa 3 ha vlakdekkend onderzoek.

Fase 2:  onderzoek van de randzones van erven, de buitenerfse zones en de 

overgangszone droog-nat: onderzoek vindt hoofdzakelijk op een extensieve wijze 

plaats. Hierbij is uitgegaan van de inzet van circa 1,5 ha door middel van sleuven en 

werkputten.

7
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Figurenlijst 

Standaard: Archol tijdschaal

Figuur 1 Ligging plangebied

Figuur 2 Overzicht van de ARC opgravingen ‘Achter ’t Holthuis’

Figuur 3 Puttenkaart met de drie onderscheiden deelgebieden en de ligging van de 

ARC opgraving ‘Achter ’t Holthuis’

Figuur 4 Foto werk in uitvoering fotonr 1040279

Figuur 5 Geomorfologische kaart t.o.v. het plangebied

Figuur 6 Bodemkaart t.o.v. het plangebied

Figuur 7 Profiel 4.2 in het noordwestelijk deelgebied F40317

Figuur 8 Profiel 62.2 in het zuidwestelijk deelgebied F50182

Figuur 9 Profiel 18.3 in het noordelijk deelgebied  F40520

Figuur 10 AHN met puttenplan 

Figuur 11 Vlakhoogtekaart en puttenplan

Figuur 12 Gaaf bewaard profiel in werkput 36 F1040796

Figuur 13 Sterk wisselende conservering op het hoge deel van het grafveld. Een A-C 

profiel in werkput 61. Vergelijk deze met een goed geconserveerd profiel in de put 

ernaast in figuur 8 F50162

Figuur 14 Foto paalspoor in profiel F40327

Figuur 15 Sporenkaart van het noordelijk deelgebied met onderscheiden clusters 

grondsporen en structuren. In lichtblauw clusters uit de periode late prehistorie 

tot vroege middeleeuwen, in donkerblauw onderscheiden structuren uit deze 

perioden. In geel sporen en zones met grafstructuren. In rood gebouwen en 

clusters uit de middeleeuwen en de nieuwe tijd. In paars gebouwen en clusters uit 

de nieuwe of recente tijd.

Figuur 15a-c Detailkaarten van het noordelijk deelgebied

Figuur 16 Het sporencluster in werkput 4, kijkend naar het zuiden F40316

Figuur 17 Kuil spoor 13.4 na uitgraven van het zuidwest-segment F40484

Figuur 18 Vlakfoto van vergraven kringgreppels in werkput 13 richting het zuiden 

F40413

Figuur 19 Vlakfoto van waterkuil spoor 18.1 F40523

Figuur 20 Sporenkaart van het zuidoostelijk deelgebied met onderscheiden clusters 

grondsporen en structuren. In lichtblauw clusters uit de periode late bronstijd tot 

ijzertijd, in donkerblauw onderscheiden structuren uit deze perioden. In paars 

structuren uit de nieuwe of recente tijd.

Figuur 20a-c Detailkaarten van het zuidoostelijk deelgebied

Figuur 21 Vlakfoto in werkput 22 richting het noordwesten F40582

Figuur 22 Houtskoolmeiler spoor 16.2 in profiel F40472

Figuur 23 Sporenkaart van het zuidwestelijk deelgebied met onderscheiden clusters 

grondsporen en structuren. In lichtblauw clusters uit de late prehistorie, in 

donkerblauw onderscheiden structuren uit deze periode. In geel sporen en zones 

met grafstructuren. In rood gebouwen en clusters uit de middeleeuwen en de 

nieuwe tijd. In paars gebouwen en clusters uit de nieuwe of recente tijd.

Figuur 23a-c Detailkaarten van het zuidwestelijk deelgebied

Figuur 24 Aanleg van het sporenvlak op het urnenveld in werkput 44 richting het 

noorden F40901

Figuur 25 Foto van graf 44.14 richting het  noorden F40935

Figuur 26 Foto van graf 50.4 in het vlak met randstructuur richting het noorden en in 

coupe richting het zuiden F40999 en 50041



de Schaker, Twello    91

Figuur 27 Vlakfoto van spoor 54.10 F50136

Figuur 28 Een selectie van het handgevormde aardewerk uit kuil S13.4 

Figuur 29 Eierbecher uit S50.4 

Figuur 30 Vindplaatsen

Tabellenlijst Twello de Schaker

Administratieve gegevens

Tabel 1 Samenstelling onderzoeksteam

Tabel 2 Aantal m2 per put of proefsleuf

Tabel 3 Putgegevens met aantal profielen, gemiddelde NAP hoogten van het 

maaiveld en het sporenvlak in meters +NAP en de diepte van het sporenvlak 

onder het maaiveld. In rood de sleuven op het noordelijk deelgebied, in blauw het 

zuidoostelijke en in oranje het zuidwestelijk deelgebied.

Tabel 4 Aantallen grondsporen per type

Tabel 5 Totaal vondsten

Tabel 6 Handgemaakt aardewerk uit de prehistorie tot de vroege middeleeuwen

Tabel 7 Karakteristieken van het aangetroffen vuur- en natuursteen, onderverdeeld 

naar vondstcontext

Tabel 8 Gedraaid aardewerk uit de middeleeuwen en de nieuwe tijd

Tabel 9 Metalen

Tabel 10 Geslacht, leeftijd en gewicht crematieresten per spoor.

Tabel 11 Vindplaatsgegevens

Tabel 12 KNA waardering van vp 2 en vp 8

Tabel 13 KNA waardering van vp 1,5,6,9 en vp 11

Tabel 14 KNA waardering van vp 3

Tabel 15 KNA waardering van vp 4, 7 en 10
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Bijlage 1 Methodiek crematierestenonderzoek 

Liesbeth Smits

De methoden
Bij gecremeerd botmateriaal is de samenstelling van het bot veranderd. De organische 

bestanddelen zijn door de hoge temperaturen verdwenen en alleen het anorganische 

gedeelte, voornamelijk bestaand uit hydroxyapatiet, blijft over. De kristalstructuur 

van dit mineraal verandert eveneens. Verbrand botmateriaal heeft te lijden gehad 

van fragmentatie, vervorming, krimp en breuk, waardoor de determinatie bemoeilijkt 

kan worden. Wanneer er echter genoeg botfragmenten van een redelijke grootte zijn 

overgebleven is het over het algemeen wel mogelijk om een leeftijdsschatting, een 

geslachtsdiagnose en een minimum aantal individuen te bepalen.

Beschrijving van de crematieresten

Fragmentatiegraad
De fragmentatiegraad van crematieresten is afhankelijk van verschillende 

depositionele en post-depositionele processen (o.a. wel of niet bewaren in een urn, 

blussen). Niet afgekoelde crematieresten zijn erg breekbaar, handelingen als blussen 

of verzamelen van deze resten zorgen ervoor dat de fragmenten kleiner worden. Er 

worden verscheidene stadia van fragmentatie onderscheiden.40 Omdat elke crematie 

bestaat uit vele botstukjes van verschillende afmetingen wordt bij de beschrijving van 

de fragmentatiegraad alleen de maximale fragmentgrootte vermeld.

Fase Omschrijving Fragmentgrootte (cm)

1 zeer klein < 1.5

2 Klein 1.6-2.5

3 middel 2.5-3.5

4 groot 3.6-4.5

5 zeer groot >4.6

Verbrandingsgraad
De verbrandingsgraad kan men o.a. bepalen aan de kleur- en krimpscheur-patronen 

van het verbrande bot. Deze kleur is afhankelijk van de duur en de temperatuur van 

de verbranding. Er worden verschillende fasen onderscheiden,41 een indeling volgt 

hieronder.

 
Kleur Verbrandingsgraad Temperatuur oC

lichtbruin 0=onverbrand -

donkerbruin 1=zeer slecht verbrand <275

zwart 2=slecht verbrand 275-450

grijs 3=middelmatig verbrand  450-650

krijtwit 4=goed verbrand 650-800

oudwit         5=zeer goed verbrand >800

40  Wahl, 1982
41  Wahl, 1982
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Beschrijving van de fysisch antropologische eigenschappen 

Determinatie
Bij het determineren van crematieresten worden vooral de fractie van 10 mm en groter 

bekeken, botstukjes kleiner dan 10 mm kunnen zelden gedetermineerd worden.42 

Deze kleine fractie wordt wel nagekeken op fragmenten die van belang kunnen zijn 

voor de leeftijds- en geslachtsbepaling of het minimum aantal individuen (MAI). 

De crematieresten worden bij voorkeur gezeefd over een 1 mm zeef omdat dan de 

grootste kans bestaat dat de allerkleinste botjes, n.l. de gehoorbotjes die van belang 

kunnen zijn bij het bepalen van het MAI, bewaard blijven.

Bij de inventarisatie worden de botfragmenten in de volgende skeletregio’s 

onderverdeeld:

Skeletdeel Omschrijving skeletdelen

neurocranium hersenschedel

viscerocranium aangezichtsschedel

axiaal schouder wervels ribben bekken heiligbeen, sleutelbeen

diafysen extremiteiten schachtfragmenten armen benen

epifysen extremiteiten gewrichtsuiteinden armen en benen

Binnen deze skeletregio’s zijn de individuele botstukken gedetermineerd (b.v. dijbeen, 

spaakbeen). Wanneer bij deze determinatie bepaalde beenderen ontbreken hoeft dat 

nog niet te betekenen dat deze daadwerkelijk niet aanwezig zijn. De mogelijkheid 

bestaat dat de fragmenten te klein zijn hiervoor. 

Geslachtsbepaling
De geslachtsbepaling wordt uitgevoerd volgens de normen van de Arbeitsgruppe 

Europäischer Anthropologen (1979) en maakt gebruik van een aantal kenmerken van 

de schedel en het bekken die in vorm en grootte verschillen tussen de geslachten. 

Wanneer achter de geslachtsbepaling een vraagteken staat, b.v.  “m?” betekent dit 

“zeer waarschijnlijk mannelijk,” bij twee vraagtekens is de geslachtsbepaling nog 

onzekerder. Een geslacht toewijzen is alleen bij volwassenen mogelijk. De robuustheid 

van het post-craniële skelet kan eveneens een aanwijzing zijn voor het geslacht43 .

Leeftijdsbepaling
De leeftijdsbepaling bij crematieresten-onderzoek volgt dezelfde richtlijnen als die van 

het inhumatie-onderzoek. Voor onvolwassenen wordt voornamelijk naar de vergroeiing 

van de epifysen44 en het mineralisatie- en eruptiepatroon van de tanden en kiezen45 

gekeken. Bij volwassenen berust de leeftijdsschatting vooral op het aanzien van de 

symphysis pubica en de facies auricularis46 (allebei gewrichtsvlakken aan het bekken), 

en de sluiting van zowel de endocraniale47 als de ectocraniale schedelnaden.48 

42  Maat, 1985
43  Schutkowski en Hummel, 1987
44  Arbeitsgruppe Europäischer Anthropologen, 1979
45  Ubelaker, 1984
46  Lovejoy c.s., 1985
47  Acsádi en Nemeskéri,1970
48  Rösing, 1977
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Lichaamslengteschatting
Voor de lichaamslengteschatting wordt gebruik gemaakt van de grootte van de 

proximale gewrichten van de humerus (bovenarm), de radius (spaakbeen) en het femur 

(dijbeen)49.

Pathologie
Het onderzoek naar ziekten en ongelukken bij gecremeerde individuen is vanwege de 

incompleetheid van het materiaal vrij moeilijk. Een beschrijving van de ziekteverschijn-

selen is vaak het hoogst haalbare. 

Werkwijze
De fractie die groter of gelijk is aan 1 cm wordt gedetermineerd. De crematieresten in 

de verschillende skeletregio’s worden gewogen en de fragmentatie- en verbrandings-

graad vastgesteld. De maximale fragmentgrootte wordt afgerond op een halve cm. 

Wanneer crematieresten minder dan 1 gram wegen wordt dit afgerond tot 1 gram.

De fractie die kleiner is dan 1 cm wordt onderzocht op relevante botfragmenten. 

Wat overblijft wordt residu genoemd. In sommige gevallen is het residu erg vervuild 

en moet een schatting gemaakt worden van het gewicht aan crematieresten dat 

aanwezig is in het residu. 

Aanwezige dierenbotten worden van de menselijke crematieresten gescheiden, 

fragmentatie- en verbrandingsgraad en gewicht worden genoteerd.

Het totaal gewicht aan crematieresten onder aan de tabellen duidt op het totaal 

zonder de dierlijke botfragmenten.

49  Rösing, 1977
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Bijlage 2. Determinatielijst per graf

Put 44 Spoor 14
Skeletdeel Gewicht

(gram)
Fragmentatie
(cm)

Verbrandingsgraad
(fase)

Inhoud
(+ = aanwezige fragmenten)

Neurocranium 16 1 5 Os occipitale = achterhoofd

+ Os pariëtale = wandbeen

+ Os temporale = slaapbeen

Os frontale = voorhoofd

Viscerocranium 1 1 5 Orbita = oogkas

Os zygomaticum = jukbeen

Maxilla =bovenkaak

+ Mandibula= onderkaak

Wortels gebit

Axiaal - Vertebrae = wervels

Costae = ribben

Clavicula = sleutelbeen

Scapula = schouderblad

Pelvis = bekken

Diafyse 47 3 5 + Humerus = bovenarm

+ Radius = spaakbeen

Ulna = ellepijp

+ Femur = dijbeen

Tibia = scheenbeen

Fibula = kuitbeen

Phalangen = hand/voetkootjes

Epifyse -     Gewrichten van: 

hand/arm

voet/been

Residu 156 <1 5   Diverse skeletdelen

Totaal (mens) 220

Dierlijk -

Geslachtskenmerken: geen

Leeftijdskenmerken: Het fragment van de mandibula vertoont alveolen die  

    aangeven dat het definitieve gebit volgroeid is, hetgeen  

    betekent een minimum leeftijd van ca. 12 jaar.

Conclusie:		 	 individu ouder dan ca. 12 jaar
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Put 50 Spoor 4
Skeletdeel Gewicht

(gram)
Fragmentatie
(cm)

Verbrandingsgraad
(fase)

Inhoud
(+ = aanwezige fragmenten)

Neurocranium 5 Os occipitale = achterhoofd

Os pariëtale = wandbeen

Os temporale = slaapbeen

Os frontale = voorhoofd

Viscerocranium 5 Orbita = oogkas

Os zygomaticum = jukbeen

Maxilla =bovenkaak

Mandibula= onderkaak

Wortels gebit

Axiaal 5 Vertebrae = wervels

Costae = ribben

Clavicula = sleutelbeen

Scapula = schouderblad

Pelvis = bekken

Diafyse 5 Humerus = bovenarm

Radius = spaakbeen

Ulna = ellepijp

Femur = dijbeen

Tibia = scheenbeen

Fibula = kuitbeen

Phalangen = hand/voetkootjes

Epifyse 5     Gewrichten van: 

hand/arm

voet/been

Residu <1 5   Diverse skeletdelen

Totaal (mens)

Dierlijk

Geslachtskenmerken:	 geen

Leeftijdskenmerken:	 de robuustheid van de skeletdelen wijst op waarschijnlijk  

    een volwassen individu.

Conclusie:		 	 individu ouder dan ca. 20 jaar
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Put 50 Spoor 9
Skeletdeel Gewicht

(gram)
Fragmentatie
(cm)

Verbrandingsgraad
(fase)

Inhoud
(+    = aanwezige fragmenten)

Neurocranium 7 2 5 Os occipitale = achterhoofd

+ Os pariëtale = wandbeen

Os temporale = slaapbeen

Os frontale = voorhoofd

Viscerocranium - Orbita = oogkas

Os zygomaticum = jukbeen

Maxilla =bovenkaak

Mandibula= onderkaak

Wortels gebit

Axiaal 3 3 5 Vertebrae = wervels

+ Costae = ribben

Clavicula = sleutelbeen

Scapula = schouderblad

Pelvis = bekken

Diafyse 25 4 5 Humerus = bovenarm

+ Radius = spaakbeen

Ulna = ellepijp

+ Femur = dijbeen

Tibia = scheenbeen

Fibula = kuitbeen

Phalangen = hand/voet-
kootjes

Epifyse 3 1 5     Gewrichten van: 

+ hand/arm

voet/been

Residu 82 <1 5   Diverse skeletdelen

Totaal (mens) 120

Dierlijk

Geslachtskenmerken: De fragmenten van het neurocranium en diafysen zijn  

 graciel.

Leeftijdskenmerken: De epifyse van het ellebooggewricht is gesloten en een  

    niet nader te determineren sutuur fragment is intern en  

    extern open wat wijst op een leeftijd van ca. 20-40 jaar.

 

Conclusie:   Mogelijk een vrouwelijk individu (vrouw??) van ca.  

    20-40 jaar
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