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Samenvatting

In september 2012 heeft te Voulwames in de gemeente Meerssen een archeologisch 

onderzoek plaatsgevonden in het kader van de Maaswerken. De geplande aanleg van 

een werkweg tussen Itteren en Aan de Maas zou eventueel aanwezige archeologische 

waarden kunnen verstoren. Doel van het onderzoek was om archeologische waarden 

binnen het tracé te traceren en indien nodig te behouden door middel van een 

opgraving.

Aangrenzend aan het plangebied waren al eerder sporen en vondsten aangetroffen 

die wezen op een gebruik van het terrein gedurende de ijzertijd. Uit het proefsleu-

venonderzoek bleek dat de ijzertijdsporen zich binnen het plangebied voortzetten. 

Bijzonder is de onverwachte ontdekking van oudere sporen vanaf het neolithicum. 

Alle sporen zijn gesitueerd op een iets hoger gelegen deel van het paleolandschap dat 

hier uit een vroeg-holocene kronkelwaard bestaat. Deze is gevormd op een relatief 

laag deel van het grindrijke Geistingenterras uit de Late Dryas. De kronkelwaard wordt 

aan de oostzijde begrensd door een ondiepe restgeul: vermoedelijk de eindfase van 

de kronkelwaard. Deze geul moet gevormd zijn in het Vroeg Holoceen, waarna deze 

geleidelijk is opgevuld. 

In de kern van de geul zijn meerdere laklagen of vegetatiehorizonten1 aangetroffen. 

Een zeer opvallend donkergrijs gekleurde laag (diepste vegetatiehorizont/laklaag III) 

ligt juist boven de top van het grindpakket. Vermoedelijk hangt de vorming van deze 

laag samen met de regionaal vastgestelde bodemvorming in de periode Laat-Boreaal 

tot Vroeg Atlanticum, een periode waarin onder invloed van verdergaande klimaat-

verbetering: het landschap volledig dichtgroeit, de rivieractiviteit zich beperkt tot de 

hoofdgeul van de Maas en veel laat-pleistocene – vroeg-holocene geulen voorgoed 

inactief worden. 

De middelste laklaag (laklaag II) bevindt zich rond 1,0 tot 1,5 m –mv. De laklaag 

kenmerkt zich door de aanwezigheid van archeologische artefacten, waarvan het 

oudste materiaal tot de neolithische Michelsberg-cultuur is te rekenen en het jongste 

mogelijk tot de ijzertijd. Dit sluit aan op de analyseresultaten van pollen uit deze laag, 

waarvan het pollendiagram een einddatering rond 1000 voor Chr. doet vermoeden 

(Laat Subboreaal – Subatlanticum). De laklaag reikt in de richting van de kronkelwaard 

vrijwel tot het maaiveld, waar direct onder de bouwvoor behalve artefacten tevens 

een spoor is aangetroffen dat in de Michelsberg-periode is te plaatsen. Ten tijde van 

de bewoningsfase in de bronstijd/ijzertijd (tijdens en na vorming laklaag II) moet de 

geul dus al voor een aanzienlijk deel zijn opgevuld. Toch zal deze met een ca. 1,0 tot 1,5 

m lagere ligging dan de kronkelwaard als een moerassige, periodiek meestromende 

laagte, het landschap hebben gedomineerd. 

Een derde laklaag (laklaag I) is alleen in de kern van de geulvulling binnen 1,0 -Mv 

gevonden. In deze laklaag ontbreekt het neolithisch aardewerk, maar zijn wel 

fragmenten brons- en ijzertijdaardewerk en vuurstenen artefacten aangetroffen. 

Op basis daarvan lijkt deze laklaag uit de late prehistorie te dateren; er moet sprake 

zijn geweest van een zeer geleidelijke prehistorische verlanding van de restgeul met 

meerdere stilstandfasen (laklaag II en I). Buiten de geul op de kronkelwaard komen 

laklaag II en I samen en reiken daar vrijwel tot het maaiveld. Dit lijkt er op te wijzen dat 

hier vanaf het neolithicum nauwelijks nog sedimentatie is opgetreden.

1  Het onderscheid tussen laklaag en vegetatiehorizont was niet te maken daarom worden de 
twee termen in de tekst afwisselend gebruikt.
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De vondsten uit het archeologisch onderzoek bestaan voornamelijk uit vuursteen 

en aardewerk. Terwijl het aardewerk geen eenduidige diagnostische kenmerken van 

een neolithische component vertoont, is dat bij het vuursteen wel zeker het geval. 

Duidelijk herkenbaar waren typeartefacten zoals eindschrabbers en spitsklingen. Eén 

spoor was met behulp van een AMS-datering aan het eind van de Michelsberg-cultuur 

(midden-neolithicum) te plaatsen. Andere sporen waren niet met zekerheid aan 

dezelfde periode toe te wijzen. Dit komt vooral door de bijmenging met fragmenten 

laatprehistorisch aardewerk. De meeste sporen maken deel uit van zes gebouwstruc-

turen variërend van vier- tot negenpalige spiekers. De aardewerkkenmerken doen een 

datering in de late bronstijd-vroege ijzertijd veronderstellen. Op basis van een aantal 

AMS-dateringen is deze datering uiteindelijk bijgesteld naar de overgang van midden- 

en late bronstijd en de vroege ijzertijd.

De sporen uit de Michelsberg-periode en de bronstijd/ijzertijd bieden aanvullend 

inzicht in de bewoningsgeschiedenis van het Maasdal vanaf het neolithicum tot in 

de ijzertijd. De bewoning concentreert zich gedurende deze verschillende perioden 

op dezelfde locatie; blijkbaar was deze in trek. Waarschijnlijk was de relatief hoge 

ligging een geulvormige laagte (water) de belangrijkste reden om hier activiteiten te 

ontplooien. Het blijft helaas onduidelijk in welke mate deze gebieden ook bewoond 

zijn geweest. Het vondstmateriaal laat zien dat het onderzoeksgebied zowel bewoning 

als een gebruik voor taakspecifieke activiteiten heeft gekend, bijvoorbeeld vuur-

steenbewerking of het eerste stadium van gewasbewerking na de oogst. De inzichten 

van deze vindplaats vormen daarmee een goede aanvulling op de reeds bekende 

vindplaatsen uit het neolithicum en de late prehistorie in het Maasdal. Gezamenlijk 

geven zij een indruk van de bewoning in een dynamisch landschap.
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Inleiding

A. Porreij-Lyklema

1.1 Aanleiding en doelstelling

Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol) heeft in opdracht van het Consortium 

Grensmaas een inventariserend veldonderzoek proefsleuven (IVO-p) uitgevoerd met 

doorstart naar een opgraving (DO) aan de Voulwamesweg te Voulwames, gemeente 

Meerssen. Het proefsleuvenonderzoek vond van 17 t/m 19 september 2012 plaats, de 

opgraving aansluitend van 20 t/m 27 september 2012. 

Aanleiding voor het onderzoek was het voornemen van het Consortium Grensmaas om 

in het plangebied Itteren-Voulwames/Aan de Maas een werkweg aan te leggen voor 

het transport van grind. Bovendien wordt ter hoogte van Voulwames een wegkruising 

(aansluiting op de lokale weg) aangelegd om het lokale verkeer te ontzien. Uitvoering 

van deze plannen leidt tot aantasting of vernietiging van aanwezige archeologische 

resten. Op basis van de archeologische beleidskaart van de gemeente Meerssen2 en 

het in begin 2012 uitgevoerde bureauonderzoek en verkennend booronderzoek3 was in 

twee zones van de werkweg archeologisch vervolgonderzoek vereist: zones 2 en 4 van 

het wegtracé.

1.2 Plangebied

 Het plangebied ligt direct ten westen van het Julianakanaal, ten oosten van de Maas. 

Het Consortium Grensmaas legt hier een werkweg aan om grind van de nieuwe grind-

2  Van Wijk 2011.
3  Peeters 2012a, -b.

bron:kadaster
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied.

1
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winningslocatie ‘Aan de Maas’ naar de grindsorteermachines en de verwerkingsha-

ven in Itteren te vervoeren. Hiertoe wordt de bodem tot op het grind (ca. 3 m –Mv) 

afgegraven. De werkweg ligt dus verdiept in het landschap en heeft een breedte van 

ca. 15 m. Het geplande tracé doorsnijdt voornamelijk agrarisch gebied. Ter hoogte 

van Voulwames, het zuidelijke deel van het plangebied, bevinden zich enkele huizen 

ten westen van de werkweg. De huizen zijn door een weg met de oostoever van het 

Julianakanaal verbonden (fig. 1.1 en 1.2).

Het onderzoeksgebied omvat de zones 2 en 4 van het tracé van de werkweg (fig. 1.3); 

de zones 1 en 3 zijn n.a.v. de archeologische beleidskaart van de gemeente Meerssen 

en het eerder uitgevoerd verkennend inventariserend onderzoek en bureauonderzoek 

vrijgegeven voor verdere ontwikkeling (fig. 1.4).4

4  Peeters 2012a, -b.
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vrijgeven voor verdere ontwikkelingen.

waarderend proefsleuvenonderzoek of 
een archeologische begeleiding.

vrijgeven voor verdere ontwikkelingen.

verkennend booronderzoek, indien relevant 
uitgebreid naar een karterend/ waarderend 
proefsleuvenonderzoek of een archeologische 
begeleiding.

adviesconclusie

Zone 3: het karterend onderzoek dat hier reeds heeft plaatsgevonden,
heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor de aanwezigheid van
archeologische resten in de ondergrond.

Zone 2: gedefinieerde archeologische vindplaats in onverstoorde
context (mogelijk nederzettingsterrein uit de [pre]historie). De
aanleg van de werkweg zal in dit gebied waarschijnlijk leiden
tot aantasting van archeologische resten.

Zone 1: gebied met een lage trefkans op basis van de
archeologische beleidskaart van de gemeente Meerssen
en resultaten onderzoek direct ten oosten van het gebied.

legenda

Zone 4: historische kern Voulwames ('gebied met een zeer hoge
trefkans of monument'; archeologische beleidskaart, gemeente
Meerssen). Bovendien is direct ten noorden van het
plangebied een archeologische vindplaats bekend, waar resten
zijn aangetroffen uit het Laat Neolithiucum t/m de Late Middeleeuwen.
Er heeft nog geen veldwerk in dit deel van het plangebied
plaatsgevonden. De aanleg van de werkweg zal in dit gebied
waarschijnlijk leiden tot aantasting van archeologische resten.

2012
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Figuur 1.3 
De verschillende 
zones van de werkweg 
(Peeters 2012, fig. 5).
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1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Het onderzoek richtte zich op het gehele plangebied en heeft geleid tot een goed 

begrip van het prehistorische landschap en de hierin achtergebleven archeologische 

resten. Het archeologisch onderzoek bestond uit drie fasen. Tijdens fase 1 is het proef-

sleuvenonderzoek uitgevoerd, waarbij een behoudenswaardige vindplaats van een of 

meer prehistorische perioden is ontdekt. Tijdens fase 2 is op basis van de resultaten 

van de proefsleuven een advies gegeven. Na overleg met Archol en de directievoerder 

namens Consortium Grensmaas en de opdrachtnemer heeft het Bevoegd Gezag een 

selectiebesluit genomen. In het selectiebesluit is vastgelegd dat een vervolgonderzoek 

nodig is om de behoudenswaardige vindplaats ex situ te behouden. Het vervolgonder-

zoek, fase 3, bestond dan ook uit de opgraving van de behoudenswaardige delen van 

het plangebied. 

Het veldwerk is uitgevoerd door een veldteam van Archol onder leiding van 

projectleider A. Tol (tab 1.1).

Medewerker Functie IVO DO

Drs. A. Tol Projectleider/senior-KNA-archeoloog + +

Drs. I.M. van Wijk Senior KNA-archeoloog + +

A. Porreij-Lyklema MA Veldwerkleider + +

A. Louwen MA Veldarcheoloog + +

A. Manders Vrijwilliger metaaldetectie + +

Drs. M. Pruijsen Veldarcheoloog +

Drs. L. Meurkens Veldarcheoloog +

P. van de Geer MA Veldarcheoloog +

M. Goddijn MA Veldarcheoloog +

J. van der Leije MA Veldarcheoloog +

1.4 Leeswijzer

In deze rapportage worden de resultaten van het proefsleuvenonderzoek en 

de opgraving gezamenlijk behandeld. In hoofdstuk 2 volgen eerst de doel- en 

vraagstellingen. Hoofdstuk 3 beschrijft de methodiek van het proefsleuvenonder-

zoek, de opgraving en het fysisch geografische onderzoek. In hoofdstuk 4 volgt 

de beschrijving van het landschappelijke kader. Daarin komen de genese van het 

landschap en het historische landgebruik aan bod. Hoofdstuk 5 behandelt vervolgens 

het archeologische en historische kader met nadruk op het neolithicum en de 

metaaltijden, inclusief de resultaten van vooronderzoek. In hoofdstukken 6 en 7 

worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd: eerst de resultaten van het 

fysisch geografisch onderzoek op basis van de profielen en aanvullende boringen 

(hoofdstuk 6). Daarna volgt hoofdstuk 7 met een beschrijving van de sporen en 

structuren uit het midden-neolithicum (Michelsberg-cultuur) en de metaaltijden. In 

hoofdstukken 8-11 komen vervolgens specialistische onderzoeken van het aardewerk, 

vuursteen, steen en de ecologisch resten aan bod. In het laatste hoofdstuk (12) vindt 

een synthese plaats met beantwoording van de vraagstellingen en belichting van de 

kenniswinst voor het regionale onderzoek. 

Tabel 1.1 
Indeling veldteam.
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Figuur 1.4 
Beleidskaart gemeente Meerssen met 
archeologische waarden (Van Wijk 2011).
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Soort onderzoek: IVO-proefsleuven met doorstart naar 

definitieve opgraving (DO)

Projectnaam: Werkweg Itteren – Aan de Maas

Archolprojectcode: IAM1370

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden BV

Periode van uitvoering veldwerk: 17-09-2012 t/m 27-09-2012

Periode van uitvoering uitwerking: Week 46 en 52 2012, week 2 t/m 8 2013

Provincie: Limburg

Gemeente: Meerssen

Plaats: Bunde

Toponiem: Voulwames

Coördinaten gebied: x: 178.847 y: 324.649 (centrum 

coördinaten)

Opdrachtgever: Grensmaas Consortium, ing. G. Peusens en 

ing. F. Verhoeven

Adviseur opdrachtgever: Hazenberg Archeologie, dr. A. Simons

Bevoegd gezag: Gemeente Meerssen, dhr. B. Heffels

Adviseur Bevoegd Gezag: dr. H. Stoepker

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 53483

Beheer en plaats van documentatie en 

vondsten:

Provinciaal Depot Maastricht

Geomorfologie: Diepe dalen op Maas-terrassenlandschap: 

Geistingenterras

Bodem: Oude Rivierklei, ooivaaggronden en pol-

dervaaggronden

 

Tabel 1.2 
Administratieve gegevens.
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Doel- en vraagstellingen

A. Porreij-Lyklema

2.1 Inleiding

Doel van het proefsleuvenonderzoek was het karteren van archeologische waarden 

en het toetsen van de eerder geformuleerde verwachtingen hierover. Daarbij dienden 

ook de archeologische kenmerken van het terrein te worden bepaald, waaronder de 

landschappelijke ligging van eventuele vindplaatsen. Het proefsleuvenonderzoek 

moest tot een waardering van de archeologische resten komen en tot een advies voor 

de besluitvorming over het terrein en de te stellen voorwaarden aan de vergunning: 

aanbevelingen over de noodzaak van eventueel vervolgonderzoek of te nemen 

behoudsmaatregelen, rekening houdend met de informatiewaarde, gaafheid en 

de te verwachten verstorende effecten van de ingreep waar een vergunning voor is 

gevraagd.

Na een besluit van gemeente Meerssen als Bevoegd Gezag is in overleg met het 

Consortium Grensmaas een doorstart gemaakt naar een opgraving. Doel van de 

opgraving was het veiligstellen en documenteren van de archeologische waarden in 

zones 2 en 4 van de werkweg.5

2.2 Onderzoekskader opgraving

Het onderzoek heeft archeologische resten uit het neolithicum, bronstijd en ijzertijd 

opgeleverd. Deze resten dienden uitgewerkt te worden binnen de onderzoekskaders 

van de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA) voor deze perioden in 

Zuid-Limburg/Zuid-Nederland. 

2.2.1 NOaA 

In de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA, versie 1) is een aantal 

algemene aandachtspunten voor archeologisch onderzoek naar de vroege en late 

prehistorie in Zuid-Nederland geformuleerd. Voor de vroege prehistorie (paleolithicum, 

mesolithicum, vroeg- en midden-neolithicum) van Zuid-Nederland6 dient aandacht te 

worden besteed aan: 

- landgebruik en nederzettingssystemen

- voedseleconomie

- begravingen en deposities van menselijke resten

- culturele tradities en sociale relaties 

- kolonisatie en vroege bewoningsgeschiedenis van Nederland;

- gebruik van het landschap en nederzettingsthema’s:

- voedseleconomie, relatie mens en milieu;

- begravingen en deposities van menselijke resten;

- culturele tradities, sociale relaties en interactie.

Voor de periode late prehistorie zijn onderstaande thema’s van belang:

- de ontwikkeling van het cultuurlandschap;

- productie, distributie en gebruik van mobilia;

5  Conform Programma van Eisen, Simons 2012.
6  Deeben et al. 2006.

2
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- de agrarische bestaansbasis;

- rituele praktijken, inclusief depositiepraktijken en grafritueel;

- de constructie van persoonsgebonden, lokale en bovenlokale identiteiten.

De Michelsberg-cultuur is in Nederland ondervertegenwoordigd; er is hier dan ook 

weinig over bekend. Daarom zijn elke vindplaats en elk onderzoeksthema over de 

Michelsberg-cultuur van belang. 

2.3 Centrale vraagstelling en relatie met de NOaA en/of andere 
onderzoekskaders 

Het onderzoek is te plaatsen binnen het bredere kader ’Behoud en onderzoek 

van archeologische waarden in het Maasdal’, waarvan de wetenschappelijke 

uitgangspunten zijn verwoord in Stoepker et al. (2004). Uitgangspunt van dit project is 

een landschapsarcheologische vraagstelling en gebiedsgerichte onderzoeksstrategie. 

Onderzoek vanuit een landschapsarcheologisch perspectief wordt in het wetenschap-

pelijk beleidsplan gedefinieerd als gecombineerd archeologisch, fysisch-geografisch, 

historisch-ecologisch en historisch-geografisch onderzoek dat zich richt op de 

ontwikkeling, de bewoning en het gebruik van het cultuur- en het fysieke landschap 

over de (zeer) lange termijn en de samenhang tussen deze aspecten van het landschap.

De vragen zullen in de lopende tekst en in de synthese worden beantwoord voor zover 

het uitgevoerde onderzoek dat mogelijk maakt. Indien geen antwoord mogelijk is, 

wordt dat toegelicht. 

2.3.1 Bodemopbouw

1. Wat zijn de landschappelijke kenmerken van het onderzoeksgebied (reliëf, 

hellingsgraad, afstand tot water, e.d.)?

2. Hoe is de opbouw van het profiel in bodemkundige zin? Is er sprake van processen 

van erosie, laterale verplaatsing, afdekking? Zijn er fases te onderscheiden in 

het colluvium? Wat zijn de onderscheidende kenmerken daarvan en wat is de 

waarschijnlijke datering? Heeft tussen de onderscheiden fases bodemvorming 

plaatsgevonden? Op welke diepte begint de ontkalkte löss?

3. Hoe is de stratigrafie in antropogene zin? Is er sprake van loopvlakken, 

ophogingslagen of cultuurlagen? Wat zijn de kenmerken van de stratigrafische 

eenheden en wat is de datering? Wat was (waarschijnlijk) het niveau van het maaiveld 

in de onderscheiden archeologische perioden? 

4. Is er sprake van (sub)recente7 verstoring en post-depositionele processen? 

2.3.2 Sporen, structuren, vondsten en paleo-ecologische resten

5. Indien het onderzoek geen archeologische fenomenen oplevert of categoraal beperkte 

(bijvoorbeeld alleen losse vondsten), welke verklaring is hiervoor te geven? 

a) Is er sprake van:

- verstoring van antropogene of natuurlijke aard, 

- beperking van de archeologische waarnemingsmogelijkheden door bodemprocessen, 

methodische, technische, logistieke of personele beperkingen, weersomstandigheden, 

terreinomstandigheden (zoals huidig gebruik)?

b) Of is er sprake van aantoonbare afwezigheid van bewoning en/of actief landgebruik?

7  Onder subrecent wordt verstaan: na ca. 1900. Onder recent wordt verstaan: na ca. 1950.
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c) Of van een combinatie van genoemde factoren?

6. Indien het onderzoek wel archeologische fenomenen heeft opgeleverd, hoe kan de 

vindplaats beschreven en geïnterpreteerd worden? Houd daarbij rekening met de 

volgende punten.

a) Welke sporen zijn te onderscheiden en wat is de vorm, diepte, lengte, breedte, textuur, 

kleur, vulling?8 Wat is de aard en/of de functie van de sporen? Wat is de relatieve en/of 

absolute datering van de sporen? Waarop is de datering gebaseerd? In welke mate zijn 

lagen en sporen op vlakken te koppelen aan profielen?

b) Wat is de spoordichtheid per werkput, per vlak en van het geheel? 

c) Welke structuren zijn te onderscheiden?9 Wat is het complextype, de constructie-

wijze en/of de plattegrond en/of het type van de structuren? Wat is de relatieve en/

of absolute datering van de structuren? Waarop is de datering gebaseerd? Wat is 

de ‘levensduur’ van de structuren? Zijn er bouw-, herstel- of destructiefases (sloop, 

brand, e.d.) te onderscheiden? Zijn er aanwijzingen voor een primaire en secundaire 

functie (bijvoorbeeld hutkom > afvalkuil)? Is er bij steenbouw sprake van hergebruikt 

bouwmateriaal?

d) Wat is de inrichting en interne structuur van de vindplaats? Zijn er sites te 

onderscheiden?10 Hoe is de horizontale en verticale spreiding van sporen, structuren 

en sites en wat is hun samenhang? Zijn begrenzingen vast te stellen? Is er sprake 

van perifere en centrale zones? Is er sprake van ‘lege’ zones, afscheidingen of 

verbindingen? Is er sprake van een erfindeling en zo ja, wat is de geleding, grootte en 

indeling daarvan en waaruit bestaan de op het erf aanwezige elementen?

e) Welke fasering (relatieve en absolute datering) is in de vindplaats aan te brengen?

f) Indien er geen of weinig paalsporen zijn: in welke mate kan er sprake zijn van 

bouwmethoden die geen of weinig sporen hebben nagelaten (stiepen, Schwellbalken, 

stenenrijen van vakwerkbouw)? Is dat af te leiden uit vondsten (natuursteen, 

aardewerk, dakbedekkingsmateriaal) of andere kuilen of waterputten, uit een 

erfinrichting, bevindingen van fosfaatkartering? 

g) Indien graven worden gevonden: is sprake van enkele individuele graven of 

een grafveld? Wat is de aard, conservering en datering van de graven? Welke 

demografische gegevens kunnen uit het fysisch antropologisch onderzoek van de 

menselijke resten gedestilleerd worden? Wat is het (geschatte) aantal bewoners 

geweest en wat is de samenstelling van het grafveld? Welke (begrafenis)rituelen 

kunnen worden herkend en zijn hier veranderingen/ontwikkelingen in te herkennen? 

Wat kan worden gezegd over de locaties van begravingen ten opzichte van 

gelijktijdige en niet-gelijktijdige bewoning (indien dateringen dit mogelijk maken)?

h) Welke mobiele vondsten zijn gedaan? Om welke materialen, soorten, typen, functies, 

aantallen, gewichten gaat het en uit welke context komen de vondsten? Wat is de 

datering van de vondsten en waarop is de datering gebaseerd? 

i) In welke mate dragen zij bij aan de datering van lagen, sporen, structuren, sites e.d.? 

In welke mate bevinden vondsten zich in primaire positie en in welke mate gaat het 

om vondsten zonder context? Welke conclusies zijn te trekken uit de fragmentatie-

graad en de mate van conservering of verwering van objecten? 

8  Deze vraag wordt in een tabel (bijlage) met toelichtende tekst in het rapport beantwoord.
9  Onder structuren worden verstaan al dan niet volledige plattegronden van houten gebouwen 

of constructies, resten van stenen gebouwen en karakteristieke, functioneel te onderschei-
den grondsporen, zoals hutkommen, waterputten, graven, etc.

10  De volgende definities worden gehanteerd: een vindplaats is een gebied, waarvan de grenzen 
zowel door archeologische als niet-archeologische factoren bepaald kunnen zijn, en waarbin-
nen archeologische fenomenen, ongeacht datering of complextype, zijn waargenomen. 
Een site is een ruimtelijk af te grenzen, specifiek te omschrijven archeologisch functioneel 
complex met een specifieke datering. Binnen een vindplaats kunnen zich meerdere sites 
bevinden.
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j) Hoe is (per vlak) de verhouding aanlegvondsten: vondsten uit contexten? Wat is de 

vondstdichtheid (aantal scherven per m2) per vlak, per werkput en in het geheel?

k) Zijn er plaatsen aan te wijzen met een opvallend grote vondstconcentratie en wat is 

de samenstelling ervan?

l) Hoe is in het geval van erven de spreiding van objecten gelet op de materiaalsoort of 

het type? Hoe moet een eventueel patroon geduid worden?

m) Is er sprake van (kennelijk) intentionele deposities? 

n) Welke informatie geven de mobiele vondsten over de materiële cultuur, de economie 

en functie van de vindplaats, status, welvaart, werkzaamheden en culturele 

betrekkingen van de bewoners?

o) Hoe zijn de verhoudingen tussen lokaal of in de nabijheid gewonnen of geproduceerd 

materiaal en materiaal dat van verder komt (Rijnland, Midden-Maasvallei)?

p) Wat is de aard en conservering van paleo-ecologische resten? In welke mate en in 

welke context zijn ze aangetroffen? Welke betekenis ontlenen zij of geven zij aan deze 

context? Wat is de datering van de paleo-ecologische resten en waarop is de datering 

gebaseerd? In welke mate dragen zij bij aan de datering van sporen, lagen, structuren, 

sites e.d.?

q) Welke informatie geven zij over landschap en vegetatie, voedseleconomie, verwerving 

en toepassing van organisch materiaal?

2.3.3 Synthese

7. Hoe kan na dit onderzoek de bewonings- en gebruiksgeschiedenis van het onder-

zoeksgebied beschreven worden? In welke mate is er sprake van discontinuïteit of 

continuïteit?

8. Hoe en waarom heeft de locatie het geconstateerde gebruik verloren (indien dat het 

geval is) en wat is er daarna gebeurd? Wat is de relatie met het huidige gebruik van de 

locatie?

9. Wat is de relatie tussen de onderzoekslocatie en het landschap in de omgeving, voor, 

tijdens en na de onderzochte periode? Waarom zou men deze locatie uitgekozen 

hebben voor de ter plekke aangetroffen functie(s)? Welke conclusies kunnen getrokken 

worden over de invloed van de mens op de vorming van het landschap?

10. Wat is de relatie tussen het gebruik en de geschiedenis van de onderzoekslocatie en de 

historische, historisch-landschappelijke, bouwhistorische en overige cultuurhistorische 

aspecten van zijn omgeving?

11.  Hoe vergelijkbaar is de onderzochte locatie met andere locaties met dit complextype 

in de archeoregio en deze datering, en hoe passen de bevindingen van het onderzoek 

in de regionale context?

2.3.4 Waardebepaling

12. In welke mate zijn de archeologische kenmerken van de locatie zichtbaar of 

herkenbaar en in welke mate is er sprake van belevingswaarde?

13. Wat is de fysieke kwaliteit van de aangetroffen fenomenen? Welke verschillen zijn er 

t.a.v. dit aspect binnen het onderzoeksgebied? 

14. Wat is de inhoudelijke kwaliteit van de aangetroffen fenomenen(zie ook vraag 11 en 

12) en welke verschillen zijn er t.a.v. dit aspect binnen het onderzoeksgebied? 

15. Waar en in welke mate is deze locatie geschikt voor paleo-ecologisch en natuurweten-

schappelijk onderzoek? Welke methoden zijn het meest kansrijk?
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16. Welke waarde is er samenvattend te geven aan het onderzoeksgebied en de daarin 

te onderscheiden delen (binnen verticale en/of horizontale grenzen; complextypen, 

periode, sites)? Beschrijf en beredeneer de verschillen in waarde.

4.2 Conclusie, evaluatie, aanbevelingen

17. Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van deze 

vindplaats aanwezig zijn en wat is de verwachting over de fysieke en inhoudelijke 

kwaliteit daarvan? 

18. Hoe verhouden de conclusies zich tot de resultaten van het eerdere onderzoek of 

andere bekende gegevens? In welke mate wijkt de geconstateerde waarde af van de 

eerder toegekende waarde of van de gespecificeerde verwachting?

19. In welke mate zijn de gehanteerde strategieën en methoden effectief geweest? Indien 

het onderzoek niet volgens plan kon worden uitgevoerd, om welke reden en op welke 

wijze is van het PvE afgeweken?

20. In welke mate heeft dit onderzoek bij kunnen dragen aan de bovengenoemde centrale 

vraag en aan onderzoeksthema’s uit de NOaA en andere onderzoeksagenda’s? 

In welke mate heeft dit onderzoek in een datalacune kunnen voorzien? Hoe is het 

kennisrendement te omschrijven? 

21. Welk risico lopen de geconstateerde archeologische waarden door de voorgenomen 

verstoring? Is behoud of verder onderzoek vanuit AMZ-perspectief gewenst?

22. Welke strategische en methodische aanbevelingen kunnen worden gegeven voor ver-

volgonderzoek, zowel binnen dit onderzoeksgebied als in aangrenzende of naburige 

percelen?



20	 Voulwames - meerssen



methodIek    21

Methodiek van het onderzoek

A. Porreij-Lyklema 

3.1 Fasering onderzoek

De aanpak van het gefaseerde onderzoek was als volgt (fig. 3.1):

Fase 1: Proefsleuvenonderzoek in zone 2 en 4 van het wegtracé
Uitgegaan is van een onderzoek met 14 proefsleuven met een breedte van 4 m en een 

lengte van 20 m. De aanlegdiepte lag in zone 2 op ca. 50 cm –Mv en op ca. 50 tot 85 cm 

–Mv in zone 4, op de overgang van de jonge naar de oude rivierklei. De aanlegdiepte in 

zone 4 is aan de hand van kijkgaten bepaald en gecontroleerd.

De 14 proefsleuven dekten in totaal een oppervlak van 1.346 m2. Ze volgden het tracé 

van de werkweg en de aansluiting (in zone 4) en waren in een verspringend grid zo 

gelijkmatig mogelijk over het tracé van de werkweg in zones 2 en 4 verdeeld. 

Bij een complexe stratigrafie of aanwijzingen voor het voorkomen van sporen op 

verschillende niveaus bevinden, zijn meerdere vlakken aangelegd. Dit is gebeurd 

bij de sleuven 3 en 5. Boringen door de fysisch-geograaf voorzagen in aanvullende 

informatie over de genese van het paleolandschap, wanneer proefsleuven of kijkgaten 

niet diep genoeg waren. Documentatie van de profielen gaf daarnaast inzicht in 

de stratigrafische opbouw van het landschap. Documentatie van de vlakken gaf 

inzicht in de ruimtelijke geleding en in de spreiding en aard van sporen, structuren en 

vondsten. De sporen en vlakken zijn met behulp van een Robotic Total Station(RTS) 

digitaal ingemeten. Het couperen van sporen is in samenhang met het verzamelen 

van vondsten en nemen van monsters gebeurd om de aard, datering en kwaliteit van 

sporen te bepalen.

Fase 2: uitbreiding van de proefsleuven en selectieadvies
Na het aantreffen van sporen is – na overleg met de directievoerder/opdrachtgever 

en het Bevoegd Gezag – besloten dat in zone 2 een uitbreiding nodig was voor de 

aanvullende waardering van de aangetroffen sporen. Hiervoor werd 300 m2 ter 

beschikking gesteld. Deze omvang is maximaal benut.

Het Bevoegd Gezag heeft voor zone 4 direct aansluitend op het veldwerk van de 

IVO-fase het selectiebesluit genomen om door te starten naar de definitieve opgraving 

van de aangetroffen vindplaats. In dit selectiebesluit zijn het doel van de opgraving en 

aanvullende onderzoeksvragen vastgelegd. 

Fase 3: Doorstart naar de definitieve opgraving van de geselecteerde locatie
De strategie voor de opgraving van fase 3 is in overleg met het Consortium Grensmaas 

(de directievoerder) en de gemeente Meerssen of diens adviseur bepaald. Hierbij is 

vastgelegd dat het noordelijke deel van zone 4 behoudenswaardig was en onderzocht 

diende te worden. Het oppervlak van de opgraving binnen het tracé van de werkweg 

is 2949 m². Dit is inclusief de werkputten 2, 7, 8 en 9 van het proefsleuvenonderzoek, 

maar deze putten zijn opnieuw uitgegraven.

3.2 Methodiek van de proefsleuven en opgraving

De opgraving is uitgevoerd conform de vigerende versie van de KNA (versie 3.2, 

deelproces 2, specificaties OS 02 t/m OS 11), de KNA-Leidraad Proefsleuvenonderzoek 

3
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en de KNA-Leidraad Veldhandleiding Archeologie 2002.

Het vlak is machinaal aangelegd door een machine op rupsbanden voorzien van 

een gladde bak. De bovengrond is in lagen verwijderd. Al schavend zijn de vlakken 

aangelegd op de niveaus waar sporen zichtbaar waren en waar het vlak goed was te 

interpreteren. De voornoemde kijkgaten, telkens aan één uiteinde van de werkput, 

waren hierbij leidend. Ze dienden tevens om de kans op diepere archeologische 

niveaus (en hun diepte) te bepalen. 

Aanleg van vlakken en afgraving van lagen vond zoveel mogelijk vanuit de 

stratigrafische opbouw plaats, zodat vondsten per stratigrafische eenheid waren 

te verzamelen. Na iedere haal van de graafmachine werd het vlak gecontroleerd. 

Vlakken zijn, waar nodig, met de hand opgeschaafd. Sporen zijn altijd met de 

hand opgeschaafd. In elke werkput is altijd minimaal één vlak aangelegd en 

gedocumenteerd. Soms leverde dit een ‘leeg’ vlak (zonder sporen) op. 

Per haal van de machine is het vlak afgezocht met een metaaldetector door een 

metaaldetectorspecialist. Het stort is ook met behulp van een metaaldetector 

onderzocht. Vondsten zijn per spoor en/of per stratigrafische eenheid verzameld. 

Binnen een spoor zijn de vondsten uit verschillende, chronologisch relevante vullingen, 

zoals paalkuil, paalkern, e.d., apart verzameld en geregistreerd.

Profielen zijn onderzocht op vondsten die per stratigrafische eenheid waren te 

documenteren. Indien binnen een vlak geen sporen werden aangetroffen, zijn de 

vondsten per laag verzameld binnen vlaksegmenten van 4 m breedte x 5 m lengte. 

Dit geldt ook voor aanlegvondsten uit de bouwvoor. Bewerkt vuursteen is driedimen-

sionaal ingemeten. Natuursteen uit sporen is verzameld; natuursteen uit vlakken en 

profielen is alleen verzameld indien dit archeologisch relevant was. Alle verzamelde 

vondsten worden bewaard tot het moment van uitwerken, selecteren en deponeren. 

Alle vlakken zijn digitaal getekend. Alle profielen zijn volledig analoog getekend in 

schaal 1:20. Per put is in ieder geval één profiel volledig getekend. In twee putten is een 

volledig lengte profiel gedocumenteerd. In profieltekeningen zijn de x, y, z-waarden in 

RD-coördinaten en NAP aangegeven met het oog op de aansluiting op vlaktekeningen 

en aangrenzende profielen.

Van structuren en bijzondere sporen zijn detailtekeningen en foto’s vervaardigd. Alle 

sporen zijn beschreven in dagrapporten.

Wanneer bij de aanleg van profielen de ongestoorde bodem niet werd bereikt, is de 

bodemopbouw onder het diepste punt met een boring vastgesteld en zijn aanvullende 

boringen geplaatst om het landschap beter te begrijpen.

Alle vlakken zijn in overzichten -en waar nodig- in detail gefotografeerd. Hetzelfde 

geldt voor alle profielen. Alle coupes zijn gefotografeerd voorzien van een fotobordje 

met schaalstok, onderzoeksmeldingsnummer en objectgegevens. Er zijn meerdere 

overzichten, actie- en sfeerfoto’s van het onderzoek gemaakt met nadruk op het 

opgravingsproces, toegepaste methoden en karakteristieke punten uit de omgeving. 

3.2.1 Sporen en structuren

Tijdens het proefsleuvenonderzoek is besloten om niet alle sporen in zone 4 te 

couperen met het oog op de doorstart naar een opgraving. In zone 2 zijn wel alle 

sporen gecoupeerd en gedocumenteerd tijdens het proefsleuvenonderzoek. Tijdens 

de opgraving in zone 4 zijn alle sporen gecoupeerd, gedocumenteerd en afgewerkt. 

Waar bemonstering zinvol was, is een monster van minimaal 3 l genomen van de 

spoorvulling. De sporen zijn getekend op een schaal van 1:10. 

Structuren zijn pas tijdens de opgraving ontdekt. Alle structuren zijn getekend, 
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ingemeten, beschreven, gecoupeerd en afgewerkt. Daarbij zijn alle sporen van één 

structuur in dezelfde richting gecoupeerd met uitzondering van de sporen op de 

hoeken.

3.2.2 Fysische geografie

Van alle werkputten zijn de bodemkundige en lithologische kenmerken in het 

veld beschreven en geïnterpreteerd ter beantwoording van de landschapsgerichte 

vraagstellingen uit het PvE. Daartoe is in elke put minimaal 1 profielkolom (1 m 

breedte) afgestoken en gedocumenteerd (fig. 3.1). Daar waar meer inzicht nodig was, 

zijn twee profielkolommen gezet; in put 7 is het gehele lengteprofiel opgeschaafd. 

De profielkolommen en lengteprofiel zijn gefotografeerd, gedocumenteerd en 

ingemeten. Tijdens de opgraving zijn twee lange profielen aangelegd in put 15 en 16. 

Vooral in put 15 was de opbouw van de bodem goed te zien. Ten behoeve van een 

eenduidige analyse van de bodemopbouw is een ideaalprofiel opgesteld. Er zijn vaste 

spoornummers toegekend aan de verschillende bodemhorizonten (tabel 3.1). Dit 

betekent echter niet dat alle lagen in elk profiel zijn aangetroffen.

Van alle profielen zijn de volgende kenmerken bepaald: textuur (conform NEN 

5104) met een onderscheid tussen bodemmatrix en insluitingen (sublagen), kleur, 

kalkgehalte, oxidatie-reductieverschijnselen (ijzer/mangaan, etc.), eventueel 

voorkomende fossiele bodems, organische stof- en plantenresten en overige 

insluitingen, waaronder archeologische resten. De waargenomen profielkenmerken 

zijn in het veld zoveel mogelijk naar lithogenetische eenheden vertaald. 

Om de genese van het plangebied beter te begrijpen zijn vijf aanvullende boringen 

gezet met behulp van een Edelmanboor (diameter 7 cm) en een gutsboor (diameter 

3 cm) tot de top van het onderliggende grindpakket. Deze boringen, in een korte raai 

haaks op de geologische opbouw, zijn in fig. 6.3 gevisualiseerd.

S5000 Bouwvoor Recente bouwgrond

S5010 Jonge rivierafzetting ME/NT

S5011/5012/5015 Jonge rivierafzetting Alleen op de hogere delen zichtbaar

S5014 Vegetatiehorizont /laklaag I IJzertijd vegetatiehorizont

S5020 Vegetatiehorizont/laklaag II Neolithische vegetatiehorizont

S5021 Uitspoelingslaag van S5020

S5022 zandlaagjes

S5025 Vegetatie horizont/laklaag III Zeer humeus

S5040/S5045 Zandige afzetting Laag net boven het grind

S5050 Maasterras grind

Tabel 3.1 
De verschillende bodemlagen.
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Figuur 3.1 
Puttenkaart met nummers en beschreven profielen en 
ligging boorraai.
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3.2.3 Monstername

Tijdens het onderzoek zijn 28 monsters genomen (tabel 3.2). In het lengteprofiel van 

werkput 15 zijn 3 pollenmonsters genomen van de laklagen I, II en III ten behoeve van 

de vegetatiereconstructie. Alle monsters zijn gewaardeerd; een monster bleek geschikt 

voor analyse en is nader onderzocht. Macrorestenmonsters zijn genomen van sporen 

(kuilen en structuren) en laklaag 3. Na waardering bleken een beperkt aantal monsters 

geschikt voor nadere analyse. Van vijf monsters zijn verkoolde zaden op 14C-gehalte 

geanalyseerd. Hieruit bleek één spoor uit de Michelsberg-cultuur te dateren en een 

ander uit de bronstijd. De monsters uit het dit laatste spoor en uit laklaag II (S5020) zijn 

vervolgens ook onderzocht op de aanwezigheid van microdebitage van vuursteen. 

De ecologische monsters zijn op de eerste plaats genomen om eventuele 

plantenresten te onderzoeken, maar deze monsters waren ook voor andere doeleinden 

te gebruiken. Zo waren twee pollenbakmonsters eventueel inzetbaar voor slijppla-

tenonderzoek in het geval de lagen niet afdoende te duiden waren. Dit laatste bleek 

echter niet het geval en daarom is het slijpplaatonderzoek achterwege gelaten. 

Categorie Aantal

Ecologisch 15

Pollen 3

Macroresten 10

Slijpplaat 2

Tabel 3.2 
Monstername. 
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Landschappelijk kader 

E. Heunks

4.1 Inleiding

Diverse grootschalige archeologische onderzoeken nabij Itteren11 uit de afgelopen 

jaren schetsen een gedetailleerd beeld van de paleogeografische ontwikkelingen van 

het landschap, waarin het onderzoeksgebied is te situeren. Bij deze onderzoeken 

-deels proefsleuven, deels opgravingen- hadden de landschappelijke vraagstellingen 

vooral betrekking op de genese van de Maas en op de hieraan gerelateerde regionale 

laat-pleistocene en holocene opslibbingsgeschiedenis van de overstromingsvlakte. 

Onderstaand fysisch-geografisch kader vormt een samenvatting van opgedane kennis 

uit voornoemde studies, dat als uitgangspunt dient voor de interpretatie van de 

resultaten van het veldonderzoek.

4.2 Laat-Weichselien - Vroeg Holoceen: de hoofdcontouren 
gevormd

Het onderzoeksgebied maakt deel uit van het laagste deel van het terrassenland-

schap van de Maas, iets stroomafwaarts van de monding van de Geul in de Maas. 

Dit jongste terras wordt het Geistingenterras genoemd12, dat is gevormd vanaf het 

Midden-Weichselien en in het Laat-Weichselien en Vroeg-Holoceen is voltooid (fig. 

4.1). In de actuele lithostratigrafische benamingen wordt het terras tot de Formatie 

van Beegden gerekend; het valt onder het Laagpakket van Oost-Maarland.13 Het 

terras kenmerkt zich door grindrijke afzettingen met een 1-3 m dik dek van zwak 

en sterk zandige lemen. Ter hoogte van het onderzoeksgebied heeft het terras een 

beperkte breedte als gevolg van holocene Maasgeulverplaatsingen en omwerking van 

oudere sedimenten. Dit holocene deel ligt geheel aan de Belgische kant van de Maas, 

meteen beginnend ten westen van de huidige Maasgeul. Tussen de Maas en de eerste 

terrasrand ten oosten hiervan lijkt de Maasgeul in het Holoceen niet geweest en is het 

Geistingenterras intact gebleven.

11  Met name: Van de Graaf & de Kramer 2005; Meurkens & Tol 2011; van der Linde et al. 2011.
12  Paulissen 1973; Staringcentrum/RGD 1989.
13  Mulder et al. 2003.

Figuur 4.1 
Uitsnede Maasterrassenkaart (Staringcentrum, 
RGD, 1989). 
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Het Geistingenterras vertoont ten noorden en noordoosten van Itteren twee 

grindniveaus. Van het hoogste niveau bevindt de top van het grindpakket zich op 

een gemiddelde diepte van 42,0 m +NAP, van het laagste terrasniveau ligt deze op 

ca. 41,0 m +NAP. De ruimtelijke spreiding van beide niveaus correspondeert goed 

met het actuele oppervlaktereliëf: de hoogste delen komen overeen met het ’42,0 

m terrasniveau’, de lagere delen met het ‘41,0 m terrasniveau’. Mogelijk zijn binnen 

het Late Dryas-terras onder invloed van klimaatwisselingen sub-terrassen ontstaan. 

Anderzijds kan het gezien de geringe hoogteverschillen gaan om één terras met 

hogere en lagere delen, waarbij de lagere delen gedurende het Vroeg-Holoceen verder 

zijn uitgesleten. 

Anders dan de dalvlakte rond Itteren en Borgharen, vertoont het Nederlandse deel van 

het Geistingenterras nabij het onderzoeksgebied en de gehele dalvlakte ten oosten 

van het Julianakanaal weinig markante geulen en/of ruggen (fig. 4.2). Het voornoemde 

onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat nog zichtbare grote geulsystemen in het gebied 

rond Itteren gedurende het Holoceen bij hoge waterstanden konden meestromen 

met maar een beperkte afzetting van sedimenten. Niet meestromende geulen en 

andere laagten vormden hier sedimentatiebekkens die gedurende het Holoceen 

volledig konden opslibben en aan het huidige oppervlak niet meer zichtbaar zijn. 

Vermoedelijk lagen het onderzoeksgebied en noordoostelijk aangrenzende dalvlakte 

te ver van de actieve holocene Maas en vormde dit gebied als geheel een sedimenta-

tiezone, waarbij het onderliggende terrasreliëf is verdoezeld. Ook afzettingen vanuit 

het lokale achterland, o.a. van de Geul, kunnen hebben geleid tot nivellering van het 

oorspronkelijke laat-pleistocene reliëf. 

Juist ter hoogte van het onderzoeksgebied is wel een relatief smalle geul herkenbaar in 

het oppervlaktereliëf (fig. 4.3). Deze niet eerder gekarteerde geul heeft anders dan de 

grote geulen rond Itteren een gekromde vorm en een afwijkende west-oost oriëntatie. 

Opvallend daarnaast is dat de laagte westelijk van het onderzoeksgebied scherp naar 

het zuiden lijkt af te buigen om vervolgens duidelijk zichtbaar in het reliëf met een 

bocht richting Geuldal te lopen (fig. 4.3). Van dit deel is het zeker dat het een oudere, 

vermoedelijke middeleeuwse loop van de Geulbeek betreft.14 Van het deel ter hoogte 

van het onderzoeksgebied is dat minder zeker: dit ligt namelijk ondieper. 

14  Mondelinge mededeling Jurgen de Kramer.

Figuur 4.2 
Weergave van het actuele reliëf (bron: 
www.AHN.nl) met globale interpretatie van 
Maasterrassen en ligging prehistorische 
sporenconcentratie (rode ovaal). 
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4.3 Holocene ontwikkelingen

In het Preboreaal raakten veel van de, in oorsprong vlechtende geulen, inactief onder 

invloed van een structurele klimaatsverbetering. Het algemene beeld daarbij is dat 

de Maas zich in korte tijd concentreerde in één meanderende, insnijdende hoofdgeul. 

Over grote oppervlakken van het Geistingenterras traden vanaf toen geen belangrijke 

wijzingen meer op in de morfologie van het grindreliëf. Alleen ter hoogte van de 

hoofdgeul werd in buitenbochten het grindterras geleidelijk lateraal opgeruimd. De 

grote Maasbocht juist ten westen van het onderzoeksgebied (ten noorden van Itteren) 

is pas gevormd in de late middeleeuwen (ca. 1250 en 1500 n.Chr.). Vermoedelijk als 

gevolg van een opeenhoping van ijsschotsen blokkeerde de hoofdstroom en zocht 

de Maas een oostelijkere koers over lagere delen met daarin de Geul. De Maasbocht 

heeft zich in de eeuwen daarna nog iets meer in oostelijke richting verplaatst, met 

een geleidelijke terugschrijdende erosie van het Geistingenterras in de buitenbocht 

en uitbreiding van kronkelwaarden in de binnenbochten. Belangrijk voor de 

archeologische betekenis van de onderzoekslocatie is dus dat de Maas gedurende 

het Holoceen tot in de late middeleeuwen veel westelijker lag. Niet duidelijk is of de 

zone tussen die vroegere Maas en het onderzoeksgebied bestond uit een onverspoeld 

Geistingenterras met ruggen en geulen, of dat de Maas hier gedurende het Holoceen 

mogelijk ook al kronkelwaarden heeft gevormd. Wel zeker moet nabij het onderzoeks-

gebied eeuwenlang de Geul hebben gestroomd: waarschijnlijk in de zone waar nu de 

Maas ligt, maar mogelijk hebben ook Geullopen ten oosten van het onderzoeksgebied 

gelegen.

De zones buiten de geulen slibden gedurende het Holoceen heel geleidelijk op met 

silt- en lutumrijke afzettingen (hoogvloedleem) vanuit de tussenliggende meer actieve 

hoofd- en nevengeulen. Naarmate deze opslibbing vorderde en de Maas zich verder 

insneed, is de opslibbingsnelheid gedurende het Holoceen geleidelijk afgenomen. 

Daarbij gingen de geulen van het vlechtende patroon in de overstromingsvlakte 

steeds meer een passieve rol spelen in het sedimentatieproces, wat op veel plaatsen 

tot uitdrukking komt in een relatief zandige en sterk gelaagde basis van de vulling en 

een relatief kleiige/siltige homogeen middendeel en top. De op verschillende plaatsen 

in de overstromingsvlakte vastgestelde begraven bodems (vegetatiehorizonten), 

wijzen op stilstandfasen in het sedimentatieproces. Grootschalige bodemvorming 

Figuur 4.3 
Weergave van het actuele reliëf (bron: www.
AHN.nl) met ligging van historische Geul-loop 
en geulvormige laagte ter hoogte van het 
onderzoeksgebied (rode ovaal: concentratie 
prehistorische sporen). 
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trad op gedurende het Atlanticum met een start aan het eind van het Boreaal15. Deze 

bodemvorming kon op gang komen door een verbetering van het klimaat en hiermee 

samenhangende verbossing van het landschap en afname van de sedimentlast 

van de Maas. Vooral in de lagere delen van de overstromingsvlakte (de voormalige 

vlechtende geulen), werd een dikke donkere vegetatiehorizont gevormd. Terwijl deze 

laag in de geulen vrij diep onder het huidige maaiveld ligt, neigt deze buiten de geulen 

richting maaiveld. Daarmee kan worden gesteld dat op de hogere delen van het 

Geistingenterras vindplaatsen vanaf het neolithicum vrijwel dagzomen. 

Na het rustige Vroeg- en Midden-Atlanticum namen de sedimentlast en afvoerpieken 

van de Maas door de eerste ontbossing en landbouw geleidelijk toe. Dit resulteerde in 

een toenemende sedimentatie met daarbij een toename van het percentage grovere 

sedimenten (grof silt, zand). Onder andere de ondiepe ligging van artefacten en 

sporen vanaf het neolithicum op de hogere delen van het terrassenlandschap lijken 

een aanwijzing dat de post-Atlantische opslibbing hier in een zeer korte periode 

moet hebben plaatsgevonden. Mogelijk speelt natuurlijke erosie van het lössrijke 

achterland als gevolg van insnijdende beekdalen in reactie op een insnijdende 

Maasgeul een belangrijke rol in het sedimentatieproces. De hernieuwde sedimentatie 

vanaf het Laat-Atlanticum zorgde voor een verdere nivellering van het oorspronkelijke 

terrassenreliëf. In ieder geval is er vanaf de ijzertijd op de hogere delen nog nauwelijks 

sediment opgeslibd; in de lagere delen werd meer sediment afgezet dan op de hogere 

delen. Waarschijnlijk heeft vooral ook de Geul in deze periode waarin het directe 

achterland werd ontbost, invloed gehad op de sedimentaire ontwikkelingen in het 

gebied. Op de hoogste delen is dit sedimentatiepakket volledig opgenomen in de 

huidige bouwvoor, in de lagere delen reikt dit pakket dieper dan de bouwvoor. 

15  Gebaseerd op diverse 14C-datering en pollenanalyses (o.a. Van de Graaf & De Kramer 2005; 
Meurkens & Tol 2011; Haaster 2010; van de Linde et al. 2011).



archeologIe en hIstorIsch kader    31

Archeologie en historisch kader

I.M van Wijk & A. Porreij-Lyklema

De gemeente Meerssen kent een rijk (archeologisch) verleden. Er zijn gedurende 

de laatste decennia relatief veel onderzoeken geweest (veldkarteringen, 

booronderzoeken, proefsleufonderzoeken en opgravingen) en deze hebben veel 

kennis gegenereerd voor de Nederlandse archeologie (fig.5.1). Van oude steentijd 

tot en met de late middeleeuwen heeft deze gemeente zijn waarde laten zien (fig. 

5.2).16 Hieronder volgt een beschrijving van de meest waardevolle archeologische 

ontdekkingen toegespitst op het midden-neolithicum en de metaaltijden.

5.1 Het neolithicum in het Maasdal

Het Maasdal wordt al sinds mensenheugenis door de mens betreden. Al uit het 

mesolithicum zijn -sinds een aantal jaren- vondsten bekend, die wijzen op het gebruik 

van dit landschap. De Maas was toen nog een vlechtende rivier die door een steeds 

uitgestrekter gemengd (eiken)bos stroomde. In het neolithicum veranderde hier 

op zich weinig aan, afgezien van een opvallend verschijnsel in het pollenspectrum: 

weegbree en granen deden hun intrede. Vanaf de tweede helft van het Atlanticum nam 

het aandeel van de grassen, granen en kruiden alleen maar toe. Dit was het gevolg van 

de introductie van landbouw door de bandkeramiekers,17 ook wel aangeduid met de 

term ‘neolithisering’. Door het kappen van het gemengd eikenbos ontstonden open 

terreinen met grassen en kruidachtigen. 

16  Van Wijk 2011.
17  Bandkeramiekers zijn de eerste boeren die vanuit het zuiden Nederland in kwamen. Ze 

worden zo genoemd vanwege het door hen gemaakte aardewerk (keramiek) waarop in 
banden versieringen werden aangebracht.
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Met de komst van de bandkeramiekers doet de akkerbouw in het vroeg-neolithicum 

in Limburg zijn intrede. ‘Bandkeramiek’, soms ook ‘Lineaire bandkeramiek’ of ‘LBK’ 

(5250-4950 v.Chr.) is de naam die archeologen hebben gegeven aan de eerste landbou-

werscultuur in Midden-Europa.18 Deze cultuur is wijd verspreid: van Roemenië tot in 

Frankrijk met in het Nederlandse Limburg de meest noordwestelijke nederzettingen. 

De naam is ontleend aan de zeer kenmerkende versiering van hun aardewerk. De 

Oudste LBK wordt gevonden in Hongarije en aangrenzende delen van Oostenrijk. De 

daar wonende jagers-verzamelaars keken de kunst van akkerbouw en veeteelt af van 

hun Balkan-buren en pasten die geleidelijk aan de lokale omstandigheden aan. Na een 

vier tot zes generaties durende ontwikkeling, waarin niet alleen de agrarische kennis, 

maar ook woon-werkverhoudingen, eetgewoonten, gebruiksgoederen en werktuigen, 

groepsvorming en -omvang ingrijpend veranderden, en waarin kampplaatsen met 

lichte hutten plaats maakten voor stevige huizen en dorpjes, begon een expansiefase. 

Groepjes van deze oudste bandkeramiekers vestigden zich steeds verder naar het 

westen, langs de Donau stroomopwaarts tot aan de Rijn. Vervolgens werd opnieuw 

naar buiten gekeken en gegaan: eerst langs de Rijn stroomafwaarts tot bij Keulen en 

tegelijkertijd (rond 5250 v.Chr.) ook naar Limburg.19 Pas ongeveer anderhalve eeuw 

later vestigden zij zich in België en, nog weer wat later, vanuit het Rijndal langs de 

Moezel, in het Parijse Bekken.

Sinds een aantal jaren is ook in de gemeente Meerssen een aantal locaties met 

bandkeramische nederzettingen bekend. Deze bevinden zich voornamelijk ten 

noordwesten van de Watervalderbeek. Ook in het Maasdal bij Geulle zijn, gezien 

de meldingen bij Itteren-Sterkenberg en Stein-Nattenhoven, bandkeramische 

vindplaatsen te verwachten. 

Vuursteen was tijdens de periode van de bandkeramiek een van de meest gebruikte 

grondstoffen. Er zijn verschillende soorten vuursteen in de Heuvellandregio bekend: 

Rijkcholt-, Valkenburg- en Simpelveldvuursteen. Het Valkenburgvuursteen dat speciaal 

op vele plekken ten oosten van Meerssen voorhanden is, blijkt vooral in de latere 

neolithische perioden een geliefde grondstof te zijn geweest. Dit geldt vooral voor 

het midden- en laat-neolithicum, wanneer de waarschijnlijk opportune winning van 

Valkenburgvuursteen overging in heuse mijnbouw.20 In de loop van de periode van 

de Michelsberg-cultuur (Michelsberg-cultuur, 4500-3500 v.Chr.) ging men over tot 

een intensievere en grootschaliger exploitatie van de vuursteenvoorkomens. Men 

beperkte zich niet langer tot het verzamelen van eenvoudig bereikbare knollen in 

secundaire positie (riviergrinden, hellingafzettingen of verweringslemen), maar mijnde 

ook moeilijk bereikbaar ‘vers’ materiaal uit diepe ondergrondse kalklagen. Afhankelijk 

van de geologische situatie gebeurde dat in dagbouw, zoals op de Lousberg bij Aken21 

vlak over de Duitse grens, of door middel van diepe ondergrondse mijnbouw zoals in 

Valkenburg en Rijckholt. Het blijkt echter dat de meeste werktuigen in alle fasen van 

de Michelsberg-cultuur en de Steingroep gemaakt zijn van lokaal, aan het oppervlak of 

in geërodeerde hellingen te verzamelen materiaal.22

Op een aantal locaties rondom het Geuldal zijn unieke sporen van deze vuursteen-

winning terug te vinden zoals bij Waterval. Toch is er maar weinig bekend over de 

woonplaatsen van deze mijnbouwers. Op vele plekken komen we zogenoemde vuur-

steenateliers tegen waar vuursteenhalffabricaten werden vervaardigd, maar sporen 

van bewoning zijn slechts spaarzaam bekend. Meestal blijft het beperkt tot opper-

vlaktevindplaatsen, waar voornamelijk vuursteen aangetroffen wordt. De vuursteen-

18  Schweitzer 2003.
19  De Grooth & Van de Velde 2005.
20  Pisters 1986; Brounen & Ploegaert 1992.
21  Daniel Schyle 2006.
22  De Grooth 2008; Schreurs 2005.
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ateliers komen we tegen tot ongeveer 5 km van de vuursteenwinningsplek, dus binnen 

de ‘home-range’.23 De periode van het mid den-neolithicum tot aan de midden-bronstijd 

is voor de Zuidlimburgse archeologie zeer slecht gekend. Vooral kennis over de locatie 

en aard van de nederzettingen is schaars. De culturele identiteit van de mens achter de 

grondstof (vuursteen) blijft vooralsnog onduidelijk.24 Professioneel onderzoek hiernaar 

heeft nauwelijks plaatsgevonden, waardoor we hier echt kunnen spreken van een 

kennislacune.25 

23  Brounen & Ploegaert 1992.
24  Pisters 2008.
25  Zie ook de Evaluatie van het archeologisch onderzoek in Limburg in de periode 1995-2006, 

Van der Gaauw et al. 2008.
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5.1.1 Michelsberg-cultuur

De Michelsberg-cultuur kent een ruime landschappelijke verspreiding, waarbij voor 

het eerst alle landschapstypen worden gebruikt.26 In Nederland komt de Michelsberg-

cultuur voor in Limburg en in het oosten van Noord-Brabant. In Limburg zijn 

vindplaatsen bekend op de löss (o.a. Maastricht-Klinkers), pleistocene zandgronden 

(o.a. Sint Odiliënberg-Neeliske) en de oude rivierklei (o.a. Maastricht-Vogelzang). De 

meeste Nederlandse vindplaatsen dateren uit de eerste fasen (Michelsberg-cultuur 

1-3) van de Michelsberg-cultuur. De jongste fasen komen in het noordwesten van 

het Michelsberg verspreidingsgebied nauwelijks meer voor.27 Het aardewerk kent 

qua vorm en magering regionale verschillen, geheel in lijn met de aanwezigheid 

van verschillende regionale groepen binnen het verspreidingsgebied28, hoewel 

een redelijke eenvormigheid te bespeuren is. Het Rijnlandse aardewerk is vooral 

gemagerd met kwarts, terwijl de Noord-Franse/Belgische groepen veelvuldig gebruik 

maakten van vuursteenverschraling en plantaardige magering. Door het ontbreken 

van versiering is Michelsberg-aardewerk lastig te herkennen. Kenmerkend zijn de 

wijd uiteenstaande randen (tulpvorm) en bolle bodems.29  Het vuursteengebruik 

is redelijk opportunistisch, waarbij met name lokaal voorhanden terras en eluviaal 

vuursteen werd gebruikt. Het gemijnde vuursteen uit Rijckholt-St. Geertruid en 

Valkenburg kwam pas later in zwang en aan het einde van de Michelsberg-periode 

het vuursteen uit de Lousbergmijn. Bewerking van het vuursteen vond meestal plaats 

in de nederzettingen. Blijkbaar was men zuinig op de werktuigen; zo zijn er vele 

voorbeelden van werktuigen bekend die pas na intensief gebruik en hergebruik zijn 

weggegooid. Dit staat in tegenstelling tot bijvoorbeeld de periode van de Lineaire 

Bandkeramiek. Michelsberg-nederzettingen kenmerken zich in Nederland door afval- 

en paalkuilen als ook vondstconcentraties van aardewerk en (vuur)steenmateriaal. 

Huisstructuren zijn in Nederland niet bekend. Twee mogelijke plattegronden bieden 

vooralsnog het enige houvast (te Well-Aijen30 en Sint Odiliënberg-Neeliske31), maar in 

beide gevallen is het niet duidelijk of het daadwerkelijk huizen zijn. Uit het buitenland 

zijn ook enkele voorbeelden bekend. Het betreffen echter ook hier redelijk onvolledige, 

kleine, plattegronden. In Mairy-Les Hautes Chanvières32 is echter een groot aantal 

tweebeukige structuren blootgelegd. Deze variëren in grootte van 60 x 13 m tot 22 x 

9 m; daarbij meer aansluitend op de vroegneolithische huizenbouwtraditie. Relatief 

kleine vondstconcentraties met weinig aardewerk- en lithisch materiaal wijzen op een 

meer periodiek gebruik van nederzettingen of kampementen. Monumentaler zijn de 

zogenoemde aardwerken zoals te Heerlen-Schelsberg is aangetroffen.33 De vegetatie 

bestond doorgaans uit uitgebreide lindebossen op de hogere terrassen en elzenbossen 

in de lage delen van de rivierdalen.34 Op de hogere delen in het rivierdal zal het bos 

voornamelijk uit een gemengd eiken-lindebos hebben bestaan. De gedachte heerst dat 

de bewoning ten tijde van de Michelsberg-cultuur relatief plaatsvast was waarbij een 

enkele huisplaats werd bewoond totdat de grond was uitgeput. Daarna richtte men 

elders een nieuwe huisplaats in.35

26  o.a. Richter 1997.
27  Schreurs 2005.
28  Buttler 1938; Scollar 1959.
29  Kooijmans 2005.
30  Müller en Tebbens in prep.
31  Hogestijn & Drenth 2000 vs Wansleeben & Verhart 1993.
32  Marolle 1989.
33  Brounen & Schreurs 1998.
34  Kalis 1988.
35  Wansleeben & Verhart 1993.
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De bestaanseconomie was voornamelijk gebaseerd op akkerbouw. De cultivatie 

van granen waaronder emmer, broodtarwe (voornamelijk harde tarwesoorten in 

tegenstelling tot de naakte tarwe uit het vroeg neolithicum) en gerst, is aangetoond 

met archeobotanische vondsten in diverse Michelsberg-vindplaatsen. Dit geldt ook de 

erwt en vlas. Plantenresten uit Nederland zijn echter schaars. In hoeverre akkerbouw 

de voornaamste pijler van de voedselvoorziening vormde, is onduidelijk. Veeteelt en 

jacht hebben zeer waarschijnlijk, hoewel vermoedelijk verschillend per regio, ook 

een rol gespeeld. Botspectra duiden op voornamelijk rund in combinatie met schaap, 

geit en varken. Oeros, wild zwijn, edelhert, ree en paard hebben klaarblijkelijk ook 

op het menu gestaan. Opmerkelijk lijkt de rol van honden binnen de samenleving.36 

Wat voor rol is niet geheel duidelijk, maar in elk geval een andere rol dan die van de 

voornoemde dieren. Complete hondenskeletten of delen hiervan zijn verschillende 

malen aangetroffen, ook in combinatie met menselijke botten.37   

36  Schreurs 2005, 316-17; Bakels 2005.
37  Arbogast 1989; Steppan 2003.
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Figuur 5.3 
Cultuurpatroon in Nederland en omgeving in 
de periode 4300-3400 v.Chr. (Louwe Kooijmans 
2007).
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5.2 De metaaltijden

Rond 2000 v.Chr. werden nieuwe grondstoffen gebruikt voor het maken van 

werktuigen, e.d. Naar de nieuw geïntroduceerde grondstoffen spreken we van een 

brons- en een ijzertijd. Dit betekent echter niet dat men opeens alles van die grondstof 

maakte. Vooral in de bronstijd speelde vuursteen nog een belangrijke rol, terwijl ook 

hout (zoals het ook nu nog bv in stelen van schoppen, harken, e.d. wordt gebruikt) 

en steen (zoals ook nu nog bv. als molenstenen om graan te malen) belangrijke 

grondstoffen blijven. Kenmerkend voor de bewoning in de metaaltijden is dat men niet 

in geclusterde dorpjes woonde, maar in geïsoleerde boerderijen op vaak honderden 

meters van de dichtstbijzijnde buurman. Wanneer de oude houten boerderij niet meer 

te repareren viel, bouwde men de nieuwe boerderij vaak op honderden meters van de 

oude. Dit heeft een heel dunne spreiding van bewoningsresten over het landschap als 

resultaat. Deze sporen ‘concentreren’ zich vaak wel in gunstige zones in het landschap, 

maar op een veel minder uitgesproken wijze dan bijvoorbeeld voor de Lineaire 

Bandkeramiek, de Romeinse tijd of de volle middeleeuwen geldt. Dit betekent dat het 

veel moeilijker is een nederzetting uit het laat-neolithicum, de bronstijd of de ijzertijd 

te karteren dan een bandkeramische of Romeinse vindplaats.

Botanisch onderzoek heeft aangetoond dat het Heuvelland in deze periode zeer 

dicht bebost was.38 Vooral in de vroege en midden- bronstijd bestond het hele 

gebied feitelijk nog steeds uit één groot bos. Het landschap ging met de tijd echter 

wel langzaam veranderen door de landbouwactiviteiten. In de late bronstijd werden 

nog kleine stukjes bos gekapt om akkers te kunnen aanleggen. In de ijzertijd ging 

de ontbossing een grote stap verder, waarbij de rivierdalen feitelijk volledig werden 

kaalgekapt en in grasland veranderden. Als gevolg van de verdergaande ontwikkeling 

van de landbouw en de daarmee gepaard gaande toename van het landbouwareaal, 

nam het aandeel granen, grassen en kruiden in de regio Zuid-Limburg ook toe ten 

opzichte van het neolithicum.39 Mogelijk ontstonden in deze periode als gevolg van 

beweiding van gekapte bosgronden al de eerste heidevelden. We zien dat de beuk 

zijn intrede deed in de bossen die vooralsnog hoofdzakelijk uit eiken bestonden. Dit 

was het gevolg van het menselijk ingrijpen in de bossen (kap en het laten weiden van 

vee), waardoor de eik geleidelijk de plaats in kon nemen van de linde. Ook lijkt het 

areaal heidegronden als gevolg hiervan te hebben toegenomen. De in de lager gelegen 

beekdalen aanwezige elzenbroekbossen bleven intact.40 Vanaf deze periode deed 

de haagbeuk haar intrede. Als gevolg van de doorgaande ontbossing trad vanaf de 

ijzertijd een toename in hellingerosie op, waardoor meer colluvium in de dalen werd 

afgezet.

Uit deze periode zijn nog weinig gegevens beschikbaar uit het lössgebied. 

Van de grafvelden weten we iets dankzij met name onderzoek rond Maastricht en 

Sittard en wat ouder onderzoek bij Stein. De doden werden begraven onder kleine 

grafheuveltjes die op de löss veel minder vaak dan op de zandgronden omgeven zijn 

door een rond of vierkant greppeltje. Dominant in deze tijd is het cremeren van de 

dode, waarbij de resten in een aardewerken urn of in een doek gewikkeld werden 

begraven. Soms werden er grafgiften meegegeven zoals aardewerken potten - 

mogelijk gevuld met eten of drinken voor de reis naar gene zijde -, sieraden of wapens. 

De vorm van de nederzettingen is nog vrijwel onbekend. Het feit dat bij hedendaagse 

bouwwerkzaamheden vaak slechts een enkele kuil wordt aangetroffen, wijst op een 

‘extensief’ gebruik van het landschap zoals dit op de zandgronden goed gekend is; men 

38  Bunnik 1999.
39  Brinkkemper et al. 2005.
40  Bunnik 1999.
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leefde niet in plaatsvaste dorpen. Schaarse informatie over de vorm van de huizen en 

andere elementen op het erf is alleen bekend uit de gemeente Sittard-Geleen, waar 

op het Hoogveld, het Janskamperveld en op de Hof van Limburg delen van erven zijn 

blootgelegd. Voor het Heuvelland beschikken we slechts over enkele kuilen en losse 

vondsten, hoewel hier toch archeologisch onderzoek in het kader van grote infrastruc-

turele werken is uitgevoerd. Kenmerkend voor de ijzertijd zijn de twee nederzettingen 

die zijn opgegraven door RAAP net ten zuidoosten van Maastricht-Aachen Airport. 

Van belang is het archeologisch onderzoek dat in het kader van de Maaswerken 

plaatsvindt. Het Maasdal blijkt een enorme potentie aan o.a. vindplaatsen uit de 

metaaltijden te bezitten. Het grafveld en de mogelijke cultusplaats uit de ijzertijd te 

Itteren-Emmaus evenals de vindplaats te Itteren-Haertelstein die recent door Archol 

zijn opgegraven, geven een idee hoe het Maasdal gedurende de metaaltijden is 

geëxploiteerd.41

5.2.1 IJzertijdbewoning te Voulwames 

Zoals hierboven aangegeven, is in het lössgebied van de ijzertijd nog weinig bekend 

(fig. 5.4). De ‘zwervende’ erven blijken moeilijk te lokaliseren en vaak wordt er bij 

werkzaamheden slechts hier en daar een losse kuil gevonden. Lokale amateurarcheo-

logen hebben in 1995 bij Voulwames tijdens de aanleg van een dijktracé sporen uit de 

ijzertijd gevonden die een nederzetting ter plekke doen vermoeden.42 De vindplaats 

41  Meurkens & Tol 2011; Van der Linde et al. 2011.
42  Groenendijk & De Warrimont 1996.

Bebouwing

Water

Oude rivierkleigronden

Rivierkleigronden

Beekdalgronden

Hellingen

Brikgronden

Leemgronden

Legenda

Groeve

N

0





177000

177000

178000

178000

179000

179000

180000

180000

181000

181000

32
30

00

32
30

00

32
40

00

32
40

00

32
50

00

32
50

00

32
60

00

32
60

00













































































 





 
















































































































































 















 

























































Archis

Romeins






Overige Archiswaarnemingen

Met dezelfde begin- en einddatering
Bronstijd
IJzertijd

Middeleeuwen

1000m





Figuur 5.4 
Overzicht ijzertijdvindplaatsen in de regio.
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is van belang voor de regio, omdat deze mogelijk veel vragen over de ijzertijd kan 

beantwoorden.

In 1995 is er door de (amateur-) archeologen onderzoek verricht aan een aantal 

grondsporen. Deze kwamen aan het licht bij het verwijderen van de bouwvoor op 

de plaats van een dijktracé aan de noord- en zuidzijde van Voulwames. Het ging om 

drie kuilen met aardewerk dat voldoende kenmerken bevatte voor een datering in de 

vroege ijzertijd.43 Naast deze kuilen werd ook een aantal paalsporen onderzocht. Deze 

sporen bevatten helaas geen dateerbaar materiaal en zijn dus niet met grote zekerheid 

aan de kuilen te koppelen. Toch is dit complex aan vondsten en sporen een goede 

indicator voor een nederzetting of erf uit de ijzertijd. Ook te Ingenope bij Bunde zijn 

resten van ijzertijdbewoning gevonden.

43  Groenendijk & De Warrimont 1996.

Figuur 5.5 
Vindplaatsen aangetroffen in plangebied 
Voulwames (Van de Graaf & Hermsen 2014, 
fig. 6.2).
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In 2007 en 2008 hebben een uitgebreid proefsleuvenonderzoek en aansluitend een 

opgraving plaatsgevonden ten zuiden van Voulwames.44 Daarbij werden negen 

vindplaatsen onderzocht, waarvan vier met zekerheid tot de late prehistorie zijn te 

rekenen (vindplaatsen 2, 3, 4 en 5, fig. 5.5 en 5.6).

Vindplaats 2 betreft een vondstlaag met aardewerk uit de ijzertijd en vuurstenen 

artefacten uit het midden-neolithicum. De vondstlaag bevindt zich op het ijzertijd-

sporenniveau en is vermoedelijk ontstaan door verspoeling bij overstromingen van de 

Maas en/of de Geul.45 Een soortgelijke vindplaats wordt ook bij Itteren-Haertelstein 

verondersteld.46 Vindplaats 3 betreft een uitgebreid laatprehistorisch nederzettingster-

rein dat meerdere sporenclusters kent en over bijna het gehele onderzoeksgebied is 

verspreid. Deze dateert voornamelijk uit de vroege tot midden-ijzertijd. Er is slechts 

één gebouwstructuur herkend: waarschijnlijk geen woonhuis maar een opslagschuur. 

Op basis van typologische parallellen is de structuur in de vroege ijzertijd te plaatsen. 

De functie (bv. stalling of opslag) blijft helaas onduidelijk. 

Daarnaast zijn slechts enkele spiekers en tweepalenstructuren aangetroffen, wat 

opvallend weinig is. De kern van de bewoning zal zich elders bevonden hebben. Het 

onderzoeksgebied is waarschijnlijk alleen als terrein voor het uitvoeren van (agrarische) 

activiteiten gebruikt. Opvallende sporen zijn twee waterkuilen. Er zijn slechts enkele 

afvalkuilen die veel aardewerk hebben opgeleverd. Binnen het nederzettingsterrein 

zijn in deelgebied 4 resten van twee crematiegraven aangetroffen en in deelgebied 1 

een grafveld met voornamelijk kindergraven (vindplaats 4). Deze dateren tussen de 

late bronstijd en het begin van de late ijzertijd en sluiten daarbij aan op de vindplaats 

Itteren-Emmaus.47 Vindplaats 5 omvat een kleine reeks houtskoolmeilers die uit de 

midden- of late ijzertijd en later dateren.

Uit de eerdere gedane vondsten en het nu lopende onderzoek, wordt steeds duidelijker 

dat het Grensmaasgebied redelijk dicht bewoond is geweest gedurende de (late) 

prehistorie in tegenstelling tot wat voorheen altijd werd gedacht: namelijk dat in het 

Maasdal bijna geen bewoning mogelijk is geweest of geen sporen meer resteren als 

gevolg van het sterk meanderende karakter van de Maas.

5.3 Archeologie in het onderzoeksgebied

5.3.1 Zone 2 tussen Julianakanaal en Maas:

Daar waar de geplande werkweg schuin vanuit het Julianakanaal naar de Maas toe 

loopt, doorkruist deze een mogelijk prehistorisch nederzettingsterrein dat eerder 

tijdens het inventariserend veldonderzoek in 2002 is ontdekt.48 Verspreid over een 

terrein van ca. 200 bij 300 m is daarnaast een aantal vuurstenen artefacten, waaronder 

een bijlafslag, als oppervlaktevondsten aangetroffen. Tevens is in een boring een 

prehistorische aardewerkscherf aangetroffen, op 45 cm –mv.

5.3.2 Zone 4 ten zuidoosten van Voulwames:

Ter hoogte van Voulwames snijdt de werkweg een weg af die het gehucht verbindt 

met de andere oever van het Julianakanaal. Om het lokale verkeer zoveel mogelijk 

te ontzien, wordt een wegkruising aangelegd. Voor de nabij gelegen historische kern 

van Voulwames geldt een hoge trefkans op middeleeuwse sporen. Tevens ligt op deze 

44  Van de Graaf & Hermsen 2014.
45  Van de Graaf & Hermsen 2014.
46  Van der Linde et al. 2011.
47  Meurkens & Tol 2012.
48  Vindplaats 5: Demey 2003, 100-102.
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locatie vindplaats 4 uit het inventariserend veldonderzoek 2002.49 Deze vindplaats 

bevat een nederzettingsterrein met vondsten uit het (late) neolithicum, de vroege 

ijzertijd, de Romeinse tijd en de middeleeuwen; behalve vondsten zijn hier ook 

grondsporen aangetroffen.50 Daarnaast is tijdens een verkennend booronderzoek in 

2012 in boring 5 een handgevormd aardewerkfragment aangetroffen in de top van 

de oude klei op 85 cm –mv.51 Uit het verkennend booronderzoek in zone 452 bleek 

dat het oorspronkelijke bodemprofiel vrijwel overal bijna intact was (fig. 5.7). Het 

(pre)historische loopvlak in de top van de oude rivierklei/basis jonge rivierklei bleek 

bovendien afgedekt met een laagje jonge rivierklei, waardoor de archeologische 

sporen goed werden beschermd. De archeologische resten vanaf het laat paleolithicum 

werden in de top van de oude rivierklei verwacht: tussen 50 en 105 cm –Mv in 

het plangebied. Door de aanwezigheid van een verbruiningshorizont waren de 

archeologische grondsporen mogelijk moeilijk leesbaar.

In het gebied van Itteren (-Voulwames en Emmaus) ten zuiden van het huidige onder-

zoeksgebied zijn in de laatste tien jaar in het kader van de Maaswerken meerdere 

grootschalige archeologische onderzoeken uitgevoerd. Naar aanleiding van het 

inventariserend veldonderzoek53 heeft in 2002 een grootschalig proefsleuvenon-

derzoek plaatsgevonden, waarbij vooral vindplaatsen uit de late prehistorie en de 

Romeinse tijd tevoorschijn kwamen.54 In Voulwames vonden van 2007 tot en met 

2009 vier opgravingen plaats (zie paragraaf 5.2.1 hierboven). Daarbij werd ook een 

middeleeuwse huisstructuur met een daarnaast gelegen waterput aangetroffen, die 

waarschijnlijk in relatie tot Hoeve Haertelstein staat.55 Haertelstein vindplaats 3 betrof 

een (vuursteen) vindplaats met grondsporen en vondsten van een vroeg- en laatprehis-

torisch nederzettingsterrein.56

In Itteren-Emmaus werden tijdens de opgravingen in 2009 meerdere grafvelden uit de 

ijzertijd en de Romeinse tijd aangetroffen en in samenhang daarmee ook twee grote 

vierkante en trapeziumvormige greppelstructuren: de resten van een cultusplaats, 

waarschijnlijk t.b.v. de voorouderverering, die blijkbaar van de middenijzertijd tot in de 

Romeinse tijd in gebruik was.57

 

49  Demey 2003, 99-102.
50  Groenendijk & De Warrimont 1996.
51  Peeters 2012b, 8 en bijlage 1.
52  Peeters, 2012b.
53  Lohof 1998; Polman & Rensink 2000; Demey 2003.
54  Van de Graaf & De Kramer 2005.
55  Van de Graaf & Hermsen 2014.
56  Van der Linde et al. 2011.
57  Meurkens & Tol 2011.
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Figuur 5.6 
Locatie en type vooronderzoek (Peeters 2012, fig. 3).
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Figuur 5.7 
RAAP-boringen zone 4.
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Resultaten landschappelijk onderzoek

E. Heunks 

6.1 Fysisch geografisch opbouw

De fysisch geografisch veldbijdrage is gericht op een verdere detaillering en nuancering 

van reeds bekende paleogeografische en bodemkundige kenmerken van het onder-

zoeksgebied. De veldwaarnemingen beperkten zich tot de zuidelijke zone met 

proefsleuven en de opgegraven oppervlakken daarbinnen.

Hoewel de hoogteverschillen hier zeer beperkt zijn (<0,5 m) geeft het oppervlaktereliëf 

een goed beeld van de paleolandschappelijke hoofdstructuren (fig. 6.1). Onderscheid 

kan worden gemaakt in een geulvormig lager gelegen oost- en zuidoostelijk deel 

en een hoger gelegen westelijk en noordelijk deel. De laagte verdwijnt ter hoogte 

van aangetroffen archeologische sporen onder het talud van de dijk en belendende 

infrastructuur van het Julianakanaal. De aangetroffen variatie in lithologische 

kenmerken sluit goed aan op dit beeld, alsook het verloop van de aangelegde 

vlakhoogten (fig. 6.2). Een boorprofiel dwars op de geul en aangrenzend hogere delen 

geeft een schematisch beeld van de geologische opbouw (fig. 6.3). 

6.1.1 De geulvormige laagte

De lager gelegen oost- en zuidoostzijde van het terrein kenmerkt zich door een zware, 

kleiige profielopbouw met een vrij abrupte overgang naar grindrijke terrasafzettingen 

rond 2,0 tot 2,5 m –Mv (fig. 6.3). De proefsleuven 1, 3, 4 en 5 maken deel uit van deze 

laagte alsook het oostelijk deel van put 2 en het zuidoostelijk deel van opgraafput 

15. Lokaal komen in het hier aangetroffen kleipakket smalle siltrijke en soms zandige 

insluitingen voor. Afwijkend is de top (bovenste 50-80 cm) van het bodemprofiel 

dat hier wordt gekenmerkt door siltrijke afzettingen met zandige insluitingen. Deze 

verbruinde afzettingen tonen weinig gerijpt en contrasteren met de onderliggende, 

door gley-verschijnselen gekenmerkte stugge kleiafzettingen. Het lijkt mede op basis 

van archeologische waarnemingen te gaan om een relatief jong opslibbingsdek met 

een Romeinse of jongere datering. 

Binnen het kleipakket zijn meerdere vegetatiehorizonten of laklagen te onderscheiden 

(fig. 6.4 en 6.5). Een zeer opvallend donkergrijs gekleurde laklaag ligt juist boven de 

top van het grindpakket (laklaag III). Deze bestaat uit sterk siltige klei (Ks3) en wordt 

daarnaast gekenmerkt door een hoog humusgehalte en plantenresten. De laag heeft 

een variabele dikte tussen 30 en >50 cm, naar de hoger gelegen westelijke flank dunner 

wordend. Hier komt deze los van de grindtop en wordt ervan gescheiden door een 

pakket siltrijke en zandige afzettingen (fig. 6.3). Dit pakket wordt naar beneden steeds 

grover met een abrupte overgang naar het grind (aflopend profiel, zie ook § 6.1.3). Dit 

wordt goed geïllustreerd aan de hand van het lange westprofiel van put 16, waarvan 

de oriëntatie vrijwel gelijk loopt aan de oriëntatie van de geulvormige laagte juist ten 

oosten hiervan (zie fig. 6.6). Put 16 ligt eigenlijk al buiten de geul.58 

De datering van de onderste laklaag uit de restgeul kan op basis van veldgegevens 

niet worden vastgesteld. Uit een eerste inventarisatie van een grondmonster uit 

deze laag bleek de kwaliteit van de aanwezige pollen te matig voor een nadere 

analyse. Tevens ontbreken archeologische artefacten en materiaal dat gebruikt kan 

58  De vlakhoogtekaart (fig.  6.2) geeft een vertekend beeld omdat put 16 extra diep is aangelegd 
in verband met aanleg lang geologisch profiel

6
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Figuur 6.1 
Weergave van het actuele oppervlaktereliëf 
(bron: AHN 2), met weergave van aangelegde 
putten en westgrens vastgestelde restgeul.
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Figuur 6.2 
Vlakhoogtekaart.
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worden voor een 14C-datering. Mogelijk hangt de vorming van de laklaag samen 

met de regionaal vastgestelde bodemvorming in de periode Laat-Boreaal tot Vroeg 

Atlanticum. Een periode waarin onder invloed van verdergaande klimaatverbetering 

het landschap volledig dichtgroeit en rivieractiviteit zich beperkt tot de hoofdgeul van 

de Maas. Met name in de restgeulen van het Geistingenterras treedt in deze periode 

sterke bodemvorming op met ophoping van humeus materiaal. Bij verschillende 

archeologische onderzoeken is deze bodem aangetroffen in de geulen nabij Itteren.59 

Ook hier is de Vroeg-Atlantische laklaag steeds aangetroffen aan de basis van een 

zware restgeulvulling en aan de top van een aflopend profiel met grovere sedimenten 

(silt/zand/grind).

Een tweede, in de geulvormige laagte duidelijk te volgen grijze tot donkergrijze vege-

tatiehorizont ligt in de geul rond 1,0 m –Mv (laklaag II, fig. 6.2 en 6.3). Juist ter hoogte 

van de sporenconcentratie zakt dit niveau naar 130-140 cm –Mv, wat lijkt samen te 

hangen met een iets diepere ligging van de top van het grind (265 cm –Mv) in dit deel 

van de geulvormige laagte. Ook deze horizont bestaat uit stugge matig siltige klei, 

maar is minder humeus en zonder duidelijke plantenresten. De laag heeft in de kern 

van de geulvormige laagte een dikte van ca. 20 cm. Naar de hogere westelijke flank 

komt deze omhoog richting bouwvoor en wordt deze snel vager en dunner. In put 

16 is de horizont alleen nog in het meest noordelijke deel juist onder de bouwvoor 

fragmentarisch vastgesteld (fig. 6.6). De bovenkant van de tweede laklaag lijkt te 

corresponderen met de juist buiten de geulvulling aangetroffen archeologische 

sporen uit het neolithicum, bronstijd en ijzertijd. Op basis hiervan lijkt de laklaag zich 

te hebben ontwikkeld gedurende een zeer lange periode met geringe sedimentatie 

beginnend vanaf het Laat-Atlanticum tot Vroeg Subboreaal. Het pollenspectrum van 

een monster uit laklaag II biedt ruimte voor een brede range in de mogelijke begin- 

en einddatering.60 Het hoge aandeel van de linde in het pollenspectrum sluit aan op 

een Atlanticum / Michelsberg-datering. De aanwezigheid van o.a. beuk en haagbeuk 

lijkt een aanwijzing voor een relatief jonge einddatering in het Laat-Subboreaal (ca. 

59  Gebaseerd op diverse 14C-datering en pollenanalyses (o.a. Van de Graaf & De Kramer 2005; 
Meurkens & Tol 2011; Haaster 2010; Van der Linde et al. 2011).

60  Brinkkemper & Kubiak-Martens, in concept.
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Figuur 6.3
Schematisch geologisch profiel van de boven-
ste drie meter van het onderzoeksgebied op 
basis van boringen en profielwaarnemingen. 
Voor ligging profiel A-A’, zie fig. 3.1.
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2000-1000 v.Chr.). De laklaag duidt op een stilstandsfase in de sedimentatie, waarvan 

de achterliggende oorzaak niet bekend is. Mogelijk hangt deze samen met een stroom-

gordelverlegging van de Maas, waarbij deze op grotere afstand van de restgeul kwam 

te liggen.

Opvallend is dat niet alleen ter hoogte van de sporenconcentratie (put 2, 1 t/m 17) 

maar ook in de zuidelijker gelegen proefsleuven in en vooral ook juist boven deze 

laklaag archeologische artefacten zijn aangetroffen, terwijl noemenswaardige sporen 

ontbreken (fig. 6.7).

Een derde hoogst gelegen vegetatiehorizont (laklaag I) beperkt zich tot de kern van 

de geul (fig. 6.4, 6.5 en 6.8). Deze is veel minder duidelijk en bevindt zich vrijwel direct 

onder het pakket jonge siltrijke afzettingen. De laag bestaat uit een zeer compacte 

(stugge) uiterst siltrijke klei (Ks4) en onderscheidt zich qua kleur nauwelijks van boven- 

en onderliggende lagen. De laag is alleen vastgesteld aan de oostzijde van put 2 en 

de zuidoosthoek van put 15. Daarbuiten komt deze omhoog en gaat op in de siltrijke 

toplaag (fig. 6.8). Buiten de geul op de kronkelwaard komen laklaag II en I samen en 

reiken daar vrijwel tot het maaiveld. Hieruit kan men concluderen dat hier vanaf het 

neolithicum nauwelijks nog sedimentatie is opgetreden.

Gelijk aan laklaag II zijn in de bovenste laklaag I diverse vuursteenartefacten 

aangetroffen met een mogelijk neolithische datering, alsook fragmenten brons- en 

ijzertijdaardewerk. Anders dan in laklaag II zijn in laklaag I naar verhouding veel 

diagnostische fragmenten ijzertijdaardewerk aangetroffen. Daarmee lijkt de vorming 

van laklaag I te relateren aan een laatste prehistorische bewoningsfase van de/een 

aangrenzende kronkelwaard in de IJzertijd. Het gaat om een periode met weliswaar 

geringe sedimentatie, maar waarbij wel artefacten in de geulvulling terecht kwamen 

als gevolg van menselijke activiteiten op de /een aangrenzende kronkelwaard. Een deel 

van de artefacten behoort tot de vroegere bewoningsfasen op de rand van de restgeul. 

Figuur 6.4 
Profielkuil in kern van geulvormige laagte (put 
15 zuidoosthoek). Het profiel wordt geken-
merkt door een recent siltrijk dek met daar-
onder tot op het grind zware kleiige afzettin-
gen. Binnen dit kleidek kunnen drie laklagen 
worden onderscheiden, waarvan de tweede 
(laklaag II) correspondeert met de aangetrof-
fen sporen en artefacten uit het neolithicum 
buiten de geul. 



48	 Voulwames - meerssen

5.
02

2

5.
02

2
5.

02
5

5.
02

3

5.
04

0

5.
05

0

5.
04

0
5.

05
0

5.
05

0

5.
02

5

5.
02

2

5.
02

5

5.
05

0

5.
04

0

5.
02

5

5.
02

1

5.
01

5

5.
01

6
5.

02
2

bo
om

va
l

S
15

.1
03

po
lle

nb
ak

ke
n

5.
01

0

5.
01

2
5.

01
4

5.
02

0

N
Z

O
W

st
er

k 
za

nd
ig

e 
le

em
 (L

z3
); 

re
ce

nt
 o

ps
lib

bi
ng

sd
ek

st
er

k 
si

lti
ge

 k
le

i (
K

s3
); 

ge
ul

vu
lli

ng
ui

te
rs

t s
ilt

ig
e 

kl
ei

 (K
s4

); 
oe

ve
ra

fz
et

tin
ge

n 
st

er
k 

za
nd

ig
e 

le
em

 (L
z3

) m
et

 z
an

dl
ag

en
; t

op
 b

ed
di

ng
 a

fz
et

tin
ge

n
zw

ak
 to

t u
ite

rs
t s

ilt
ig

 z
an

d 
(Z

s2
-4

) m
et

 k
le

i-,
 le

em
- e

n/
of

 z
an

dl
ag

en
; b

ed
di

ng
af

ze
tti

ng
en

gr
in

dr
ijk

 a
fz

et
tin

ge
n 

(G
zx

); 
to

p 
la

te
 D

ry
as

 te
rr

as
la

kl
aa

g
bo

uw
vo

or

0
2.

5m

5.
05

0

5.
05

0
5.

05
0

5.
05

0

5.
02

0 5.
02

5

5.
04

0

5.
05

05.
04

0
5.

04
0

5.
02

5

5.
04

0
5.

04
0

bo
om

va
l

bo
om

va
l

5.
02

1

5.
00

0

5.
02

2

5.
01

0

5.
03

0

0
2.

5m

Le
ge

nd
a

384446 4042

m
 +

N
AP 3844 4042

m
 +

N
AP

Fi
gu

ur
 6

.5
 

La
ng

 p
ro

fie
l d

oo
r g

eu
lv

ul
lin

g 
pu

t 1
5 

zu
id

oo
st

ho
ek

.

Fi
gu

ur
 6

.6
 

W
es

tp
ro

fie
l p

ut
 1

6 
op

 o
ve

rg
an

g 
na

ar
 h

og
er

 g
el

eg
en

 d
ee

l.



resultaten landschappelIjk onderzoek    49

De restgeul stelde in de ijzertijd weinig meer voor. Deze lag toen als een ca. 0,5 tot 

maximaal 1,0 m lagere moerassige depressie in het landschap.

De kenmerken van de restgeulvulling sluiten een mogelijke Geulloop, zoals geopperd 

in § 4.1.2, in deze laagte uit. Daarvoor is de profielopbouw te regelmatig en te 

grootschalig. Ook de kleiige vulling en het ontbreken van siltrijke, sterk gelaagde 

afzettingen passen niet in het beeld van een Geulprofiel. Uitgaand van het hoge 

siltgehalte en de vrij abrupte overgang naar onderliggende kleien zou alleen de 

bovenste 60 tot 80 cm als mogelijke Geulafzettingen kunnen worden geïnterpreteerd. 

Een jonge Maasafzetting is echter ook mogelijk.

Figuur 6.7 
Profielkolom van geulvulling in meest zuid-
westelijke put 5. Een duidelijk donkerder 
kleurende laklaag II, met hierin houtskool, ver-
brande leem, natuursteen en een enkel frag-
ment handgevormd aardewerk. Ook de laag 
juist daarboven bevat deze artefacten.

Figuur 6.8 
Doorlopend profiel met geulvulling en lakla-
gen I en II (put 2 zuidprofiel).
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6.1.2 Het hoger gelegen westelijke deel

Ten westen van de voornamelijk met klei gevulde geulvormige laagte treedt over 

korte afstand een aanzienlijk verandering van het bodemprofiel op. Deze is alleen 

vastgesteld in put 2, 7 en noordelijkere putten. Opvallend is dat de diepte waarop het 

grind aanvangt in deze zone globaal op een vergelijkbare NAP-hoogte blijft liggen als 

ter hoogte van de geul (ca. 40,5 m +NAP, fig. 6.3). Boven het grind wordt het profiel 

gekenmerkt door een ca. 75 cm dik pakket sterk gelaagde siltrijke zandige afzettingen 

(Zs3-4), met een afwisseling van silt- en zandbanden (fig. 6.8). Boven dit pakket is 

het profiel nog steeds siltrijk (Lz3) en sterk gelaagd met een afwisseling van zand- en 

siltbanden. Wel neemt de grofheid van het sediment naar boven geleidelijk af met rond 

1,0 m –Mv een overgang naar een homogeen pakket siltrijke kleiige afzettingen (Ks4). 

Dit kleiige pakket reikt tot 0,5 m –Mv waarboven de siltfractie weer gaat overheersen 

(Lz3). 

Met uitzondering van deze toplaag kent het bodemprofiel buiten de geul dus een 

fraai aflopende textuuropbouw wat goed past bij een holocene kronkelwaardaf-

zetting. De zandrijke basis moet daarbij gevormd zijn onder hoog dynamische 

omstandigheden, bijvoorbeeld als bedding- of crevasse-afzetting. De aflopende 

top lijkt als oeverafzetting te kunnen worden geïnterpreteerd. Mede gezien het 

ontbreken van hoogteverschillen in het grind lijkt de aangrenzende geul één geheel 

te vormen met deze kronkelwaard, waarbij de geul als restgeul van de kronkelwaard 

mag worden opgevat. Het verloop van de onderste laklaag ondersteunt aan deze 

gedachte. Deze volgt in de geul de top van het grind en daarbuiten de overgang tussen 

siltrijke gelaagde afzettingen naar de kleiige oeverafzettingen daarboven. De laklaag 

representeert de periode waarin de geul voorgoed buiten werking geraakte en hier 

onder zeer rustige omstandigheden voornamelijk nog zeer kleiige afzettingen (Ks3) 

konden sedimenteren. Op de aangrenzende kronkelwaard werden dan alleen nog 

siltrijke kleien afgezet (Ks4).

Gezien het ontbreken van reliëfverschillen in de grindondergrond lijkt het onder-

zoeksgebied deel uit te maken van één terrasniveau, waarop zich een dunne (1-1,5 

m) kronkelwaard heeft kunnen ontwikkelen. Opvallend daarbij is dat de hiermee cor-

responderende geul zich niet heeft ingesneden in dit terrasniveau. Op basis van de 

Figuur 6.9 
Put 7, profiel 7.1.  Representatief profiel voor 
de kronkelwaard met 1) 0-30 cm -Mv, Lz3 
(bouwvoor); 2) 30-100 cm -Mv, Ks4 (oeverpak-
ket); 3) 100-150 cm -Mv, Zs4 +ll (top kron-
kelwaard); 4) 150-230 cm -Mv, Zs3+ll (basis 
kronkelwaard); 5) >230 cm –Mv, Gzx (top 
grindterras).
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vermoedelijk Laat Boreale tot Vroeg Atlantische datering van de onderste laklaag 

(laklaag III) lijkt het te gaan om een vroeg-holocene kronkelwaard die over een lager 

deel van het Geistingenterras is afgezet. Dat is goed mogelijk omdat dat de Maas toen 

nog niet diep was gesneden en Maasgeulen mogelijk nog lateraal over de terrassen 

heen konden migreren met vorming van kronkelwaarden en restgeulen.

6.2 Paleolandschappelijke bevindingen in relatie tot enige arche-
ologische overdenkingen

6.2.1 Landschapsbeeld

Wat de datering van de restgeul ook is, na vorming moet deze restgeul nog lang 

als tijdelijk watervoerende laagte het landschap hebben bepaald. Ten tijde van de 

bewoningsfase in het neolithicum (tijdens en na vorming laklaag II) was de geul reeds 

voor een aanzienlijk deel opgevuld geraakt. Toch zal deze met een ca. 1,0 tot 1,5 m 

lagere ligging dan de kronkelwaard als een moerassige, periodiek meestromende 

laagte, het landschap hebben gedomineerd. Latere opslibbing, vermoedelijk vooral 

vanaf de Romeinse tijd en de eerste grootschalige ontbossingen, hebben het landschap 

verder genivelleerd. Ook op de hogere delen van het neolithische landschap lijkt vanaf 

toen een dun (20-40 cm) dek van siltrijke sedimenten te zijn afgezet: een dek waarin 

zich de huidige ploegvoor heeft gevormd en waarmee de onderliggende prehistorische 

sporen goed geconserveerd zijn gebleven. 

De aangetroffen sporenconcentratie ligt op de oostelijke rand van de kronkelwaard 

op de overgang naar de geul. Iets westelijker lijkt op basis van het AHN-beeld (fig. 4.3) 

en ook het geologisch profiel (fig. 6.2) de kronkelwaard nog iets hoger opgeslibd: een 

locatie die ook in de prehistorie ten aanzien van overstromingskans en grondwaterpeil 

net iets aantrekkelijker moet zijn geweest. Mogelijk liggen hier ook nederzettings-

sporen en liggen de aangetroffen resten in de periferie daarvan. Het kan echter ook 

zijn dat bewust een locatie nabij de restgeul is gezocht, bijvoorbeeld in verband met de 

beschikbaarheid van open water. 

6.2.2 Verspreiding van sporen en verklaring vondstconcentratie 

Opvallend zijn de verspreid aangetroffen prehistorische artefacten in de putten buiten 

de sporenconcentratie. Deze volgen de westelijke helft van het onderzoeksgebied, 

zowel ter hoogte van de restgeul als de westelijk aangrenzende kronkelwaard. Naar 

het oosten neemt de vondstdichtheid af. Deze verspreiding lijkt een aanwijzing dat de 

nederzettingssporen zich verder over de kronkelwaard uitstrekken in zuidwestelijke 

richting. Vergelijkbare waarnemingen zijn gedaan op de westoever van de grote geul 

bij Itteren-Haertelstein.61 Ook hier werd in de lengterichting van de geul in de top 

van de vulling een concentratie archeologische artefacten uit het neolithicum en de 

bronstijd-ijzertijd zonder of met slechts enige corresponderende sporen aangetroffen. 

De meest waarschijnlijke verklaring voor deze vondsten lijkt te vinden in bewoning en 

andere activiteiten op de westelijk aangrenzende hogere delen. Hoe dergelijke vondst-

concentraties kunnen ontstaan, is punt van discussie. Bij Itteren lijkt een combinatie 

van geleidelijke erosie van hoger gelegen aangrenzende gronden tijdens en na de 

bewoningsfase, naast een bewuste deponering in de lagere delen een plausibele 

verklaring. Lastig daarbij blijft de vraag hoe artefacten zich geleidelijk richting laagten 

61  Van der Linde et al. 2011.
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konden verplaatsen in deze kleiige/siltrijke gronden. De vondstspreiding sluit echter 

zeer goed aan op deze gedachte. Deze kenmerkt zich door de hoogste concentratie 

in het laagste deel van het paleolandschap aan de ‘voet’ van de geulflank, met 

een geleidelijke afname richting kern van de geul. Opvallend daarbij is het vrijwel 

ontbreken van vondsten op de flanken en hogere delen. Ook bij Itteren aan de Maas 

concentreren de vondsten zich aan de westelijke rand van de geulvulling met een 

afname richting kern van geul, maar ook naar de hogere delen van kronkelwaard. De 

aangetroffen vrij brede verticale spreiding van vondsten in de laklaag (laag II), maar 

ook in de laag daarboven past in het beeld van een geleidelijke erosie van nederzet-

tingsarealen en verplaatsing van artefacten tijdens en na bewoningsfasen.
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Pollenonderzoek van Laklaag II

O. Brinkkemper  & L. Kubiak-Martens

7.1 Inleiding

Drie pollenmonsters zijn gewaardeerd door M. van Waijjen (BIAX Consult):  twee 

uit laklagen (in pollenbak MP 142 en MP 143) en één uit een diepere laag (v.146). 

In fig. 7.1 is het bemonsterde profiel met deze pollenmonsters weergegeven. De 

pollenmonsters zijn bereid door M. Hagen (VU, Amsterdam). Van elk monster is 3 

cm3 bereid onder toevoeging van drie tabletten met wolfsklauwsporen (Lycopodium; 

20848 sporen per tablet). Aan de hand van de getelde sporen in het pollenmonster 

kan de pollendichtheid in het monster worden berekend. De monstergegevens van 

de gewaardeerde pollenmonsters zijn weergegeven in tabel 7.1. Er is een afzonderlijk 

waarderingsrapport voor de gewaardeerde pollenmonsters verschenen.62 Twee 

monsters waren te slecht geconserveerd voor analyse. Op basis van de waardering is 

het derde monster geselecteerd voor analyse: MP 143 uit de onderste laklaag (II). 

7.2 Methodiek

Ook de analyse is uitgevoerd door M. van Waijjen met behulp van een doorvallend-

lichtmicroscoop met vergroting tot 1000x. Voor determinatie van het pollen is gebruik 

gemaakt van de publicaties van Punt c.s., van Moore et al. en van Beug.63 De pollenper-

centages zijn berekend ten opzichte van een totaalpollensom, exclusief waterplanten. 

Non-pollen palynomorfen (algen, schimmels e.d., aangeduid met typen) worden 

over het algemeen geïdentificeerd met behulp van een groot aantal publicaties van 

Van Geel en co-auteurs, maar de in Itteren aangetroffen resten van deze categorie, 

uitsluitend algensporen, zijn alle beschreven in Pals et al.64

62  Van Waijjen 2012.
63  Punt 1976; Punt & Clarke 1980, 1981, 1984; Punt et al. 1988, 1995, 2003; Punt & Blackmore 

1991; Moore et al. 1991.
64  Pals et al. 1980.
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Figuur 7.1 
Uitsnede van het profiel in put 15 met twee 
laklagen (grijs) in de bemonsterde pollenbak-
ken (MP 142 en MP 143) en het losse pollen-
monster M146.
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vondstnr. spoor volume BIAX labnr.  

MP142 S5014: laklaag I, 21-22 cm 3 cc BX5913 put 15 vlak 92, pollenbak

MP143 S5020: laklaag II, 28-29 cm 3 cc BX5914 put 15 vlak 92, pollenbak

M146  S5025 3 cc BX5915 put 15 vlak 92, zakje

7.3 Resultaten pollenanalyse

De resultaten van het geanalyseerde pollenmonster zijn opgenomen in bijlage 

4. Hoewel de analyse van monster MP 143 uit de onderste laklaag een iets lager 

aandeel boompollen heeft opgeleverd dan de inschatting bij de waardering, blijft het 

pollenspectrum kenmerkend voor een bossituatie. Dergelijke omstandigheden zijn niet 

te verenigen met de aanwezigheid van een menselijke nederzetting. Er is eerder sprake 

van een lokale aanwezigheid van bos.

De overheersende boomsoorten zijn de vochtminnende els (Alnus) en de 

lichtminnende hazelaar (Corylus). Deze laatste soort wijst op een bosbegroeiing, 

waarin nog genoeg licht doordrong voor de bloei van de lichtminnende hazelaar. 

Daarnaast is het aandeel van linde (Tilia) opvallend hoog. Dergelijke waarden van de 

insektenbestuiver linde vinden we in ons land vooral in het Atlanticum (ca. 7000-3800 

v.Chr.). In het geval van Itteren moeten we er echter terdege rekening mee houden, 

dat er mogelijk sprake kan zijn van selectieve corrosie, waarbij de lang herkenbaar 

blijvende pollenkorrels van linde, els en hazelaar oververtegenwoordigd raken ten 

opzichte van bijvoorbeeld de eik (Quercus). Het feit dat ook beukenpollen (Fagus) is 

aangetroffen, in combinatie met haagbeuk (Carpinus) wijst eerder op een ouderdom 

van de laklaag in het Laat-Subboreaal (ca. 2000-1000 v.Chr.) of het Subatlanticum 

(jonger dan 1000 v.Chr.). Als men zou afgaan op de enkele pollenkorrel van rogge 

(Secale cereale) die buiten de pollensom, in het op aanvullende pollentypen gescande 

resterende deel van het preparaat is aangetroffen, dan zou de datering zelfs Romeinse 

tijd of jonger moeten zijn. Met een enkele pollenkorrel is verontreiniging echter nooit 

geheel uit te sluiten, hetzij tijdens de bemonstering in het veld, hetzij tijdens de labora-

toriumverwerking.

Buiten deze pollenkorrel van rogge zijn nog enkele andere antropogene indicatoren 

aangetroffen bij het pollenonderzoek. Naast een niet nader gedetermineerde 

pollenkorrel van het graan-type (Cerealia-type) gaat het om perzikkruid-type (Persicaria 

maculosa-type) en smalle weegbree (Plantago lanceolata). De eerste is ook vertegen-

woordigd in het zadenonderzoek (ook Persicaria lapathifolia produceert dit pollentype). 

Van smalle weegbree worden zaden veel minder frequent aangetroffen dan pollen. 

Deze soort kwam o.a. op braakliggende akkers, maar ook in graslanden voor.

De overige pollentypen bevatten vaak veel mogelijke soorten, die ook goed van nature 

in de omgeving voor konden komen, veelal op wat vochtiger plaatsen. De niet heel 

talrijke vertegenwoordiging van lintbloemige composieten en varensporen wijst erop 

dat selectieve corrosie geen heel drastische effecten heeft veroorzaakt. In dat geval 

kan er namelijk vrijwel niets anders herkenbaars overblijven dan dergelijke pollen- en 

sporentypen.65

De aanwezigheid van zes verschillende soorten aquatische microfossielen in de laklaag 

is opmerkelijk. Een laklaag is een fossiele vegetatiehorizont. Kennelijk was de vocht-

huishouding in de vegetatie dermate, dat er zich perioden in het jaar voordeden dat 

algen tot ontwikkeling konden komen.

65  Vgl. Havinga 1984, voor lintbloemige composieten ook Bottema 1975.

Tabel 7.1 
Itteren aan de Maas-Voulwames, administra-
tieve gegevens van de pollenmonsters.
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Sporen en vondsten uit de periode van de 
Michelsberg cultuur

A. Porreij-Lyklema & I.M. van Wijk

8.1 Inleiding

Tijdens het onderzoek zijn 134 sporen aangetroffen (tabel 8.1). In zone 2 zijn dat 12 

paalsporen, een kuil, een sloot en een natuurlijk spoor. In zone 4 zijn tien greppels, een 

sloot, 78 paalsporen, 5 kuilen en 24 natuurlijke sporen gevonden (tabel 8.3). De meeste 

sporen zijn tijdens de opgraving aangetroffen: in put 15 voornamelijk in het zuidelijke 

deel tussen put 8 en 2 van het proefsleuvenonderzoek. Een klein deel van de sporen 

dateert uit het midden-neolithicum. De overige sporen zijn echter grotendeels toe te 

schrijven aan de late bronstijd / vroege ijzertijd; een klein deel van de sporen zelfs aan 

de overgang van midden-bronstijd naar late bronstijd.

Uit deze sporen, maar voornamelijk uit de laag waarin deze sporen zichtbaar werden, 

zijn 1048 vondsten verzameld (tabel 8.2). Het vondstmateriaal betreft voor een groot 

deel aardewerk en vuursteen. Het overige materiaal bestaat uit steen, dierlijk bot en 

verbrande klei. Tussen het vuursteen bevindt zich een aantal gidsartefacten die in de 

Michelsberg-cultuur zijn te dateren.

Zowel de sporen als de vondsten zijn aangetroffen in dezelfde lagen: laklaag I en II. Het 

middenneolithische vondstmateriaal uit sporen kan eventueel als opspit in een later 

spoor terecht zijn gekomen. Bij het laatprehistorische vondstmateriaal uit sporen kan 

van opspit geen sprake zijn, aangezien de jongste sporen binnen de vindplaats hoogst-

waarschijnlijk uit deze periode stammen.

Sporen antropogeen # Sporen natuurlijk # 

Greppel 10 Verstoring 21 

Paalgat/-kuil 88 Vlek 3 

Paalgat met kuil 2

Kuil 6 subtotaal 24 

Sloot 2 Sporen recent 

Recent                         2

subtotaal 108 subtotaal 26 

totaal antr. + nat. + recent      134 

vondstcategorie uit sporen uit bodemlagen/ bij aanleg totaal

aantal gewicht (g) aantal gewicht (g) aantal gewicht (g)

Aardewerk Middeleeuwen 0 0 1 3.3 1 3,3

Aardewerk Prehistorisch 177 1444,9 438 4614,2 615 6059,1

Aardewerk gedraaid 1 5,9 0 0 1 5,9

Verbrande klei 3 17 1 7 4 24

Vuursteen 29 439,8 314 7813,6 343 8253,4

Leisteen 0 0 1 2,1 1 2,1

Tefriet 0 0 1 122,2 1 122,2

Steen onbekend 45 4639,3 29 2379,5 74 7018,8

Bot 2 10,1 5 16,5 7 26,6

Houtskool 1 70,4 0 0 1 70,4

Tabel 8.1 
Overzicht spoortypen.

Tabel 8.2 
Overzicht vondsten naar categorie en context.
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put aantal sporen omvang put in m²

1 1 93 

2 3 92

3 1 103

4 1 108

5 2 98

6 3 95

7 1 87

8 12 112

9 2 91

10 0 94

11 1 92

12 8 193

13 0 94

14 0 94

15 104 2297

16 0 171

17 1 481

18 6 243

Tabel 8.3 
Spoordichtheid per werkput, per vlak en van 
het geheel.
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Verspreiding (mogelijk) neolithische sporen.
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8.2 Sporen uit het midden-neolithicum

Tijdens het onderzoek zijn 134 sporen aangetroffen, waarvan vijf sporen mogelijk mid-

denneolithisch zijn en één spoor met zekerheid middenneolithisch (S15.86) is (fig. 8.1). 

Het betreffen alle kuilsporen met een breedte van 1,2-0,6 m en een diepte van 8-32 

cm. Aangezien de sporen 15.75, 15.81, 15.84 en 15.86 op een lijn liggen werd tijdens 

het veldwerk in eerste instantie uitgegaan van een mogelijke structuur. Spoor 15.86 

is door middel van AMS-analyse gedateerd in het midden-neolithicum (57763 ITTEM 

v 103 spoor 86 put 15 age BP 4835 ±45).66 Dit spoor lijkt in vulling, die grijs gevlekt 

is, enigszins af te wijken van de overige sporen rondom. Echter de sporen 15.84, en 

15.87 hebben wel dezelfde vulling. Op basis van de aardewerkanalyse wordt spoor 

15.84 in de late bronstijd gedateerd. Het lijkt dus niet mogelijk om sporen op basis van 

de vulling aan een periode toe te wijzen. Spoor 7.1 kan op basis van een vuurstenen 

werktuig (schrabber) dateren uit het midden-neolithicum net als spoor 12.3, 15.37, 

15.87, 15.98 en 15.105 die alle vuursteen bevatten (tabel 8.4). Onduidelijk is dus of deze 

sporen met de hierboven genoemde sporen alle daadwerkelijk neolithisch zijn of alleen 

neolithische vondsten bevatten, die later in de sporen zijn terechtgekomen. Voor de 

overige sporen van de opgraving geldt dat het daarin aangetroffen aardewerk midden-

neolithisch kán zijn. Een jongere datering is echter niet uitgesloten (zie onder).

8.3 Vuursteen uit het midden-neolithicum

S. Knippenberg

8.3.1 Inleiding

Gedurende het veldonderzoek is verreweg het meeste vuursteen verzameld tijdens 

het machinaal verdiepen van de verschillende vondsthoudende lagen binnen put 15 

en in mindere mate put 2. De overige putten hebben nauwelijks vondsten opgeleverd. 

Daarnaast is een klein deel van het materiaal uit een van de grondsporen in met name 

put 15 afkomstig. In totaal gaat het om 345 vuurstenen (tabel 8.4). 

Het centrale aandachtspunt in het huidige onderzoek is het duiden van de 

verschillende bewonings- dan wel andere activiteitsmomenten binnen de vindplaats 

gedurende de verschillende perioden. Een belangrijk doel bij de bestudering van het 

vuursteen is daarom het typologisch dateren van het materiaal en te zien in hoeverre 

de dateringen van het in de verschillende bodemlagen en grondsporen aangetroffen 

materiaal zich onderling verhouden. Daarnaast richten de onderzoeksvragen zich 

meer op specifieke aan het vuursteen gerelateerde aspecten, die als volgt zijn te 

verwoorden:

- Wat is de herkomst van het materiaal en in wat voor vorm is het naar de vindplaats 

getransporteerd gedurende de verschillende perioden? 

- Is het materiaal op de vindplaats zelf bewerkt, hoe is deze bewerking te 

karakteriseren, en wat was het doel van de bewerking? 

66  Gekalibreerd 3706-3521 v. Chr. bij 95% waarschijnlijkheid (Oxcal).

Spoornummer Spoor 7.1 Spoor 15.75 Spoor 15.81 Spoor 15.86 Spoor 15.98 Spoor 15.99

Categorie Aantal
Gewicht 

(in gram) Aantal
Gewicht 

(in gram) Aantal
Gewicht 

(in gram) Aantal
Gewicht 

(in gram) Aantal
Gewicht 

(in gram) Aantal
Gewicht 

(in gram)

Aardewerk handgevormd     1 11 8 46 100 978 7 39

Vuursteen 2 37     3 6 6 183  

Steen 5 50 1 20   4 195 1 3380 1 21

Tabel 8.4 
Vondstaantallen per spoor.
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- Zijn er aanwijzingen voor ruimtelijke differentiatie binnen de vindplaats? 

- Hoe verhouden de resultaten zich tot andere neolithische vindplaatsen in de 

omgeving?

Om inzicht in al deze aspecten te verkrijgen, is het vuursteen individueel beschreven 

op een reeks variabelen in een database: (a) vuursteentype, (b) vuursteenvariëteit, (c) 

korrelgrootte, (d) artefacttype (grondvorm), (e) eventueel meerdere artefact subtypen 

(bv. Spits – Driehoek – gelijkbenig), (f) percentage cortex, (g) mate van verbranding, (h) 

compleetheid, en (i) grootteklasse. Aangezien al het materiaal groter is dan 10 mm is 

ieder stuk gecodeerd. 

Verder zijn van alle complete werktuigen en andere geretoucheerde stukken de 

lengte-, breedte- en diktematen bepaald en is aangegeven of het stuk voor eventueel 

gebruikssporenonderzoek in aanmerking komt. Tenslotte is voor typologisch te 

dateren werktuigen een dateringsrange gegeven.

8.3.1 Grondstof

Het materiaal doet erg gevarieerd aan in kleurstelling, mate van homogeniteit, 

korrelgrootte en aanwezigheid van insluitsels. Dit wijst erop dat men een 

verscheidenheid aan vuursteenvariëteiten heeft benut. Het aantal gepatineerde en 

sterk door verbranding verkleurde artefacten is gering. Bij al het materiaal gaat het, 

zover vast te stellen, om secundaire typen die op plaatsen waar vuursteen dagzoomt, 

zijn verzameld. Primair uit de kalk gemijnd vuursteen is niet herkend. 

Kijkt men specifiek naar de nog aanwezige cortex op het materiaal dan springen twee 

herkomsttypen eruit: eluviaal en terrasvuursteen (tabel 8.4). Het eluviale vuursteen 

heeft de overhand; het komt iets meer dan twee keer zoveel als het terrasvuursteen 

voor. Bij dit type gaat het om vuursteen dat na verwering van kalkafzettingen overblijft 

en daardoor aan weinig mechanisch transport onderhevig is geweest.67 De cortex van 

dit materiaal is dan ook weinig verweerd en voelt nog ruw aan. Dergelijk materiaal 

komt voor waar de kalksteenformaties uit het Krijt direct onder het oppervlakte liggen. 

Het is in Zuid-Limburg en aangrenzend België op meerdere plaatsen te vinden; de 

dichtstbijzijnde ontsluitingen bevinden zich in het dal van de Geul binnen een straal 

van 5 km van de vindplaats.68 

Het terrasvuursteen betreft eveneens uit de kalk verweerd materiaal. Het grote verschil 

met eluviaal is dat terrasvuursteen door riviertransport vervoerd en daardoor sterk 

mechanisch verweerd is. De buitenkant voelt daarom glad aan en de oorspronkelijke 

licht gekleurde cortexrand is vaak door deze mechanische erosie helemaal verdwenen. 

De rolstenen van dit vuursteen hebben dan ook veelal een donkere kleur, gelijk aan 

de kleur van het vuursteenmateriaal zelf. Dit materiaal is op plaatsen verzameld waar 

grindrijke terrasafzettingen van de Maas aan het oppervlak liggen. Deze ontsluitingen 

bevinden zich op nog geen kilometer naar het oosten, op de overgang van de Holocene 

rivierkleien en Pleistocene terrasafzettingen.69 

De constatering dat het om secundair vuursteen gaat, sluit goed aan bij de genoemde 

uiterlijke diversiteit van het materiaal. Binnen secundaire voorkomens kan namelijk 

vuursteen van verschillende primaire bronnen samen zijn gebracht. Rivierafzettingen 

vormen hier een goed voorbeeld van. Daarnaast heeft verwering als gevolg van 

67  Schreurs 2007; Drenth et al. 2007.
68  De Grooth 2011, fig. 1.
69  De Grooth 2011, fig. 1.
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chemische bodemprocessen ook een sterke verkleuring van het vuursteen tot gevolg.70 

Meestal krijgen de vuurstenen door ijzeroxidatie een (rood)bruinere kleur. Omdat deze 

chemische processen lokaal sterk kunnen verschillen, kan in een oorsprong homogeen 

uitziende vuursteensoort uiteindelijk een zeer divers palet aan kleuren vertonen. Een 

deel van de bruinverkleuring is relatief jong, in ieder geval jonger dan het artefact, en 

moet worden toegeschreven aan chemische processen in de bodem ter plaatse.

Kijkt men specifiek naar de kleur, mate van homogeniteit, korrelgrootte en 

aanwezigheid van insluitsels dan is het merendeel van het materiaal aan één vuur-

steenvariëteit toe te schrijven: Lanaye-vuursteen. Daarnaast is ook een component 

Valkenburg-, Haspengouw- (licht Belgisch grijs) en mogelijk Rullen-vuursteen 

aanwezig. Tenslotte resteert een reeks stukken die zich moeilijk laten classificeren, 

omdat het veelal om individuele artefacten gaat met een divers uiterlijk. Vermoedelijk 

bevindt zich onder deze stukken sterk secundair verkleurde Lanaye-vuursteen. 

Het Lanaye-vuursteen is over het algemeen donkergrijs met variërende hoeveelheden 

aan lichtere insluitsels. Meer grijze of lichtgrijze delen komen ook voor. Naast deze 

grijze tinten is er ook een grote groep met een (donker) bruinere kleur, die qua 

korrelgrootte en aard en hoeveelheid insluitsels sterk overeen komen met de hier 

genoemde grijze vuurstenen. Dit betreft de meer geoxideerde variant. Het Lanaye-

vuursteen is zowel als eluviaal materiaal als terrasvuursteen herkend. 

Het Valkenburg-vuursteen onderscheidt zich duidelijk van het Lanaye-materiaal door 

zijn veel lichtere licht beige kleur, veel grovere korrelgrootte en hogere mate van 

homogeniteit. Het gaat vrijwel uitsluitend om eluviaal materiaal. Het Haspengouw-

vuursteen, vaak ook wel als lichtgrijs Belgisch aangeduid, voelt zeer fijn aan, bijna 

glasachtig. Ook dit materiaal verschilt in uiterlijke kenmerken en is onder het eluviaal 

en terrasvuursteen herkend. Tenslotte hebben enkele artefacten de kenmerken van 

Rullen-vuursteen, honing (licht) bruin vuursteen met variërende hoeveelheden lichte 

70  Knippenberg 2006a; de Kruyk 2009; Rottländer 1975, 1989.

Vuursteentype S5012 S5015 S5020 S5021 S5021/2 Grond- Stort- Totaal %

Vuursteenvarieteit (P15) spoor vondst

eluviaal 137 39,7

Lanaye 1 2 52 32 22 5 - 114 83,212

Valkenburg - - 4 4 1 1 - 10 7,299

Haspengouw - - 2 - - - - 2 1,460

Rullen? - - 1 - 3 - - 4 2,920

onbepaald - - - 3 2 2 - 7 5,109

terras 63 18,3

Lanaye - - 10 4 12 6 - 32 50,794

Valkenburg - - - 3 1 - - 4 6,349

Haspengouw - - - - 1 - - 1 1,587

onbepaald - 1 7 1 9 7 1 26 41,270

secundair onbepaald 4 1,2

Lanaye - - 1 - - - - 1 25,0

Valkenburg - - - 1 - - - 1 25,0

Haspengouw - - 1 - - - - 1 25,0

onbepaald - - 1 - - - - 1 25,0

onbepaald 141 40,9

Lanaye 1 5 31 17 29 10 1 94 66,667

Valkenburg - - 7 6 1 - - 14 9,929

Haspengouw - - - - 1 - - 1 0,709

Rullen? - - 4 5 2 - - 11 7,801

onbepaald - - 10 5 4 2 - 21 14,894

totaal 2 8 131 81 88 33 2 345 100,0

Tabel 8.5
Aantal artefacten opgedeeld naar type secun-
dair vuursteen (eluviaal, terras) en vuursteen-
variëteit en gegroepeerd naar vondstcontext.
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insluitsels. Deze vuursteensoort is alleen onder eluviaal materiaal herkend. 

Een onderlinge vergelijking tussen het materiaal uit de verschillende onderscheiden 

bodemlagen71 leert dat iedere laag een vergelijkbare variatie aan vuursteenvariëteiten 

vertoont en dat tussen de lagen geen opmerkelijke verschillen zijn aan te wijzen wat 

betreft de keuze aan soorten vuursteen. Dit onderbouwt de zienswijze dat men hier in 

grote lijnen met één complex te maken heeft.

8.3.2 Artefacten

Ondanks de grote diversiteit in uiterlijke kenmerken van het vuursteen, doet het 

materiaal typo- en 

technologisch vrij eenduidig aan. Het samen voorkomen van kernen, afslagen, klingen, 

kernvernieuwings- en kernpreparatie stukken en ander debitage (afval, brokken etc.) 

geeft aan dat vuursteen ter plaatse is bewerkt (tabel 8.5). In sommige gevallen is zelfs 

vast te stelen dat het vuursteenmateriaal identiek is en dat het hierbij waarschijnlijk 

gaat om artefacten die van hetzelfde uitgangsstuk afkomstig zijn.72 

Daarnaast zijn twee grondmonsters (ca. 2 en 3 l) uit laag S5020 in put 15 en een 

grondmonster (ca. 5 l) uit een middenneolithisch kuil (S15.86) gezeefd om te zien 

of micro-debitage aanwezig is, als aanvullend bewijs voor vuursteenbewerking ter 

plaatse. De twee laagmonsters bevatten geen vuursteen, het monster uit de kuil 

daarentegen leverde acht stukken vuursteen variërend in grootte van 2 tot 18 mm. 

Bij het meeste materiaal gaat het om kleine splinters, vijf zijn kleiner dan 5 mm en 

één stuk zit tussen 5 en 10 mm. De twee stukken groter dan 10 mm betreffen twee 

kleine afslagen, één door verbranding gebroken distaal fragment en een onverbrand 

compleet exemplaar. Onder de splinters zitten ook twee verbrande stukken. Daarmee 

is verbrand vuursteen beter vertegenwoordigd dan in het handmatig en machinaal 

verzamelde complex. De kuil bevatte ook twee kleine verbrande botfragmenten en 

dit suggereert een mogelijk verband. Het geringe monstervolume in ogenschouw 

nemend, duidt de aangetroffen hoeveelheid micro-debitage op vuursteenbe-

werking ter plaatse. In hoeverre het vuursteenbewerkingsafval bewust in de kuil 

is afgedankt,valt moeilijk te zeggen. Naast dit micro-debitage zijn slechts drie 

vuurstenen artefacten tijdens het couperen van het spoor aangetroffen. Dit geringe 

aantal kan heel goed als los slingerend afval in de kuilvulling zijn terecht gekomen. 

Het merendeel van het vuursteen is te associëren met de vervaardiging van 

macrolithische afslag- en klingwerktuigen. Deze component dateert uit het midden-

neolithicum. Een kleine component onder het terrasvuursteen past echter niet goed in 

dit plaatje: het materiaal is over het algemeen kleiner in omvang en slechts beperkt en 

opportunistisch gereduceerd. Mogelijk vertegenwoordigt dit een latere component. 

Richt men de blik op de overgrote meerderheid dan kan gesteld worden dat gemiddeld 

genomen de artefacten groot in omvang zijn (fig. 8.3). Weliswaar heeft de manier 

van verzamelen -zonder zeef- een vertekenend effect op het totale beeld, toch mag 

men veronderstellen dat het complex bij een macrolithische traditie past. Aanwijzing 

hiervoor zijn de vele omvangrijke artefacten die zijn aangetroffen, waaronder ook 

veel afslagen. Zo is meer dan 30% van alle afslagen groter dan 50 mm met enkele 

uitschieters van meer dan 10 cm en is 12,5% van alle klingen groter dan 80 mm. Daarbij 

valt ook op dat de klingen relatief breed zijn en dat veel artefacten qua definitie dan 

ook net vallen op de overgang van afslag naar kling. Ook de grote dikte (>15 mm) van 

veel stukken is opmerkelijk. 

71  De lagen S5020, S5021 en S5021/22  uit put 15 en S5020 uit put 2.
72  Er is geen poging gedaan om het materiaal te refitten. Dit is een tijdrovend proces en zal 

gezien de grove manier van verzamelen weinig productief zijn.



mIchelsberg cultuur    61

Context S5012 S5015 S5020 S5021 S5021/2 Grond- Stort- Totaal

Artefacttype (P15) spoor vondst

ongemodificeerd

afslag - 3 66 48 41 13 - 171

kling - - 8 10 3 3 - 24

kernvernieuwingsafslag - - 2 2 2 1 - 7

afslag met gebruiksretouche/glans - - 2 1 2 - - 5

kling met gebruiksretouche/glans - - 2 - - - - 2

kernwerktuig gerelateerd debitage

afslag van klopsteen - - 1 - - - - 1

bijlafslag - - 5 - - - - 5

geretoucheerde werktuigen

dubbele schrabber op afslag - - 1 - - 1 - 2

korte eindschrabber op afslag - - 1 - - - - 1

lange eindschrabber op afslag - - 6 1 1 - - 8

lange eindschrabber op kling - - 3 - - - - 3

eindschrabber op afslag - - 2 1 1 - - 4

zijschrabber op afslag - - 1 - 1 - - 2

schrabber op afslag - - 1 - - - - 1

schrabber op kernvernieuwingsafslag - - - - 1 - - 1

schrabber op onbepaald stuk - - - - 1 - - 1

schaaf op afslag - - 1 1 - - - 2

schaaf/schrabber op afslag - - - 1 - - - 1

spitskling - - 1 2 1 - - 4

boor/ruimer op kernvern. afslag - - - - 1 - - 1

boor op kling - - - 1 - - - 1

gekerfde afslag - - 1 - 2 - - 3

afslag met inkeping - - - - 1 - - 1

afslag met retouche 2 1 9 3 9 - - 24

bijlafslag met retouche - - - - 1 - - 1

kling met retouche - - 2 - 4 1 - 7

kernvernieuwingskling met retouche - - - 1 - - - 1

onbepaald stuk met retouche - 1 - 1 1 - - 3

kernen

afslagkern - - 4 2 6 1 2 15

afslagkern op bijlfragment - - - - 1 - - 1

klingkern - 1 1 - 1 - - 3

klopsteen - 1 1 - - - - 2

klopsteen op afslagkern - - 2 - - - - 2

ongemodificeerde terrasrolstenen - 1 3 1 - 6 - 11

overig debitage

afval (waste) - - 2 1 - 1 - 4

brok - - 2 2 3 4 - 11

brok met gebruiksretouche/glans - - 1 - 1 - - 2

onbepaald - - - 2 3 2 - 7

totaal 2 8 131 81 88 33 2 345

Tabel 8.4 
Aantal artefacten per type, gegroepeerd per 
vondstcontext.
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De bestudering van de aantallen artefacten met cortex leert dat meer dan 50% van 

de afslagen en klingen nog resten van de oorspronkelijke buitenkant bezit. Onder 

dit materiaal zijn zowel artefacten met een vrijwel totale cortex bedekking (>75%) 

als alle klassen met geringere cortexpercentages aanwezig. Uitgaande van de 

grote omvang van de artefacten mag aannemen dat het oorspronkelijk verzameld 

natuurlijke materiaal ook een aanzienlijke grootte moet hebben gehad. Dit soort hoge 

percentages zijn dan ook indicatief voor de aanvoer van onbewerkt vuursteen naar de 

vindplaats. Hierbij dient men wel de kanttekening te plaatsten dat het lastig om een 

goed inzicht in de omvang van het onbewerkte materiaal te krijgen. Ten eerste omdat 

nergens onbewerkt eluviaal materiaal is aangetroffen en ten tweede omdat veel van 

de gevonden kernen zich oftewel in een vergevorderd stadium van reductie bevinden, 

of niet met het debitage zijn te associëren. Tot die laatste variant horen enkele weinig 

gereduceerde afslagkernen op terrasvuursteen, die in omvang van de kern zelf en 

zeker ook in dat van de negatieven erop, een stuk kleiner zijn dan sommige van de 

grote afslagen en klingen. Ook de weinig gestructureerde wijze van afbouw, evenals 

het voorkomen van enkel afslagkernen hierbij en de afwezigheid van klingkernen, 

veronderstelt dat zich onder het materiaal ook nog een andere traditie van vuursteen 

bewerken schuilhoudt. Het aandeel dat hiertoe behoort, is zoals reeds gesteld echter 

gering.

Het is opmerkelijk dat geen kernen van Valkenburg-vuursteen zijn aangetroffen. Dit 

zou kunnen betekenen dat kernmateriaal wellicht naar elders is getransporteerd. 

Helaas staan de geringe omvang van de verzamelde sample en de verzamelwijze niet 

toe om deze conclusie met zekerheid te kunnen trekken.

Kijkt men specifiek naar de kernen die aan het overgrote deel van het materiaal zijn 

te koppelen, dan valt op dat een eenduidige gestandaardiseerde afbouw ontbreekt. 

Daarvoor vertonen de kernen in omvang en manier van afbouw te veel variatie. 

Ondanks deze variatie is bij de meeste kernen wel sprake van een zekere systematiek. 

Dit geeft aan dat de vuursteensmid volgens een duidelijk, weliswaar variërend 

vooropgezet plan te werk ging. Zo heeft de reductie bij alle drie de aangetroffen 

klingkernen vanuit één slagvlak plaatsgevonden. Onder de afslagkernen zijn twee 

discvormige exemplaren herkend (fig. 8.3: v.3 en v.150), waarbij de reductie geheel 

rondom en bifaciaal is uitgevoerd. Een van deze kernen heeft een sterk op een vuistbijl 
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Figuur 8.2 
Aantal complete vuurstenen artefacten per 
grootteklasse per artefactgroep.
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of kernbijl gelijkende vorm; mogelijk betreft het hier geen afslagkern maar eerder een 

werktuig (fig. 8.3: v.150). Onder de overige afslagkernen bevinden zich exemplaren met 

één, twee en drie slagvlakken. Onder dit laatste type bevindt zich ook een bijlfragment 

dat als afslagkern is benut (fig. 8.5). Meer opportunistisch afgebouwde kernen, waarbij 

vanuit ieder mogelijke richting is afgebouwd, zijn daarentegen niet herkend.

Tijdens de afbouw zijn zowel de directe harde percussie als de zachte percussie benut. 

Daarbij lijkt de harde percussie de overhand te hebben gehad. Het gebruik van de 

bipolaire of aambeeldtechniek is nergens vastgesteld. 

8.3.3 Werktuigen

Een belangrijk doel van de vuursteenbewerking ter plaatse was de vervaardiging van 

omvangrijke werktuigen op zowel klingen als afslagen. Hieronder nemen schrabbers 

de hoofdmoot voor hun rekening (zie tabel 8.5; fig. 8.3). In veel kleinere hoeveelheden 

zijn ook spitsklingen, boren en ruimers herkend (fig. 8.3 en 8.4). Opvallend is dat geen 

spitsen aanwezig zijn en dat het aandeel meer algemeen geretoucheerd en typologisch 

moeilijk in te delen materiaal relatief gering is te noemen. Deze restgroep neemt bij 

veel vindplaats in aantal verreweg het grootste deel voor zijn rekening. Binnen het 

materiaal van Itteren bestaat slechts iets meer dan de helft uit dergelijk algemeen 

geretoucheerd vuursteenwerktuigen. 

Schrabbers
Schrabbers vormen zoals gezegd de voornaamste groep werktuigen. Eindschrabbers 

waarbij het distale deel en soms ook beide lange zijden een steilgeretoucheerde rand 

vertonen, zijn het talrijkst; hierbij overheerst de lange variant (fig. 8.3: v.1, v.1b, v.54 

en v.9). Dit laatste type is zowel op klingen als lange en brede klingachtige afslagen 

vervaardigd. Opvallend is dat veel van de afslagexemplaren zeer dik zijn en een 

druppelvormig bovenaanzicht hebben (fig. 8.3: v.1b en v.54). Ook de dubbele variant, 

waarbij zowel het proximale als distale deel is geretoucheerd, komt voor; echter in 

geringe mate (fig. 8.3: v.1 en v.17). 

Naast de lange variant zijn ook middellange en korte schrabbers op afslagen 

vervaardigd (fig. 8.3: v.010 en v.057). 

Buiten dit overheersende type komen sporadisch ook andere varianten voor. Bij de 

meeste gaat het om onbepaalde typen met een schrabberrand die op geschikte 

randdelen is aangebracht. Bij twee exemplaren is duidelijk sprake van een zijschrabber. 

Tenslotte zijn twee dunne afslagen met geretoucheerde randen - die het midden 

houden tussen steilretouche en oppervlakteretouche- als schaaf geclassificeerd 

(fig.8.3: v.138 en v.124). 

Spitsklingen
Vier spitsklingen bevinden zich onder het materiaal: drie complete stukken en 

een mediaal-distaal fragment. In vorm vertonen de klingen enige variatie. Twee 

exemplaren (fig. 8.4: v.51 en v.77) zijn in maatvoering vrijwel hetzelfde. Het gaat om 

redelijk brede klingen (33-36 mm; dikte: 11-15 mm) met een vergelijkbare lengte: 

85-90 mm. Opvallend is dat de retouche vrij grof is, niet overal even gelijkmatig is 

aangebracht en verschillend doorloopt langs beide lange zijden. Tevens mist v.71 de tip 

van het distale uiteinde, mogelijk als gevolg van gebruik.

Het fragment (fig. 8.4: v.54) is van een iets slanker (31 mm) en hoger exemplaar (15 

mm), dat meer overeenkomsten vertoont met het standaardtype van dit midden-

neolithisch gidsartefact. Tenslotte betreft de vierde spitskling (fig. 8.4: v.70) een 

vrij uitzonderlijk exemplaar. Het is een lang werktuig (117 mm), met een vrij grote 
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proximale en distale breedte (38 mm) en een zeer smal uitlopend distaal deel. Eén 

lange zijde is vrij recht en geheel geretoucheerd, de andere zijde vertoont op het 

midden een duidelijke knik en is alleen op het distale deel geretoucheerd, terwijl op de 

proximale rand nog cortex aanwezig is. 

Enkele unieke stukken
Een uniek, waarschijnlijk multifunctioneel gebruikte kling (fig. 8.3: v.20; 54 x 23 x 

6 mm), op een roodbruine vuursteen heeft op het distale deel een schuin en spits 

toelopend aan beide zijden geretoucheerd uiteinde. Het uiterste puntje ontbreekt, 

maar waarschijnlijk is dit deel als boor gebruikt en afgebroken. Op het mediale deel 

van beide lange zijden is ook een licht concaaf geretoucheerde rand aangebracht. Deze 

randen hebben een ander doel gediend.

Een tweede werktuig betreft een kernvernieuwingsafslag (fig. 8.3: v.43; 47 x 46 x 8 

mm) met distaal deel dat in een flauwe hoek is geretoucheerd tot een korte punt. Dit 

stuk is waarschijnlijk gebruikt als ruimer. Tenslotte zijn drie gekerfde afslagen en een 

exemplaar met een smalle inkeping herkend.

Overig geretoucheerd materiaal
Het overige geretoucheerde materiaal vertoont, zoals men kan verwachten van 

een restgroep, een grote diversiteit. Afslagen zijn verruit in de meerderheid (N=26); 

daaronder bevinden zich ook een kernvernieuwingsafslag en een bijlafslag. Klingen 

komen net als bij het ongeretoucheerde materiaal weinig voor (N=9), hoewel de kling/

Figuur 8.3 
Selectie van werktuigen en kernen (schaal 
1:2). Schrabber: v.1, v.1b, v.10, v.57, v.138, v.17, 
v.54, v.9. Schaaf: v.138, v.124. Geretoucheerde 
afslag: v.43, v.78, v.132. Geretoucheerde kling: 
v.20. Kern: v.3, v.150 (schaal 1:2).

Figuur 8.4 
Spitsklingen (schaal 1:2).
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afslag-ratio iets hoger ligt dan onder het ongeretoucheerde materiaal. Dit is niet ver-

bazingwekkend, aangezien klingen per definitie langer zijn en dus in potentie vaker 

bruikbare werkranden bezitten dan afslagen. Tenslotte bezitten drie onbepaalde 

stukken retouche. 

Rand- en steilretouche (fig. 8.3: v.125 en v.132) zijn de meest in vrijwel gelijke aantallen 

voorkomende retouchetypen. Oppervlakteretouche is slechts één keer herkend. Bij 

meer dan 60 % bezit slechts één rand retouche; tweezijdig geretoucheerde artefacten 

komen ook voor, driezijdig of vierzijdig exemplaren zijn afwezig. 

Bijlgerelateerd materiaal
Onder het vuursteen bevinden zich zeven artefacten die van een geslepen bijl 

afkomstig zijn. Het gaat om zes afslagen en één afslagkern. Bij de afslagen gaat het 

niet om exemplaren die tijdens het gebruik van de snede zijn afgesprongen, maar 

om bewerkingsafval. Deze bewerking had waarschijnlijk niet als doel de bijlen bij te 

vormen zodat ze opnieuw als bijl gebruikt konden worden, maar de reductie van de 

bijlen als grondstof voor de vervaardiging van afslagwerktuigen. Het bijlfragment 

(fig. 8.5: v.57) dat systematisch als een afslagkern is gereduceerd, is hier een duidelijk 

voorbeeld van. Ook de retouchering van een van de bijlafslagen met het oog op een 

gebruik als werktuig duidt hierop (v.58). 

Dit hergebruik van vuurstenen bijlen als grondstof voor afslagwerktuigen is een 

veelvoorkomend verschijnsel binnen midden- en ook laatneolithische complexen. Het 

impliceert een uitputtende omgang met het vuursteen dat in het huidige geval van 

Itteren and de Maas, vreemd aandoet. De grote gemiddelde omvang van het materiaal 

suggereert namelijk dat het vuursteen namelijk makkelijk voorradig was; er was dus 

geen noodzaak voor dit type hergebruik van grondstof. Ook het beoogd macrolithisch 

eindproduct verschilt duidelijk van de kleine afslagwerktuigen die men uit een bijl kan 

verkrijgen. Een mogelijk verklaring is dat dit hergebruik niet uit het midden-neolithi-

cum dateert, maar van later. 

8.3.4 Discussie 

Het complex bevat enkele duidelijke typologische kenmerken die het geheel in de 

vroege fase van het midden-neolithicum dateren. Deze periode wordt in Limburg 

met de Michelsberg-cultuur geassocieerd. Een eerste kenmerk voor deze periode is 

de goede vertegenwoordiging van macrolithische werktuigen. Daarbij is de spitskling 

weliswaar een gidsartefact voor het midden-neolithicum in zijn geheel, maar vooral de 

forse eindschrabbers op lange afslagen passen bij de Michelsberg-cultuur.73 Ook past 

het gebruik van eluviaal vuursteen goed bij deze periode, evenals het systematisch 

gebruik van Valkenburg-vuursteen dat zijn intrede doet vanaf deze tijd. Het gebruik 

van vuurstenen bijlen is ook kenmerkend voor het midden-neolithicum, maar dit 

gebruik loopt zeker ook nog in het laat-neolithicum en wellicht zelfs de bronstijd 

door.74

Kijkt men naar de verspreiding van het materiaal, dan valt op dat de typische midden-

neolithische  werktuigen binnen alle niveaus zijn aangetroffen. Dit geldt voor de rijke 

lagen S5020, 5021 en 5060 in put 15 en laag S5020 in put 2. Dit sluit ook goed aan bij 

het eenduidige karakter van het gehele complex, waarin geen onderscheid is te maken 

in keuze van grondstof en wijze van reductie tussen de verschillende lagen. 

Dit neemt niet weg dat mogelijk ook een geringe latere component aanwezig is. 

Weliswaar zijn geen typologisch dateerbare werktuigen uit het laat-neolithicum 

73  Schreurs 2005, 2007.
74  Drenth 2005; van Gijn & Niekus 2001; Louwe Kooijmans 2005; Schreurs 2005.

Figuur 8.5 
Hergebruikt bijlfragment als afslagkern 
(schaal 1:2)
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of de late prehistorie aangetroffen, een gering aandeel echter bestaat uit beperkt 

en opportunistisch gereduceerde terrasvuursteen, dat niet goed te rijmen valt met 

de vervaardiging van macrolithische werktuigen. Of dit materiaal uit de ijzertijd 

dateert, valt te bezien aangezien de meningen over het gebruik van vuursteen in de 

ijzertijd verschillen75 en het palimpsestkarakter van de huidige vindplaats een zekere 

toewijzing in de weg staat.

Een gering aantal vuurstenen is in een van de grondsporen van put 15 aangetroffen. 

Het gaat om slechts één tot hooguit vier vuurstenen per spoor. Typologisch te 

dateren werktuigen ontbreken. Wel is onder het materiaal uit deze sporen een 

globale tweedeling te maken: tussen sporen met artefacten die goed passen bij de 

vervaardiging van macrolithische werktuigen en die mogelijk midden-neolithisch 

dateren enerzijds en materiaal dat daar duidelijk van afwijkt en waarschijnlijk later van 

ouderdom is anderzijds. Onder die tweede groep zit veel terrasvuursteen. 

Sporen behorende tot de eerste groep zijn: S15.37, S15.87, S15.98, S15.105, S12.3 en 

S7.1. Gezien de geringe aantallen vuursteen per spoor is wel enige voorzichtigheid 

geboden bij het toewijzen aan het midden-neolithicum. Het materiaal kan namelijk 

ook als opspit in een later spoor terecht zijn gekomen. Bij de tweede groep sporen 

met een veronderstelde latere ouderdom kan van opspit geen sprake zijn, omdat dit 

waarschijnlijk de jongste sporen binnen de vindplaats zijn. Het gaat slechts om twee 

sporen: S15.18 en S15.71. Bij de overige sporen met vuursteen is het vuursteen zo 

weinig diagnostisch, dat het niet aan een van de twee groepen is toe te wijzen. 

8.4 Conclusie

Tijdens de opgraving was evident dat er duidelijke aanwijzingen waren voor een 

midden-neolithische gebruiksfase van het onderzoeksgebied. Een aantal grondsporen 

was op basis van hun inhoud en vulling en onderlinge relatie als mogelijk neolithisch 

aangeduid. Conclusie is dat met zekerheid één spoor uit het midden-neolithicum 

dateert; meer specifiek een datering op het eind van de Michelsberg-cultuur of het 

begin van de Hazendonkgroep. De overige sporen kunnen op basis van aardewerk, 

vuursteen, steen of kleur van het spoor eveneens uit het midden-neolithicum dateren. 

Een jongere datering is echter ook mogelijk. 

75  Zie Drenth et al. 2007.
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Sporen en vondsten uit de midden- tot late brons-
tijd en/of vroege ijzertijd

A. Porreij-Lyklema

9.1 Inleiding

Van de 134 sporen is een groot deel in de periode midden - tot late bronstijd en/of 

vroege ijzertijd te dateren (fig. 9.1 en 1.2). De sporen zijn voornamelijk paalsporen die 

tot zes structuren zijn te reconstrueren. Deze structuren liggen alle in put 15 van zone 

4 (fig. 9.2). De overige paalsporen in zone 4 zijn losse paalsporen die niet in verband 

liggen. In zone 2 zijn een palenrij, een paar losse paalsporen en een kuil gevonden (fig. 

9.1). 

In de volgende paragraaf worden de verschillende structuren kort besproken. Bijlage 

1 toont een catalogus van alle structuren. Daarin staan alle details van de gebouwen 

vermeld. In paragraaf 9.3 worden de vondsten uit de midden- tot late bronstijd/vroege 

ijzertijd beschreven. Dit betreft voornamelijk aardewerk. 

9.2 Structuren

Alle structuren zijn te omschrijven als gebouwen voor de opslag van gewassen. Ze 

hebben op een erf gestaan in de buurt van een huis of nabij een akker. Op bijgebouw 

2 na zijn de gebouwen verder te specificeren als spiekers. Een spieker is een klein 

gebouwtje met een boven de grond verheven vloer. De meest voorkomende 

constructie kenmerkt zich door vier palen, een vloer en een dakje. Ze kunnen met 

en zonder wanden voorkomen (fig. 9.3). Uiteraard is in het bodemarchief niet meer 

te achterhalen welk type spieker het betreft, open of gesloten. Soms wordt een 

extra paalspoor naast de spieker aangetroffen, waar vermoedelijk het trapje in heeft 

gestaan. De verhoogde vloer diende voornamelijk ter bescherming van de opgeslagen 

voorraad. Sommige spiekers hadden nog een extra bescherming aan de bovenkant van 

de palen om te voorkomen dat ongedierte naar binnen kroop (fig. 9.4).

Er zijn verschillende soorten en formaten spiekers te onderscheiden. Het aantal palen 

waarop het gebouw rustte, varieert net als  de afmetingen (het oppervlak), de ‘zwaarte’ 

van de uitvoering (grote zware palen of kleine lichte) en daarmee samenhangend de 

functie.

9.2.1 Een huisstructuur?

In eerste instantie werd gedacht dat in de zuidwesthoek van put 15 een huisstructuur 

aanwezig was (zie bijlage 1). Het gebouw is zeer fragmentarisch aangetroffen; 

zo ontbreekt een groot aantal wandstijlen. De wanden werden gedragen door 

wandstijlen die tussen de 1,40 en 1,60 mm uit elkaar stonden. Er zijn zeven wandstijlen 

aangetroffen, maar dit moeten er meer zijn geweest. Het gebouw heeft afmetingen 

van ca. 6,50 bij 4 m. De oriëntatie is noordoost-zuidwest. Het blijft echter de vraag of 

we hier daadwerkelijk met een gebouwstructuur te maken hebben, waarvan slechts 

een aantal sporen van de funderingspalen zijn bewaard. Mogelijk gaat het hier toch om 

grondsporen die niet tot eenzelfde constructie behoren. De kuilsporen die binnen de 

mogelijke structuur zijn aangetroffen, waren in eerste instantie als mogelijk neolithisch 

bestempeld. Vanuit die gedachte was de gehele structuur in die periode geplaatst. 

9
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Allesporenkaart laatprehistorische sporen 
zone 2
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AMS-analyse van twee sporen (s15.86 en S15.91) toonde echter aan dat de sporen niet 

uit dezelfde periode dateren. Het valt niet uit te sluiten dat, gezien de gebruiksfase 

in het neolithicum, laatprehistorische sporen door een ouder neolithisch loopvlak zijn 

gegraven. Hierbij moet dan ouder materiaal in de jongere sporen terecht zijn gekomen.

9.2.2 Bijgebouw 1

Deze structuur in put 15 is het meest noordelijk aangetroffen gebouw binnen zone 4 

(fig. 9.5). Het bestaat uit vijf paalsporen. De dieptes van de paalsporen variëren van 7 

cm tot 27 cm. Hierbij moet gezegd worden dat het vlak bij de helft van de sporen op 

een dieper niveau is aangelegd. Het gebouwtype behoort tot de veel voorkomende 

spieker. Het gebouw heeft onderdeel uitgemaakt van een erf, waar meerdere 

soortgelijke gebouwtjes hebben gestaan. 

Figuur 9.3 
Reconstructies van spiekers (bron: Stichting 
IJzertijdboerderij Dongen)

Figuur 9.4 
Bescherming van de inhoud van de 
spieker tegen ongedierte (bron: Stichting 
IJzertijdboerderij Dongen)
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9.2.3 Bijgebouw 2

Dit gebouw ligt ten zuiden van bijgebouw 1. Vermoedelijk gaat het om een 

negenpalige structuur, waarvan één paalspoor niet is teruggevonden (fig.9.6). De 

paalsporen hebben dieptes variërend van 4 tot 13 cm. Het betreffen onderkanten van 

paalkuilen, waarbij het goed mogelijk is dat meerdere sporen niet aangetroffen zijn 

omdat deze minder diep uitgegraven exemplaren simpelweg niet (meer) zijn bewaard. 

Het gebouw heeft afmetingen van 8,30 bij 2,80 m. De oriëntatie is noordwest-zuidoost.

Een mogelijke interpretatie van het gebouw is een schuur die gebruikt is voor 

verschillende doeleinden zoals de opslag van materiaal of stalling van dieren. 

Vermoedelijk stonden bijgebouw 1 en 2 op hetzelfde erf. Bijgebouw 2, met de grootste 

omvang van alle bijgebouwen (24 m²), is hoogstwaarschijnlijk als enige niet gebruikt 

voor de opslag van gewassen. In de lösszone van het aangrenzende Duitse Rijnland 

zijn soortgelijke en grotere negenpalige structuren geïnterpreteerd als (mogelijk) 

huizen. Er waren bij deze opgravingen geen aanwijzingen voor grotere structuren. Men 

spreekt van “Vielhausgehöften” waar meerdere kleine gebouwen één gehucht vormen 

en verschillende gebouwen met verschillende functies aanwezig waren zoals wonen, 

5m0


Figuur 9.5 
Bijgebouw 1.

 5m0

Figuur 9.6 
Bijgebouw 2.
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opslag, werken en stallen.76  Ook in Maastricht-Aken Airport zijn geen aanwijzingen 

voor grotere structuren aangetroffen.77 Echter bij een opgraving langs de A2 in de 

gemeente Sittard-Geleen zijn wel degelijk grotere structuren aangetroffen die als huis 

zijn aangeduid.78 Hetzelfde geldt voor een opgraving op de Cannerberg bij Maastricht 

waar tenminste één grote huisplattegrond is aangetroffen.79 Het is niet uitgesloten dat 

de negenpalige structuren een woonfunctie hebben gehad, maar aanwijzingen voor 

grotere gebouwen zijn er wel degelijk in het omringende lössgebied.

9.2.4 Bijgebouw 3

Dit zespalige gebouw ten zuiden van bijgebouw 2 en ten oosten van bijgebouw 4 is 

opgebouwd uit zeven sporen (fig. 9.7). Het zevende spoor ligt aan de zuidwest kant van 

het gebouw. Dit spoor kan gediend hebben als trapje om het opslaggebouwtje in te 

gaan. Aan de hand van enkele scherven die aangetroffen zijn in de sporen dateert het 

gebouw in de late bronstijd/vroege ijzertijd.

9.2.5 Bijgebouw 4

Het vierkante bijgebouw 4 bestaat uit vijf sporen en ligt ten westen van bijgebouw 3 

(fig. 9.8). Het vijfde spoor, iets buiten het gebouw, kan als trapje hebben gediend. De 

sporen zijn allemaal ondiep gefundeerd. Dit duidt waarschijnlijk op een lichte vorm van 

opslag.

9.2.6 Bijgebouw 5

Dit enigszins asymmetrische bijgebouw ligt ten zuiden van bijgebouw 3 en 4 (fig. 9.9). 

Vermoedelijk heeft een negende spoor in het midden van het gebouw gestaan. Een 

greppel is echter in een recent verleden door dit spoor gegraven. In oppervlak is dit 

gebouw de grootste opslagconstructie voor gewassen. De sporen zijn in vergelijking 

met de sporen van de andere bijgebouwen dieper gefundeerd. Dit zegt iets over de 

robuustheid van het gebouw. Met 23 m² aan ruimte voor opslag was het nodig de 

76  Simons 1989.
77  Tichelmans 2010.
78  Van Wijk et al 2012.
79  Van Wijk et al in voorbereiding.
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Figuur 9.7 
Bijgebouw 3.
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palen dieper in te graven zodat het gebouw niet zou omvallen. Spoor 67 en 72 zijn 

bemonsterd en voor resten uit deze monsters zijn AMS-dateringen aangevraagd. Dit 

resulteerde in een datering in de late bronstijd (tabel 9.1). 

Op basis van aardewerk dateert het gebouw uit de late bronstijd/vroege ijzertijd. 

Deze structuur wijkt in vorm af van de negenpalige structuur (structuur 2) die meer 

ten noorden is opgegraven. Deze was meer rechthoekig in plaats van vierkant van 

vorm. Voor deze structuur geldt hetzelfde als voor bijgebouw 2: het heeft mogelijk een 

woonfunctie gehad. 

Vondstnummer Spoornummer Lab. nummer Datering (Before 
Present)

Calibratie datering 
(Oxcal)

91 S15.91 (gebouw) 57760 2905 BP ± 35 1214-1001 v. Chr. (95%)

92 S15.67 (bijgebouw 5) 57761 2895 BP ± 35 1209-979 v. Chr. (95%)

93 S15.72 (bijgebouw 5) 57762 2920 BP ± 35 1218-1011 v. Chr. (95%)

9.2.7 Bijgebouw 6

Dit is het zuidelijkst gelegen en kleinste bijgebouw van het onderzoek (fig. 9.10). Het is 

een vierpalige spieker met ondiep gefundeerde palen. 
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Figuur 9.8 
Bijgebouw 4
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Figuur 9.9 
Bijgebouw 5.

Tabel 9.1 
AMS-dateringen bijgebouw 5 en mogelijke 
huisstructuur.
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9.2.8 Palenrij 1

In zone 2 is direct ten zuiden van spoor 3 een palenrij gevonden die met een 

onderbreking doorloopt in put 18 (fig. 9.2). De lengte van de palenrij bedraagt iets 

meer dan 16 m. Alle sporen zijn ondiep gegraven waardoor het goed mogelijk is dat in 

de onderbreking enkele paalsporen niet zijn teruggevonden.

9.2.9 Kuilen

Tijdens het onderzoek zijn vijf kuilen aangetroffen die in de late bronstijd/vroege 

ijzertijd zijn te dateren: één  in zone 2, de andere vier in zone 4. Spoor 6.2 is niet 

gecoupeerd tijdens de proefsleuvenfase. De andere kuilen zijn op basis van kleur 

in dezelfde periode te plaatsen. Spoor 12.3 betrof een rechthoekige kuil met platte 

bodem. De andere kuilen zijn komvormig in doorsnede. Een uitzondering vormt kuil 

8.7/15.37. Dit spoor is diep en onregelmatig van vorm; mogelijk gaat het hier om een 

natuurlijke verstoring. 

9.2.10 Losse paalsporen
Het grootste deel van de sporen bestaan uit losse paalsporen zonder (onderling) 

verband. Op basis van hun licht bruine tot beige kleur zijn deze alle in de late bronstijd/

vroege ijzertijd te dateren. De losse paalsporen zullen vermoedelijk alle tot dezelfde 

nederzetting hebben behoord. 

9.3 Conclusie

Een groot deel van de aangetroffen sporen en vondsten dateert op basis van het 

aardewerk uit de late bronstijd-vroege ijzertijd. AMS-analyse van drie sporen (tabel 

9.1) laat zien dat deze dateren uit de overgang van het midden- naar de late bronstijd 

(1218-979 v. Chr.). Het nederzettingsareaal bestaat uit tenminste zes bijgebouwen 

(spiekers), waaronder twee negenpalige structuren van mogelijke huizen. De sporen 

concentreren zich voornamelijk in het oostelijke deel van zone 4 van het plangebied. 

Echter ook in zone 2 zijn enkele sporen aangetroffen, waaronder een palenrij.

Het aangetroffen vondstmateriaal omvat eveneens een grote laatprehistorische 

component; dit geldt met name voor het aardewerk.


5m0

Figuur 9.10 
Bijgebouw 6.
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Aardewerk

L. Meurkens

10.1 Inleiding

De opgraving heeft een klein complex handgevormd prehistorisch aardewerk 

opgeleverd. Het Programma van Eisen stelt geen specifieke vragen met betrekking 

tot de analyse van het aardewerk. Bij de analyse is daarom hoofdzakelijk gelet op de 

chronologische aspecten van het materiaal, waarbij de volgende vraag centraal stond: 

· Welke datering is op basis van technologische en typologische kenmerken aan het 

aardewerk te geven?

In totaal zijn bij de opgraving 617 scherven aardewerk verzameld met een 

totaalgewicht van 6068,3 g. Daarvan zijn 220 stuks met een totaalgewicht van 

5142,9 g. nader beschreven op de hieronder genoemde kenmerken. Bij de resterende 

scherven gaat het om niet-determineerbaar gruis en twee scherven gedraaid 

aardewerk uit latere perioden.

10.2 Werkwijze

Bij de analyse van prehistorisch aardewerk spelen veelal twee zaken een rol die de 

analyse van het materiaal bemoeilijken. Zo zijn ten eerste losse scherven onversierd 

aardewerk over het algemeen moeilijk te dateren. Voor een scherpe datering 

van dergelijk materiaal zijn grotere gesloten complexen nodig (minimaal 100 

scherven), waarbij van een grote ‘populatie’ scherven verschillende technologische 

en typologische kenmerken bestudeerd kunnen worden. Op basis van de aan- of 

afwezigheid van verschillende kenmerken is een datering dan vaak redelijk goed 

mogelijk. Het aardewerk van Itteren-Aan de Maas is afkomstig uit lagen (s5012, 

s5015, s5020 en s5021) en enkele sporen. Er is dus geen sprake van duidelijke gesloten 

complexen. Een ander probleem is dat goed dateerbaar diagnostisch materiaal, zoals 

scherven die het mogelijk maken de potvorm te reconstrueren of versierd materiaal, 

vaak maar een zeer klein percentage van het gehele complex vormt. Op basis van 

technologische en typologische kenmerken zijn in het aardewerk van Itteren twee 

perioden te onderscheiden. 

Het aardewerk is op scherfniveau bestudeerd en ingevoerd in een database.80 Daarbij 

is in eerste instantie onderscheid gemaakt tussen scherven en gruis. Scherven die als 

gruis geclassificeerd zijn, zijn kleiner dan 1 cm2. Ook scherven waarbij één of beide 

originele oppervlakken verdwenen zijn, zijn als gruis bestempeld. De overige scherven 

zijn ingedeeld in rand-, wand- en bodemscherven en vervolgens geteld en gewogen.81 

Vervolgens zijn per scherf of groep scherven de volgende eigenschappen genoteerd:

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

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

80  Het aardewerk is ook voorgelegd aan dr. P. van den Broeke (Bureau Archeologie en Monu-
menten, gemeente Nijmegen) en drs. E. Drenth (Archeomedia). 

81  Passende scherven zijn als 1 exemplaar geteld.
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- Insluitsels – In principe wordt hier het dominante mageringsmateriaal per scherf 

beschreven. Indien duidelijk sprake is van twee soorten mageringsmateriaal zijn 

deze beschreven onder overig.

- Opbouw – Beschrijving van de potopbouw.

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

versiering.

- Bakwijze – Beschrijving van het bakmilieu.

- Vaatwerktype – De plaats van het aardewerk in bestaande aardewerktypologie 

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

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

10.3 Aardewerk met grove kwartsmagering

Deze groep omvat in totaal 138 scherven. Het grootste deel van deze scherven is 

afkomstig uit de afdekkende lagen (s5020 en s5021). Slechts 11 scherven zijn afkomstig 

uit sporen. Het materiaal is uitgevoerd in een vrij uniform baksel, wat het aannemelijk 

maakt dat het grootste deel van het materiaal uit één periode dateert. 

Het aardewerk is relatief hard gebakken met wanddiktes die variëren tussen 7 en 16 

mm. De meeste scherven (N=105) hebben een wanddikte tussen 9 en 12 mm. Het 

aardewerk heeft een (licht-) bruine tot bruinrode kleur en over het algemeen een 

donkere kern. De magering bestaat uitsluitend uit gebroken kwarts (N=100) of een 

combinatie van gebroken kwarts en potgruis. De magering varieert per scherf van 

relatief fijn tot grof, waarbij de maximale doorsnede van mageringspartikels tussen de 

1 en 13 mm bedraagt. Over het algemeen varieert de grootte van de mageringsparti-

kels tussen de 3 en 5 mm en is er sprake van veel mageringsmateriaal.  

Door verwering is de afwerking bij veel scherven onduidelijk. Bij enkele scherven 

is duidelijk sprake van een geglad oppervlak, waarbij de mageringspartikels in het 

oppervlak zijn gewreven (bv. v.128). Dit is kenmerkend voor aardewerk uit het midden-

neolithicum.82  

In de meeste gevallen waren geen uitspraken over de vorm van het aardewerk te doen. 

Op basis van verschillende randscherven is wel te concluderen dat hoofdzakelijk sprake 

is van scherven met een slap S-vormig profiel, in enkele gevallen met scherp naar 

buiten staande korte hals / rand (v.41.1 / 41.2 / 138). Bij de bodemscherven (N=6) gaat 

het om platte rechte bodems. Er zijn geen aanzetten van rollenopbouw herkend.

Een aantal randscherven uit deze groep heeft een versiering op de rand met vinger-

topindrukken (v.41.1). Dit is opmerkelijk, aangezien midden-neolithisch aardewerk in 

de regel niet is versierd.83 Dit pleit ook voor een datering in of rond de late bronstijd. 

Daarnaast zijn er bij de opgraving Itteren-Emmaus twee aardewerkcomplexen uit de 

late bronstijd (14C-gedateerd in de 9e eeuw v.Chr.) gevonden, waarbij het aardewerk 

eveneens bijna uitsluitend met kwarts is gemagerd. De hier beschreven versierde 

scherven zouden in principe niet misstaan in een complex uit de late bronstijd / vroege 

ijzertijd met als enig verschil het uitermate ruwe, grof gemagerde baksel. 

Het grof kwartsgemagerd aardewerk is niet goed te plaatsen binnen de bekende 

culturele groepen uit het midden-neolithicum in Zuid-Limburg, zoals de Michelsberg-

82  Schreurs 2005.
83  Pers. comm. drs. E. Drenth.
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cultuur of Stein-groep.84 Bij een groot deel van het aardewerk is het zelfs onduidelijk 

of deze nu in het midden-neolithicum of in de late bronstijd gedateerd moet worden. 

Indien men uitgaat van de laatste fase ligt een datering vroeg in de late bronstijd of op 

de overgang van de midden- naar late bronstijd voor de hand. 

10.4 Aardewerk uit de late bronstijd/vroege ijzertijd

Er zijn in totaal 52 scherven gevonden die op basis van technologische en typologische 

kenmerken in de late prehistorie zijn te dateren. Ook bij deze groep komen de meeste 

scherven uit de afdekkende lagen (s5020). Negen scherven zijn afkomstig uit sporen.

Het aardewerk uit deze groep heeft een duidelijk afwijkend baksel van dat uit het 

midden-neolithicum. De wand is dunner dan bij het midden-neolithische aardewerk 

en varieert tussen 7 en 10 mm. Het grootste deel van het aardewerk is gemagerd met 

potgruis (N=34). Daarnaast is een deel gemagerd met zeer fijn steengruis/zand. Zoals 

besproken in het vorige hoofdstuk is ook niet uitgesloten dat een deel van het met 

grove kwarts gemagerde aardewerk in de late prehistorie thuis hoort. 

Met betrekking tot de afwerking van het aardewerk zijn er vijf scherven met besmeten 

oppervlak en negen scherven gladwandig. De overige scherven hebben een ruwwandig 

oppervlak, hoewel dit ook deels veroorzaakt kan zijn door verwering van het materiaal. 

Er is een aantal diagnostische scherven in het materiaal aanwezig. Bij vijf scherven was 

de vorm nader te bepalen. Er zijn drie gesloten vormen met hals aanwezig. Daaronder 

bevinden zich een halsscherf van een zogenaamde cylinderhalspot (v.41.3) en een 

randscherf van een Harpstedt-achtige pot (v.44.1). Er is verder één gesloten vorm 

zonder hals met korte naar buiten staande rand aanwezig (v. 120) en een kom of schaal 

met naar binnen afgeschuinde rand (v.66). 

In de categorie versierd aardewerk is er een wandscherf van een gesloten pot met 

een rij vingertopindrukken op de overgang van buik naar schouder aanwezig (v.59) 

en een wandscherf met stafband en daarboven een extra rij nagelindrukken (v.44.2). 

Daarnaast is het dus mogelijk dat een deel van de versierde randscherven uit de groep 

midden-neolithisch aardewerk feitelijk in de late prehistorie thuishoort.

De cylinderhalspot is als typerend voor de late bronstijd te beschouwen. Harpstedt-

achtige potten komen eveneens voor vanaf de late bronstijd tot in de ijzertijd. 

De besproken versieringen zijn kenmerkend voor de late bronstijd of vroege 

ijzertijd. Gedurende deze periode kwam besmijting nog relatief weinig voor, terwijl 

kwartsmagering nog wel vaak werd gebruikt. Alles bij elkaar optellend is het 

waarschijnlijk dat het aardewerkassemblage in de late bronstijd en / of vroege ijzertijd 

gedateerd moet worden. 

10.5 Conclusie

Het materiaal is relatief slecht geconserveerd. Veel van het aardewerk is verweerd. 

Op basis van technologische en typologische kenmerken van het materiaal zijn twee 

groepen naar voren gekomen. Eén daarvan betreft aardewerk dat met relatief veel 

en grof steengruis is gemagerd. De datering van de groep is onduidelijk. Gezien de 

aanwezigheid van een grote groep vuurstenen artefacten uit het midden-neolithicum 

moet zich binnen deze groep ongetwijfeld aardewerk uit deze periode bevinden. Geen 

van de scherven vertoont echter morfologische kenmerken die een datering in deze 

periode zeker maken. Het is duidelijk dat in ieder geval een deel van deze groep uit de 

late bronstijd of de overgang van de midden- naar late bronstijd dateert. De tweede 

84  Pers. comm. Prof. Dr. L.P. Louwe Kooijmans.
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groep betreft fijner handgevormd aardewerk dat in de late bronstijd en/of vroege 

ijzertijd is te plaatsen. 

Aangezien het aardewerk uit deze perioden deels overeenkomstige eigenschappen 

heeft, was het in een aantal gevallen moeilijk om de scherven eenduidig aan een van 

beide groepen toe te wijzen en is de datering in het midden gelaten. Het gaat hierbij in 

totaal om 39 scherven. 
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Steen en vuursteen

S. Knippenberg

11.1 Inleiding

De opgraving heeft buiten het vuursteen slechts een kleine collectie aan natuursteen 

opgeleverd. In totaal gaat het om 58 stenen. Anders dan bij het vuursteen komt meer 

dan de helft (N=34; 59%) uit een van de grondsporen. De andere 24 stenen zijn tijdens 

het afgraven van de lagen verzameld. Daarbij komt het meeste materiaal uit laag 

S5021/22 in put 15 (N=10), gevolgd door S5021 (uitspoelingslaag laklaag II)(N=7) en 

S5020 (laklaag II)(N=6). Laag S5015 heeft slechts één stuk leisteen opgeleverd, dat niet 

met de prehistorische resten is te associëren en waarschijnlijk van recentere datum is.

Het Programma van Eisen stelt geen specifieke vragen met betrekking tot dit 

materiaal. Daarom is getracht enkele algemene vragen te beantwoorden:

- Is het materiaal op basis van context en aard van de artefacten aan een van de 

bewoningsfasen toe te kennen? 

- Wat is de herkomst van het materiaal en in wat voor vorm is het naar de vindplaats 

getransporteerd? 

- Is het materiaal op de vindplaats zelf bewerkt? 

- Waartoe hebben de stenen gediend en wat zegt dat over de activiteiten die hebben 

plaatsgevonden op de vindplaats? 

 

Op basis van een sporencontext zijn elf stenen mogelijk tot het midden-neolithicum 

te rekenen, de overige 23 stenen komen uit laatprehistorische grondsporen. Binnen 

het materiaal uit de lagen is een onderverdeling moeilijker te maken, aangezien 

natuursteen zich over het algemeen typo-chronologisch moeilijk laat indelen, zeker als 

een groot deel bestaat uit rolsteenfragmenten en ondefinieerbare brokken. In ieder 

geval is één tefrieten maalsteenfragment tot de late prehistorie te rekenen, aangezien 

dit specifieke vulkanisch gesteente pas vanaf de late bronstijd in ons land werd 

gebruikt. Mogelijk dat een maalsteenfragment van kwartsitische zandsteen midden-

neolithisch is, op basis van een platte vorm die sterk doet denken aan maalstenen uit 

de Lineaire Bandkeramiek. Voor het overige valt het materiaal moeilijk aan een van de 

perioden toe te kennen. 

11.2 Steensoorten

De assemblage maakt een uniforme indruk. Verreweg het grootste deel bestaat uit 

rolstenen van harde steensoorten afkomstig uit grindige Maasafzettingen. Daarin 

nemen kwartsiet en kwartsitische zandsteen de hoofdmoot voor hun rekening, met 

respectievelijk 28 (48%) en 11 (19%) stukken. Andere steensoorten die tot deze groep 

zijn te rekenen, zijn zandsteen, kwarts, lydiet en conglomeraat. Ook een plat rolsteen-

fragment leisteen is mogelijk afkomstig uit dergelijke afzettingen, aangezien men dit 

zachtere gesteente sporadisch daarin kan aantreffen. Deze steensoorten zullen lokaal 

zijn verzameld. Ontsluitingen van grindige Maasafzettingen bevinden zich op ca. 1 km 

ten oosten van de vindplaats.85 Al het materiaal dat op basis van de sporencontext tot 

het midden-neolithicum is te rekenen,  valt binnen deze groep.

85  De Grooth 2011, fig. 1.
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Een steensoort met een zekere, verder gelegen herkomst is via ruilhandel verkregen: 

tefriet. Dit poreuze gesteente is afkomstig uit de regio rond Mayen (Zuid-West 

Duitsland). Daar is het sinds de late bronstijd systematisch gemijnd als grondstof 

voor maalstenen.86 Met name in de ijzertijd, en de daaropvolgende Romeinse tijd 

en de middeleeuwen is het een door ruilhandel wijd verspreid en veelvuldig gebruikt 

gesteente binnen Nederlandse nederzettingen.87

Een recenter fragment leisteen is vermoedelijk van een daktegel afkomstig en houdt 

geen verband met de prehistorische bewoning. Tenslotte bevindt zich een drietal 

kristallijne gesteentes onder het materiaal. Het gaat om een stuk dioriet en twee 

stukken porfier. Dergelijke kristallijne gesteentes worden over het algemeen met 

morene zwerfsteenvoorkomens in midden en noordelijk Nederland geassocieerd.88  

Sporadisch komen deze in de Maas voor, maar zijn ten noorden van de stuwwallen 

gangbaarder. Vooral grove kristallijne gesteentes, zoals dioriet, waren -voordat tefriet 

gangbaar werd- een veel gebruikte grondstof voor maalstenen.

11.3 Artefacten

Het complex natuursteen is grofweg in twee groepen op te delen. Een klein deel van 

het materiaal heeft toebehoord aan werktuigen. Verreweg de grootste groep bestaat 

uit rolstenen of fragmenten daarvan. 

Onder de werktuigen zijn twee klopsteenfragmenten, een afslag van een klopsteen, 

twee maalsteenfragmenten en een mogelijk maal/slijpsteenfragment herkend. Bij 

beide klopstenen is kwartsitische zandsteen de grondstof. Het grootste fragment, 

afkomstig uit een midden-neolithisch spoor (S15.86), bezit alleen klopsporen op een 

uiteinde. Ook is als gevolg van het gebruik een afslag afgesprongen. Waarschijnlijk 

is de enige aangetroffen klopsteenafslag van kwartsiet op een vergelijkbare wijze 

ontstaan. Het andere klopsteenfragment uit een laatprehistorisch spoor is te klein voor 

een goede beschrijving.

Helaas is het maalsteenstuk van tefriet te fragmentarisch om iets over de vorm van 

het oorspronkelijke werktuig te zeggen. Dit is bij het kwartsitische zandstenen maal-

steenexemplaar wel het geval: het gaat om een fragment van een in oorsprong veel 

omvangrijker werktuig. Het maalvlak is licht concaaf en bezit nog duidelijk sporen 

van het bouchadeerproces aangewend voor het opruwen van het werktuig. Alleen de 

hogere delen, vooral langs de rand, zijn duidelijk door gebruik afgesleten. Een klein 

fragment met vergelijkbare bouchadeersporen zou eveneens van een maalsteen 

afkomstig kunnen zijn. Het kan ook aan een slijpsteen hebben toebehoord.

Tenslotte bevindt zich een grote groep rolstenen en rolsteenfragmenten onder het 

materiaal. Met name de fragmenten vertonen sporen van verbranding of verhitting. 

In het geval van prehistorische complexen wordt dit materiaal vaak als kook- of 

haardsteen geïnterpreteerd.89 Met name in de late bronstijd en ijzertijd vormt dit 

materiaal vaak een aanzienlijk aandeel van het natuursteen. 

Binnen Itteren is zowel onder het midden-neolithisch als het laatprehistorisch 

materiaal een groot aandeel verbrande rolstenen en fragmenten aanwezig. 

Getalsmatig gaat het echter om kleine aantallen.

86  Van Heeringen 1985; Joachim 1985.
87  Hiddink & Boreel 2005a,b; H. Kars 1980; Knippenberg 2008.
88  Heide & Hellinga 1974;Van der Lijn 1963.
89  Van den Broeke 2005; Knippenberg 2006a, Knippenberg et al. 2012
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11.4 Vuursteen uit de late prehistorie

Zoals uit het hoofdstuk over het vuursteen uit het midden-neolithicum duidelijk 

is geworden (§8.3), bevindt zich een klein deel binnen het assemblage dat in aard, 

omvang en wijze van bewerking verschilt van het midden-neolithisch materiaal. Het 

gaat hierbij om rudimentair en weinig systematisch gereduceerd terrasvuursteen en 

ook het hergebruik van bijlen als grondstof voor afslagwerktuigen valt uit de toon. 

Het eerste materiaal is in kleine aantallen in de vondstlaag aangetroffen, maar komt 

ook uit enkele grondsporen. Gezien het feit dat vrijwel al deze grondsporen in de late 

bronstijd/vroege ijzertijd zijn gedateerd zijn, moet ook dit vuursteen met deze late 

bewoningsfase van het terrein zijn te associëren. Het bijlgerelateerd materiaal past 

niet goed bij dit rudimentair gereduceerde terrasvuursteen en moet waarschijnlijk toch 

ouder zijn.

Buiten de rudimentair gereduceerde terrasvuurstenen en de geringe vondsten die 

uit late sporen komen, is deze late component moeilijk te scheiden van het midden-

neolithisch materiaal. Immers ook in het midden-neolithicum is terrasvuursteen als 

grondstof verzameld. Bovendien vormt terrasvuursteen an sich geen criterium om een 

onderscheid te maken. De vondsten uit de laatprehistorische grondsporen bevatten 

alleen enkele afslagen, maar geen werktuigen. Binnen het materiaal uit de lagen zijn 

geen werktuigen herkend die op typologische gronden jonger dateren dan het midden-

neolithicum.  Vermoedelijk is het late vuursteencomplex in zijn geheel dus klein en 

weinig informatief te noemen. Dit past in het huidige beeld over vuursteengebruik in 

de late bronstijd en ijzertijd. Op basis van een reeks recentelijk bestudeerde ijzertijd- 

en ook latere complexen kan men stellen dat systematische reductie en gebruik van 

vuursteen niet aan de orde zijn.90 Dit neemt niet weg dat de mogelijkheid bestaat dat 

sommige van deze oude artefacten zijn hergebruikt gedurende de ijzertijd en latere 

bewoningsfases. Dit is echter moeilijk te bewijzen wanneer het slechts om enkele 

vondsten gaat die geen duidelijke sporen van hergebruik vertonen. Gedetailleerd 

gebruikssporenonderzoek zou hierbij in goed geconserveerde situaties uitsluitsel 

kunnen geven.

11.5 Conclusies

Conclusie is dat het complex natuursteen te Itteren aan de Maas redelijk bescheiden 

is. Opvallend is dat de hoeveelheid natuursteen schril afsteekt tegen de aantallen 

vuursteen die zijn aangetroffen. Daarbij is ook opmerkelijk dat vuursteen vooral in 

de lagen en natuursteen met name in de sporen is aangetroffen. Dit heeft mogelijk 

te maken met een verschil in datering. Vrijwel al het vuursteen is midden-neolithisch, 

terwijl bij het natuursteen de laatprehistorische component waarschijnlijk de overhand 

heeft. Bij die laatste component komt naar verhouding meer vondstmateriaal uit 

grondsporen.

Zo op het eerste oog past het natuursteen in aard bij een nederzettingsvindplaats. De 

vondst van maalstenen en fragmenten daarvan is hiervoor vaak indicatief. Kijkt men 

echter naar de hoeveelheid materiaal dan moet geconstateerd worden dat het aantal 

natuurstenen, en dan vooral werktuigen, erg laag is. Dit plaatst vraagtekens bij de 

interpretatie als nederzettingsvindplaats.

Met name de midden-neolithische resten laten zich erg moeilijk duiden en de 

aanwijzingen voor een datering in het midden-neolithicum zijn, gezien vanuit het 

natuursteen, flinterdun. 

90  Zie bijv. Van Dijk 2010; Knippenberg 2006b, 2011, 2013.
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Botanisch onderzoek

O. Brinkkemper & L. Kubiak-Martens

12.1 Inleiding

Na afloop van de opgraving zijn tien monsters voor archeobotanische waardering 

geselecteerd (tabel 12 1). Voor de waardering voor macroresten is het onderzochte 

volume met een zachte waterstraal gezeefd over een serie normzeven met als fijnste 

maaswijdte  0,25 mm. De zeefresiduen zijn onderzocht op botanische macroresten 

door L. Kubiak-Martens. Bij de waardering is gebruik gemaakt van een opvallend-

lichtmicroscoop (Wild M8Z) met vergrotingen tot 50x. De resultaten van de waardering 

zijn weergegeven in bijlage 2.

put spoor vondstnr. volume (l) analyse? 14C

15 67 92 2,1 . 14C

15 60 108 2,8 ja .

15 49 88 1,6 ja .

15 22 87 1,4 ja .

15 72 93 2,1 ja 14C

15 86 103 1,9 ja 14C

15 98 102 1,7 ja .

15 91 91 2,2 . 14C

15 100 95 1,2 . .

15 99 109 2,1 . .

Vier monsters zijn geselecteerd voor 14C-datering. In overleg met de opdrachtgever 

en het Bevoegd Gezag is besloten dat zes van de tien monsters in aanmerking 

komen voor analyse: de vijf die analysewaardig waren bevonden en v.103, die 

blijkens een 14C-datering in de Michelsberg-cultuur is te plaatsen. Bij de selectie 

van analysemonsters is niet alleen gelet op de botanische samenstelling, maar ook 

op de archeologische contextgegevens, de benodigde analysetijd en de inmiddels 

beschikbare 14C-dateringen (zie bijlage 2). Bij de analyse zijn alle fracties in hun geheel 

onderzocht. De macroresten zijn gedetermineerd door L. Kubiak-Martens met behulp 

van de vergelijkings collectie van BIAX Consult en de gebruikelijke determinatielitera-

tuur.91 Bijzondere resten zijn opgeslagen in het archief voor botanische macroresten 

van BIAX Consult. De wetenschappelijke naamgeving van de planten is volgens de 

meest recente, 23e druk van de Heukels’ flora van Nederland.

12.2 Resultaten en discussie

12.2.1 14C-dateringen

De resultaten van de vier 14C-dateringen zijn weergegeven in tabel 8.1. De ouderdom 

van spoor 15.86 (v.103) was verrassend. Deze datering komt uit in de Michelsberg-

cultuur, waarvan tot op heden slechts drie Nederlandse sites archeobotanisch zijn 

onderzocht, alle door C.C. Bakels. Van de vindplaats Maastricht-Vogelzang zijn 

de bevindingen ook uitvoerig gepubliceerd, van Maastricht-Klinkers en Heerlen-

Schelsberg is alleen een overzicht van aangetroffen soorten beschikbaar.92

91  Berggren 1969, 1981; Anderberg 1994; Cappers et al. 2006; Körber-Grohne 1964, 1991.
92  Bakels 2008 (Maastricht-Vogelzang); Schreurs 1996; Bakels 2003 (Maastricht-Klinkers) en 

Bakels 2003 (Heerlen-Schelsberg).

Tabel 12.1 
Administratieve gegevens van de macro-
restenmonsters.
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Ondanks het negatieve advies voor analyse op basis van de botanische samenstelling 

bij de waardering, is dit monster vanwege de bijzondere datering toch geselecteerd 

voor analyse, in de hoop dat het iets meer zou opleveren dan de bij de waardering 

aangetroffen hazelnootschalen.

V.91, 92 en 93 hebben onderling sterk vergelijkbare 14C-dateringen opgeleverd, in 

de midden-bronstijd B of de late bronstijd. Hiervan is het botanisch rijkste monster 

geselecteerd voor analyse. Daarnaast zijn de vier positief gewaardeerde monsters die 

niet 14C-gedateerd zijn, eveneens voor analyse voorgedragen.

12.2.2 Botanische macroresten

De resultaten van het macrorestenonderzoek staan in bijlage 3. Er zijn uitsluitend 

verkoolde resten aangetroffen. Dit is de regel op de Pleistocene zandgronden van 

ons land, waar alleen in diepe, onder het grondwater reikende sporen onverkoolde 

plantenresten bewaard kunnen blijven. Daar is nauwelijks zuurstof aanwezig, waardoor 

bacteriën en schimmels het onverkoolde organische materiaal niet af kunnen breken. 

Dergelijke sporen zijn in Itteren niet aangetroffen.

V.103, het monster van de Michelsberg-cultuur, heeft bij de analyse helaas niet meer 

opgeleverd dan de hazelnootschalen die al bij de waardering waren waargenomen. 

In Maastricht-Vogelzang en Heerlen-Schelsberg waren ook al hazelnootresten 

aangetroffen. Van Maastricht-Klinkers zijn slechts vier monsters onderzocht, met in 

totaal slechts zes verschillende plantensoorten, dus het ontbreken van hazelnootscha-

len hierin is niet veelzeggend. Uniek voor ons land is het voorkomen van een tetraploïde 

vrijdorsende tarwesoort (Triticum durum/turgidum; harde of macaronitarwe ) in alle drie 

de eerder onderzochte Michelsberg-vindplaatsen. In geen enkele andere periode is 

deze tarwe in Nederland aangetroffen.

Het tweede 14C-gedateerde en tevens geanalyseerde monster, v.93, heeft vooral 

verkoolde eikels (Quercus spec.) opgeleverd, evenals het niet gedateerde v.108. Eikels 

zijn net als granen rijk aan koolhydraten. Ze bevatten echter tannine, die ze een bittere 

smaak geeft; het is ook enigszins giftig. De tannine dient dan ook verwijderd te worden 

voordat eikels door mensen gegeten kunnen worden. Er zijn hiervoor verschillende 

methoden beschreven in de etnografische literatuur, waaronder het verwijderen van 

de schaal, gevolgd door roosteren of in de bodem begraven. Eikels zijn tot meel te 

malen en vervolgens tot ongerezen brood of soep te verwerken, maar ze zijn ook 

geroosterd te eten.93 Ook in archeologische contexten voorafgaand aan de bronstijd 

worden regelmatig eikels gevonden, maar veelal onverkoold en nooit in groter aantal 

dan enkele tientallen. Wel is onlangs voor de Enkelgrafcultuur aangetoond dat eikels 

op het menu stonden.94 In Denemarken is dit al langer geleden aangetoond.95 Juist in 

de bronstijd treden voor het eerst concentraties van honderden verkoolde eikels op, 

zoals in Deventer-Rielerenk, Zutphen-Looërenk, Boxmeer-Maasbroekse Blokken en 

Horst aan de Maas.96 In de ijzertijd blijven eikels regelmatig een benutte voedselbron, 

met als fraaiste aanwijzing tienduizenden verkoolde exemplaren in een opslagkuil te 

Amersfoort-Zocherpad.97 In een enkel geval komt ook nog in de middeleeuwen een 

concentratie verkoolde eikels voor. Het niet-gedateerde monster zou dus ook uit de 

ijzertijd of daarna kunnen dateren. Het verkoold raken kan te maken hebben met 

het in brand raken van een opgeslagen voorraad of met het desinfecteren van een 

voorraadkuil.

93  Kuhnlein &Turner 1991; Chestnut 1974; Mason 1992; 1995; Šálková et al. 2011.
94  Kubiak-Martens 2013, 
95  Jørgensen 1977.
96  Resp. Buurman 1998; Van Smeerdijk et al. 2003; Van Beurden 1999 en Brinkkemper & Kubiak-

Martens 2013.
97  Buurman 1990.
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In monster v.108 is ook één graankorrel aanwezig die als broodtarwe (Triticum 

aestivum) is gedetermineerd. Deze soort komt spaarzaam voor in de brons- en 

ijzertijd. Omdat in hetzelfde monster een kafrest van emmertarwe voorkomt, is 

de determinatie als broodtarwe dubieus. Braadbaart heeft aangetoond dat bij 

bepaalde verkolingstemperaturen korrels van emmertarwe (wanneer ze niet in het 

kaf zitten) zodanige morfologische veranderingen ondergaan, dat ze als broodtarwe 

gedetermineerd zouden worden.98 Wellicht is dat ook hier aan de orde.

De drie overige niet-gedateerde monsters hebben slechts weinig resten opgeleverd. 

In v.87 en 102 komt bedekte gerst (Hordeum vulgare var. vulgare) voor. Deze variëteit 

is vanaf de bronstijd in ons land gekweekt, in het neolithicum komt alleen de naakte 

variëteit (Hordeum vulgare var. nudum) voor. Ook na de bronstijd blijft bedekte gerst 

een regelmatig gevonden graansoort, dus er is geen einddatering te geven op basis 

van deze gerst. Voor pluimgierst (Panicum miliaceum) in v.88 geldt hetzelfde, ook dit 

gewas komt vanaf de bronstijd tot in de nieuwe tijd voor. Voor de spelt (Triticum spelta) 

in ditzelfde monster ligt dat anders. Alleen in Boxmeer-Maasbroekse Blokken is eerder 

met zekerheid spelt uit de bronstijd gedetermineerd. Het ging hier om meer dan 

honderd kafresten.99 Uit de ijzertijd zijn speltvondsten in ons land iets minder schaars, 

maar opvallend genoeg beperkt tot nederzettingen op het Pleistocene zand, met een 

sterke nadruk op Noord-Brabant. Ook hiermee kunnen we dus geen zekere botanische 

datering geven van monster v.88, maar ouder dan bronstijd kunnen we wel uitsluiten 

en ijzertijd of Romeinse tijd is op basis van het voorkomen van spelt wellicht waar-

schijnlijker. Anderzijds zijn drie 14C-dateringen van uiteenlopende sporen allemaal uit 

de periode midden-bronstijd B tot late bronstijd. Dit zou ervoor kunnen pleiten dat ook 

de botanisch onderzochte, ongedateerde monsters uit deze periode stammen. 

Van de wilde planten met eetbare zaden of vruchten zijn, naast de al genoemde eikels 

en hazelnoten (deze laatste niet alleen in het monster uit de Michelsberg-cultuur, 

maar in nog drie andere), ook nog spaarzaam de resten van een verkoold klokhuis 

met aanhangend parenchymatisch vruchtvlees van wilde appel (Malus sylvestris 

in v.108) gevonden. Ook sleedoorn (Prunus spinosa) en een fragment van een niet 

nader te determineren Prunus soort (in v.87) zijn in dit zelfde monsters aangetroffen. 

Deze laatste is hoogst waarschijnlijk ook wel van sleedoorn, hoewel gewone 

vogelkers (Prunus padus) ook niet is uit te sluiten. Kersen en pruimen zijn pas vanaf 

de Romeinse tijd te verwachten in ons land. Zowel wilde appel als sleedoorn komt al 

vanaf het mesolithicum in ons land voor. De combinatie met granen maakt de oudst 

mogelijke datering van deze monsters neolithisch. Wanneer de wilde appel precies 

plaats gemaakt heeft voor de gekweekte appel (Malus domestica) is op basis van de 

opgegeven determinaties in publicaties blijkens de archeobotanische database RADAR 

zeer onduidelijk. Anatomisch zijn pitten van beide ook niet goed te onderscheiden, 

dus de gekozen naam zal deels samenhangen met het beeld dat de betreffende 

auteur heeft van de overgang van gekweekte naar wilde appels. Voorafgaand aan de 

Romeinse tijd zijn gekweekte appels niet te verwachten, maar blijkens de dan ook pas 

(schaars!) beschikbare schriftelijke bronnen was men toen wel al in staat tot het enten 

en daarmee veredelen van vruchtbomen, en kunnen we dus van gekweekte appels 

spreken. Of er vervolgens in de vroege middeleeuwen dan weer wilde of gekweekte 

appels werden geconsumeerd, en wanneer daarna eventueel weer appels veredeld 

begonnen te worden, is niet duidelijk. In ieder geval zijn er uit de 14e eeuw drie en uit 

de 15e eeuw bijna 50 appelrassen met naam bekend.100

98  Braadbaart 2008, 163.
99  Van Beurden et al. 1998.
100  Van Haaster 1997, 87.
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De overige vier soorten wilde planten zijn alle akkeronkruiden. Alle vier soorten zijn 

kensoorten voor het vogelmuur-verbond, waarin alle soorten akkeronkruiden (van 

voedselrijke en voedselarme grond, en van zomer- en wintergraan) verenigd zijn.101 

Kenmerkende soorten voor plantengemeenschappen binnen dit verbond, die dus 

nadere aanwijzingen zouden kunnen geven over de ligging van de akkers en/of de 

bewerking ervan, zijn niet aangetroffen. Over de datering van de monsters geven de 

soorten geen aanvullende informatie.

Al met al is de datering van de vier monsters die niet 14C-gedateerd zijn, niet eenduidig 

te geven. Als men zou veronderstellen dat ze alle vier ruwweg even oud zijn, dan is 

de ijzertijd de meest waarschijnlijke optie; maar bronstijd en Romeinse tijd behoren 

ook zeker tot de mogelijkheden. Monster v.108 kan op basis van de botanische 

overeenkomsten ook heel goed even oud zijn als het gedateerde monster v.87 en uit 

de midden-bronstijd B of de late bronstijd dateren. De monsters v.87 en 102 bevatten 

dermate weinig en bovendien weinig dateringsspecifieke cultuurgewassen, dat ze 

overal tussen de bronstijd en de nieuwe tijd kunnen dateren.

 

101  Schaminee et al. 1998.
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Conclusie en synthese

I.M. van Wijk

13.1 Algemeen

Ten behoeve van de aanleg van een werkweg van Itteren naar Aan de Maas heeft 

in september 2012 een archeologisch inventariserend proefsleuvenonderzoek 

plaatsgevonden, gevolgd door een definitieve opgraving. Daarbij zijn sporen en 

vondsten aangetroffen die dateren vanaf het midden-neolithicum tot in de nieuwe tijd. 

Uit het midden-neolithicum A zijn enkele sporen en een grote hoeveelheid aardewerk 

en vuursteen behorende tot de Michelsberg-cultuur (4200-3600 v.Chr.) aangetroffen. 

De meeste sporen zijn echter toe te wijzen aan een midden-, late bronstijd/vroege 

ijzertijdnederzetting. De nederzetting kenmerkt zich door zes bijgebouwen verspreid 

over het plangebied, waarvan twee ook als huizen zijn te interpreteren. Direct ten 

oosten van de nederzetting bevindt zich een restgeul. In de vulling van deze geul, 

vooral aan de westelijke rand, zijn twee vondstlagen aangesneden waar het overgrote 

deel van de vondsten in bewaard was gebleven. De (nederzettings)sporen op een hoge 

plek in het Maasdal en de naast gelegen restgeul lijken onlosmakelijke verbonden te 

zijn. 

Er lijkt geen directe relatie te zijn tussen het prehistorische gebruik en de huidige 

bewoningsgeschiedenis van het onderzoeksgebied. De restgeul is nagenoeg niet meer 

herkenbaar in het huidige landschap. Het gehucht Voulwames is voornamelijk gericht 

op de oude loop van de Geul voordat deze zich verlegde.

13.2 Landschap

Het landschap binnen het onderzoeksgebied is onder te verdelen in een geulvormig 

lager gelegen oost- en zuidoostelijk deel en een hoger gelegen westelijk en noordelijk 

deel. De lager gelegen oost- en zuidoostzijde van het terrein kenmerkt zich door 

een zware, kleiig profielopbouw met een vrij abrupte overgang naar grindrijke ter-

rasafzettingen rond 2,0 tot 2,5 m –mv. Binnen het kleipakket zijn verschillende 

vegetatiehorizonten of laklagen te onderscheiden. Een zeer opvallend donkergrijze 

laklaag ligt juist boven de top van het grindpakket (laklaag III). Vermoedelijk hangt 

de vorming van deze laklaag samen met de regionaal vastgestelde bodemvorming in 

de periode Laat-Boreaal tot Vroeg Atlanticum: een periode waarin onder invloed van 

verdergaande klimaatverbetering het landschap volledig dichtgroeide, rivieractiviteit 

zich beperkte tot de hoofdgeul van de Maas en veel laat-pleistocene – vroeg-holocene 

geulen voorgoed werden verlaten.  

Een tweede, in de geulvormige laagte duidelijk te volgen grijze tot donkergrijze laklaag 

ligt in de geul rond 1,0 m –Mv (laklaag II). De bovenkant van de tweede laklaag lijkt 

te corresponderen met de juist buiten de geulvulling aangetroffen archeologische 

sporen uit het neolithicum, bronstijd en ijzertijd. Op basis hiervan lijkt de laklaag zich 

te hebben ontwikkeld gedurende een zeer lange periode met geringe sedimentatie 

beginnend vanaf het Laat-Atlanticum tot Vroeg Subboreaal. Het pollenspectrum van 

een monster uit laklaag II sluit hier op aan met een op basis van soortensamenstel-

ling brede range in de mogelijke begin- en einddatering.102 Het hoge aandeel van de 

linde in het pollenspectrum sluit aan op een Atlanticum / Michelsberg-datering. De 

102  Brinkkemper & Kubiak-Martens, in concept.
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aanwezigheid van o.a. beuk en haagbeuk lijkt een aanwijzing voor een relatief jonge 

einddatering in het Laat-Subboreaal (ca. 2000-1000 v.Chr.). De laklaag duidt op een 

stilstandfase in de sedimentatie, waarvan de achterliggende oorzaak niet bekend is. 

Mogelijk hangt deze samen met een stroomgordelverlegging van de Maas, waarbij 

deze op grotere afstand van de restgeul kwam te liggen.

 De derde, hoogst gelegen laklaag (laklaag I) beperkt zich tot de kern van de geul 

(fig. 6.4, 6.5 en 6.8). Deze is veel minder duidelijk en bevindt zich vrijwel direct onder 

het pakket jonge siltrijke afzettingen. Net als in laklaag II zijn in de bovenste laklaag I 

diverse vuursteenartefacten aangetroffen met een mogelijk neolithische ouderdom, 

alsook fragmenten brons- en ijzertijdaardewerk. Anders dan in laklaag II zijn in 

laklaag I naar verhouding veel diagnostische fragmenten  brons- en ijzertijdaardewerk  

aangetroffen. Daarmee lijkt de vorming van laklaag I gerelateerd te kunnen worden 

aan een laatste prehistorische bewoningsfase van aangrenzende kronkelwaard in de 

ijzertijd. Het ging toen om een periode met weliswaar geringe sedimentatie, maar 

waarbij als gevolg van menselijke activiteiten op aangrenzende kronkelwaard wel 

artefacten in de geulvulling terecht zijn gekomen. Hiertoe behoren ook artefacten van 

vroegere bewoningsfasen op de rand van de restgeul. De restgeul stelde in de ijzertijd 

weinig meer voor. Deze lag als een ca. 0,5 tot maximaal 1,0 m lagere moerassige 

depressie in het landschap.

 Ten westen van de voornamelijk met klei gevulde laagte treedt over korte afstand 

een aanzienlijk verandering van het bodemprofiel op. Met uitzondering van een 

holocene kleiige toplaag kent het bodemprofiel buiten de geul een fraai aflopende 

textuuropbouw wat goed past bij een holocene kronkelwaardafzetting. De zandrijke 

basis moet daarbij gevormd zijn onder hoog dynamische omstandigheden, 

bijvoorbeeld als bedding- of crevasse-afzetting. De aflopende top lijkt als 

oeverafzetting te interpreteren. Mede gezien het ontbreken van hoogteverschillen in 

het grind lijkt de aangrenzende geul één geheel te vormen met deze kronkelwaard, 

waarbij de geul als restgeul van de kronkelwaard mag worden opgevat. Gezien het 

ontbreken van reliëfverschillen in de grindondergrond lijkt het onderzoeksgebied deel 

uit te maken van één terrasniveau, waarop zich een dunne (1-1,5 m) kronkelwaard 

heeft kunnen ontwikkelen. Opvallend daarbij is dat de hiermee corresponderende 

geul zich niet heeft ingesneden in dit terrasniveau. Op basis van de vermoedelijk Laat 

Boreale tot Vroeg Atlantische datering van de onderste laklaag lijkt het te gaan om 

een vroeg-holocene kronkelwaard die over een lager deel van het Geistingenterras 

is afgezet. Dat is goed mogelijk omdat de Maas toen nog niet diep was gesneden 

en Maasgeulen mogelijk nog lateraal over de terrassen heen konden migreren met 

vorming van kronkelwaarden en restgeulen.

Ten tijde van de bewoningsfase in het neolithicum (tijdens en na vorming van laklaag 

II) was de geul reeds voor een aanzienlijk deel opgevuld geraakt. De aangetroffen spo-

renconcentraties liggen op de oostelijke rand van de kronkelwaard, op de overgang 

naar de geul: een locatie die ook in de prehistorie ten aanzien van overstromingskans 

en grondwaterpeil net iets aantrekkelijker moet zijn geweest. Mogelijk liggen hier ook 

nederzettingssporen en liggen aangetroffen resten in de periferie daarvan. Het kan 

echter ook zijn dat bewust een locatie nabij de restgeul is gezocht, bijvoorbeeld in 

verband met de beschikbaarheid van open water. 

Opvallend zijn de verspreid aangetroffen prehistorische artefacten in de werkputten 

buiten de sporenconcentratie. Deze volgen de westelijke helft van het onderzoeksge-

bied, zowel ter hoogte van de restgeul als de westelijk aangrenzende kronkelwaard. 

Naar het oosten neemt de vondstdichtheid af. Deze verspreiding lijkt een aanwijzing 

dat de nederzettingssporen zich verder over de kronkelwaard uitstrekken in 

zuidwestelijke richting. Vergelijkbare waarnemingen zijn gedaan op de westoever van 
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de grote geul bij Itteren-Haertelstein103. Opvallend daarbij is het vrijwel ontbreken van 

vondsten op de flanken en hogere delen. Ook bij Itteren aan de Maas concentreren de 

vondsten zich aan de westelijke rand van de geulvulling met een afname in de richting 

van de kern van de geul, maar ook naar de hogere delen van de kronkelwaard. De 

aangetroffen vrij brede verticale spreiding van vondsten in de laklaag (laag II), maar 

ook in de laag daarboven past in het beeld van een geleidelijke erosie van nederzet-

tingsarealen en verplaatsing van artefacten tijdens en na bewoningsfasen. Dit is 

eigenlijk in tegenstelling tot de resultaten van het vooronderzoek,104 waarbij gesteld 

is dat het oorspronkelijke bodemprofiel vrijwel overal intact is. Deze bodemvorming 

kon echter op gang komen door een verbetering van het klimaat en hiermee 

samenhangende bebossing van het landschap en afname van de sedimentlast van de 

Maas. Vooral in de lagere delen van de overstromingsvlakte (de voormalige vlechtende 

geulen) werd een dikke donkere vegetatiehorizont gevormd. Terwijl deze laag in de 

geulen vrij diep onder het huidige maaiveld ligt, reikt deze buiten de geulen tot het 

maaiveld. Daarmee kan men stellen dat op de hogere delen van het Geistingenterras 

vindplaatsen vanaf het neolithicum vrijwel dagzomen. Onder andere de ondiepe 

ligging van artefacten en sporen vanaf het neolithicum op de hogere delen van het ter-

rassenlandschap lijkt een aanwijzing dat hier de post-Atlantische opslibbing in een zeer 

korte periode moet hebben plaatsgevonden. In ieder geval is er vanaf de ijzertijd op de 

hogere delen nog nauwelijks sediment afgezet. Latere opslibbing, vermoedelijk vooral 

vanaf de Romeinse tijd, en de eerste grootschalige ontbossingen hebben het landschap 

verder genivelleerd. Ook op de hogere delen van het neolithische landschap lijkt vanaf 

toen een dun (20-40 cm) dek van siltrijke sedimenten afgezet: een dek waarin zich de 

huidige ploegvoor heeft gevormd en waardoor de onderliggende prehistorische sporen 

goed geconserveerd zijn gebleven. 

13.3 Sporen en vondsten uit het Midden Neolithicum

In 14C-jaren is de Michelsberg-cultuur te plaatsen tussen ca. 5350-4700 BP.105 

Binnen deze periode worden op grond van de typologische ontwikkeling van 

aardewerkvormen,106 vijf fasen onderscheiden die aan de hand van statistische 

analyses in grote lijn bevestigd en genuanceerd zijn.107 In Nederland is de Michelsberg-

cultuur van de fasen I-IV vertegenwoordigd. De laatste fase, gedateerd op basis van 

aardewerk, is alleen in Duitsland herkend. Vrijwel in geheel Limburg zijn nederzet-

tingsvondsten (potfragmenten en vuurstenen artefacten) van de Michelsberg-cultuur 

aangetroffen, helaas vrijwel altijd zonder herkenbare grondsporen.108 Het wijst op kort 

gebruikte nederzettingen bestaande uit gebouwen met een lichte constructie.

Tijdens het onderzoek zijn een klein aantal sporen en een groot aantal, voornamelijk 

vuurstenen artefacten geborgen die dateren uit het midden-neolithicum A. Op basis 

van de 14C-analyse van een hazelnoot, afkomstig uit een kuilspoor, zou deze datering 

zelfs aangescherpt kunnen worden tot het einde van de Michelsberg-cultuur en 

overgang naar het Stein-Wartberg-Vlaardingen-complex (4800-4000 BP). Slechts 

dit spoor (S15.86) is met enige zekerheid tot de Michelsberg-cultuur te rekenen. Het 

spoor lijkt in verband te liggen met een aantal kuilen; ze lijken samen een noordoost-

zuidwest georiënteerde rij te vormen. Hoewel aanvankelijk gedacht werd aan een 

(huis)structuur (huis 1) is dit niet hard te maken. De langsgelegen paalkuilen hebben 

103  Van der Linde et al. 2011.
104  Peeters 2012.
105  Lanting & Van der Plicht 1999/2000.
106  Lüning 1968.
107  Höhn 1998.
108  Kooijmans et al. 2005, 340.
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een andere oriëntatie (NOO-ZWW) en vooral de verwachte westelijke tegenhangers 

lijken te ontbreken. Daarnaast heeft één van de paalsporen een beduidend jongere 

datering (midden-/late bronstijd) waardoor een relatie tussen de sporen uitgesloten 

lijkt. Eenzelfde problematiek zien we bij andere opgravingen (Sint Odiliënberg-

Neeliske109 en Well-Aijen110). De veronderstelde Michelsberg-structuur van Well-Aijen 

bestaat uit vier middenstanders (paaldiepte 20-42 cm t.o.v. opgravingsvlak). Alleen 

de zuidoostelijke wandgreppel is verder bewaard gebleven. De kleine tweebeukige 

structuur heeft een omvang van ca. 14 x 6 m. Het huis is grofweg oost-west 

georiënteerd en staat haaks op het Maasdal.111 Er zijn nauwelijks vondsten met 

sporen te associëren, waardoor de interpretatie en fasering van een vindplaats wordt 

bemoeilijkt. Het voorkomen van meerdere niet-gelijktijdige vondstcomplexen in 

combinatie met Michelsberg-vindplaatsen lijkt bijna een algemeenheid te zijn. Dit 

geeft aan dat tijdens de Michelsberg-periode locaties werden uitgekozen en benut 

die ook in (soms eerdere, soms) latere periode als geschikt werden bevonden. Het 

kiezen van een geschikte locatie in meerdere tijdsperioden draagt in hoge mate bij aan 

de bovengenoemde problematiek met betrekking tot het herkennen en duiden van 

sporen. Volgens Wansleeben & Verhart112 berustte de Michelsberg-cultuur samenleving 

in Nederland op nederzettingen bestaande uit een enkele boerderij en shifting 

cultivation.113 Het beeld dat we van de bewoning op de zandgronden hebben, lijkt dit 

te ondersteunen. Het betreft meestal kortstondige bewoning, die weinig vervuiling 

van de bodem veroorzaakte, geen diepe gaten met zich mee bracht en dus nauwelijks 

herkenbare sporen achter heeft gelaten. 

Een aantal sporen van de opgraving te Voulwames kan dateren uit de Michelsberg-

periode aangezien in de spoorvulling vuursteen dan wel neolithisch aandoend 

aardewerk is aangetroffen. Echter, met zekerheid is op dezelfde locatie een 

nederzetting aan de overgang van de midden-bronstijd/vroege ijzertijd gesticht 

en bewoond geraakt. Het is zeer aannemelijk om ook te veronderstellen dat oude 

vondsten bij het uitgraven van de jongere (paal)kuilen in de sporen is geraakt. De laat-

prehistorische bewoning vertroebelt dus het zicht op het gebruik van de vindplaats in 

Michelsberg-periode zoals bij meerdere Michelsberg-vindplaatsen voorkomt. 

Ondanks de gedetailleerde aardewerktypologie is het niet eenvoudig op grond 

van enkele scherven vormen te bepalen, zeker omdat kenmerkende versieringen 

zeldzaam zijn. Het is dan ook vaak moeilijk om aardewerk van de Michelsberg-cultuur, 

Steingroep en midden-bronstijd te onderscheiden.114 Zo is het ook het geval bij 

onderhavig onderzoek. Op basis van technologische en typologische kenmerken van 

het materiaal zijn twee groepen naar voren gekomen. Één daarvan betreft aardewerk 

dat met relatief veel en grof steengruis is gemagerd; de datering is onduidelijk. 

Gezien de aanwezigheid van een grote groep vuurstenen artefacten uit het midden-

neolithicum moet er zich binnen deze groep ongetwijfeld aardewerk uit deze periode 

bevinden. Geen van de scherven vertoont echter morfologische kenmerken die een 

datering in deze periode zeker maken. Het is duidelijk dat men in ieder geval een 

deel van deze groep in de late bronstijd of op de overgang van de midden- naar 

late bronstijd moet plaatsen. De datering van het gehele vondstcomplex is dan ook 

voornamelijk gebaseerd op het vuursteen.

109  Hogestijn & Drenth 2000 vs Wansleeben & Verhart 1993.
110  Müller & Tebbens in voorbereiding.
111  Müller & Tebbens in voorbereiding.
112  Wansleeben & Verhart 1993.
113  De Grooth 2007.
114  De Grooth 2007.
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Gedurende het veldonderzoek is verreweg het meeste vuursteen verzameld tijdens 

het machinaal verdiepen van de verschillende vondsthoudende lagen. De assemblage 

bestaat voornamelijk uit eluviaal vuursteen en in mindere mate terrasvuursteen. 

Primair uit de kalk gemijnd vuursteen is niet herkend. Het merendeel van het materiaal 

is aan één vuursteenvariëteit toe te schrijven: Lanaye-vuursteen. Daarnaast is ook 

een component Valkenburg-, Haspengouw- (licht Belgisch grijs) en mogelijk Rullen-

vuursteen aanwezig.

Ondanks de grote diversiteit in uiterlijke kenmerken van het vuursteen doet het 

materiaal typo- en technologisch vrij eenduidig aan. Het samen voorkomen van 

kernen, afslagen, klingen, kernvernieuwings- en kernpreparatie stukken en ander 

debitage (afval, brokken etc.) geeft aan dat vuursteen ter plaatse is bewerkt Het 

merendeel van het vuursteen is te associëren met de vervaardiging van macrolithische 

afslag- en klingwerktuigen. Deze component dateert uit het midden-neolithicum. 

De werktuigen bestaan voornamelijk uit schrabbers. In veel kleinere hoeveelheden 

zijn ook spitsklingen, boren en ruimers herkend. Het complex bevat enkele duidelijke 

typologische kenmerken die het geheel in de vroege fase van het midden-neolithicum 

plaatsen: niet alleen vanwege de goede vertegenwoordiging van macrolithische 

werktuigen die kenmerkend zijn voor deze periode. Ook het gebruik van eluviaal 

vuursteen past goed bij deze periode, evenals het systematisch gebruik van 

Valkenburg-vuursteen dat zijn intrede doet vanaf deze tijd. Het gebruik van vuurstenen 

bijlen is ook kenmerkend voor het midden-neolithicum. De midden-neolithische 

assemblage suggereert dat men zowel eluviale als terrasgrindontsluitingen heeft 

bezocht voor het verzamelen van vuursteen. Hierbij voert het eluviale materiaal 

de boventoon. Op de lokale ontsluitingen heeft men waarschijnlijk het Lanaye- en 

Valkenburg-vuursteen geraapt. Mogelijk dat een deel van het Haspengouw-materiaal 

niet zelf is verzameld, maar door ruilhandel is verkregen. Ook het afwijkende en unieke 

karakter van de grondstof van sommige bijlfragmenten en bijlafslagen suggereert 

dat men deze niet ter plaatse heeft vervaardigd. Vermoedelijk zijn ze als reeds 

vervaardigde bijlen of halffabricaten via uitwisseling bemachtigd.

Het werktuigenspectrum is vrij eenduidig. Buiten schrabbers en spitsklingen zijn weinig 

andere typologisch herkenbare werktuigen aangetroffen. Opvallend is dat spitsen 

ontbreken en dat ook het aandeel algemeen geretoucheerd relatief gering is. Dit 

suggereert dat het activiteitenspectrum dat met vuursteengebruik is te associëren, 

relatief beperkt is geweest. Zonder microscopische gebruikssporenanalyse is hier 

geen gedetailleerd inzicht in te krijgen, aangezien typologie en daadwerkelijke functie 

veelal geen één-op-één relatie met elkaar hebben.115 Weliswaar kan men over het 

algemeen er van uitgaan dat schrabbers bij huidbewerking zijn gebruikt, bij veel 

van de andere werktuigen is het toeschrijven van een functie op basis van alleen 

macroscopische determinatie echter niet toereikend. Schreurs vond in haar studie 

naar de typologie en functie van het vuursteen binnen de Michelsberg-vindplaats te 

Maastricht Klinkers, eenzelfde dominantie van schrabbers en gering aantal spitsen.116 

Op basis van een systematische studie naar functie van het complex kwam zij tot de 

conclusie dat het activiteitenspectrum dermate breed was, dat het mogelijk om een 

permanent bewoonde nederzetting gaat. Het voorkomen van schrabbers geeft voor 

Voulwames in ieder geval aan dat huidbewerking een belangrijk onderdeel vormde van 

de activiteiten. Mede gelet op het schamele complex natuursteen, waarin indicaties 

voor permanente bewoning ontbreken, zou het om een special activity site kunnen 

gaan waar de verwerking van wild een kerntaak vormde. Dergelijke vindplaatsen lijken 

meer voorhanden te zijn in de Maasregio. Op verschillende locaties zijn vuursteen-

115  Van Gijn 1990; Schreurs 1992.
116  Scheurs 1992.
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vondsten aangetroffen die duiden op menselijke activiteiten, mogelijk bewoning, in 

dit landschap. De afwezigheid van het broze aardewerk bij deze oppervlaktevindplaat-

sen zou men deels door erosie en degradatie kunnen verklaren, maar de verwachting 

is dat aardewerk in sporen beter bewaard is gebleven, zoals ook bij dit onderzoek 

het geval is gebleken, althans met betrekking tot de vondstlaag. Al eerder117 is 

gesuggereerd dat in dit deel van het Maasdal de materiële neerslag niet duidt op vaste 

bewoningsactiviteiten, maar meer samenhangt met off site activiteiten die buiten de 

huisplaats plaatsvonden. Onduidelijk blijft waar de vaste woonplaatsen zijn geweest. 

Een mogelijkheid lijkt de bekende Michelsberg-vindplaats te zijn die op enige afstand 

ten zuidwesten van het onderzoeksgebied ligt. De datering van spoor 15.86 plaats 

het gehele complex op het einde van de Michelsberg-cultuur en op de overgang naar 

Hazendonk-3 en het Wartberg-Stein-Vlaardingen-complex. De vuursteenassemblage 

heeft een typische Michelsberg- en middenneolithische component. Het aardewerk 

is veel moeilijker te duiden en dateert zeker niet in Michelsberg-fase V. Typische 

stijlelementen lijken te ontbreken, hoewel het aardewerk te gefragmenteerd is om 

dit met zekerheid te kunnen aantonen. Het gebruik van de vindplaats op een zeker 

moment in tijd (4835 ±45 BP) is echter vastgesteld. Welke naam wij de gebruikers 

moeten geven blijft enigszins onduidelijk. De meest plausibele verklaring is dat lijkt te 

wijzen op een regionale groep die in ieder geval met name in het vuursteen typische 

Michelsberg-kenmerken vertoonde.

13.4 Een laatprehistorische nederzetting?

Reeds in 1994 was bekend dat ter hoogte van Voulwames bewoningsresten aanwezig 

zijn die dateren uit de vroege ijzertijd.118 Aan weerszijden van het plangebied werden 

vondsten en sporen aangetroffen die onderdeel vormen van een groter nederzettings-

areaal. Hoewel de opgraving van 2012 een smalle uitsnede in een groot cultuurhisto-

117  Van de Graaf & Hermsen 2014.
118  Groenendijk & De Warrimont 1996.
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risch landschap vormt, zijn vooral in het noordoostelijke deel van zone 4 aanwijzingen 

gevonden voor langdurig gebruik of bewoning in de late prehistorie. Deze bewoning 

concentreert zich met name op het eind van de midden- en begin late bronstijd tot in 

de vroege ijzertijd. In totaal zijn zes structuren te herleiden. Deze structuren variëren 

van vierpalige spiekers (in totaal 3), tot één zespalige structuur en twee negenpalige 

structuren. Het betreffen alle structuren die doorgaans als bijgebouw worden geïn-

terpreteerd.119 De negenpalige structuren kunnen echter ook als huis zijn gebruikt. 

Ze komen al vanaf de bronstijd in deze streken voor. Negenpalige structuren komen 

minder vaak in aantal voor, maar vinden we toch regelmatige binnen late bronstijd/

vroege ijzertijdnederzettingen terug120 zoals te Maastricht-Aachen Airport121, 

Maastricht-Cannerberg122. De omvang van de structuur (23 en 24) m2 doet vermoeden 

dat ze te groot zijn om (alleen) als opslagruimte te hebben gediend. Mogelijk hebben 

ze een woonfunctie of een andere functie gehad. Tichelman123 oppert de mogelijkheid 

van een (nog onbekende) rituele functie gezien de ligging van drie van dergelijke 

structuren in de nabijheid van een grafveld.124 Te Maastricht-Cannerberg en onderhavig 

onderzoek zijn de negenpalige structuren echter te midden van spiekers aangetroffen 

en lijkt er geen relatie te zijn met een grafritueel. Dit wil echter niet zeggen dat er geen 

rituele functie mogelijk is.125 

Tijdens het onderzoek zijn vijf kuilen aangetroffen die in de late bronstijd/vroege 

ijzertijd zijn te plaatsen. Eén kuil ligt in zone 2 en de andere vier liggen in zone 4. Er 

zijn in totaal 52 scherven gevonden die op basis van technologische en typologische 

kenmerken uit de late prehistorie dateren. Ook bij deze groep komen de meeste 

scherven uit afdekkende lagen. Negen scherven zijn afkomstig uit sporen. 

Het steenmateriaal bestaat voornamelijk uit rolstenen en enkele tefrieten maalsteen-

fragmenten. Het aangetroffen vuursteen in de sporen kan men als opspit beschouwen, 

hoewel vuursteenbewerking of hergebruik ook in de late prehistorie kan hebben 

plaatsgevonden. Directe aanwijzingen daarvoor ontbreken echter bij deze opgraving. 

In het bruinkoolgebied zijn wel aanwijzingen voor vuursteenbewerking of hergebruik in 

de late prehistorie.126

Indien men het beeld van de sporen en vondsten combineert, blijft de interpretatie van 

de vindplaats lastig. Uitgaande van de hoeveelheid materiaal, moet men constateren 

dat het aantal natuurstenen, en dan met name werktuigen, erg laag is. Hetzelfde 

geldt voor de geringe hoeveelheid aardewerk die is aangetroffen. Dit plaatst twijfels 

bij de interpretatie als nederzetting. Het verkoolde botanische materiaal lijkt meer 

indicaties te geven voor de aard van de vindplaats. Naast broodtarwe zijn bedekte 

gerst, pluimgierst en spelt aangetroffen: alle gewassen die in de bronstijd en jonger 

voorkomen en duidelijk wijzen op agrarische activiteiten in de nabijheid. Naast deze 

cultuurgewassen zijn verkoolde eikels, een wilde appel en sleedoorn aangetroffen. 

Vier soorten akkeronkruiden maken de lijst compleet. Er zijn is geen sprake van 

dat de verkoolde zaden door het afbranden van een spieker in de grond zijn beland 

zoals gesteld wordt voor een hoge concentratie verkoolde zaden bij onderzoek te 

Geleen-Hof van Limburg.127 Alle zaden lijken tijdens het verwerkingsproces verkoold 

te zijn geraakt. De vondst van de tefrieten maalsteen sluit daar mooi op aan. In 

hoeverre wij hier dan ook met permanente bewoning te maken hebben of een bepaald 

119  Schinkel 1998; Hiddink 2005.
120  Simons 1989; Hiddink 2005.
121  Tichelman 2010.
122  Van Wijk et al. in prep.
123  Tichelman 2010.
124  Negenpalige structuren zijn vaker in grafveld context aangetroffen (Hiddink 2003).
125  Men kan wellicht denken aan het offeren van gewassen aan goden.
126  Arora 1997; Arora & Geilenbrügge 1999.
127  Van Hoof et al. 2013.
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gebruik op een erf is moeilijk te bepalen. Daarvoor is het opgegraven areaal te klein. 

Opmerkelijk is echter de locatiekeuze van de structuren: parallel aan een restgeul, 

waarvan toch verondersteld wordt dat deze periodiek kon overstromen. Het lijkt niet 

de meest logische plaats voor de opslag van de kostbare oogst. 

Duidelijk is wel dat ook in de omgeving sporen en vondsten uit de late prehistorie 

voorkomen. Zo is een vindplaats ten zuiden van de opgraving als een nederzettings-

terrein uit de late prehistorie gedefinieerd (vindplaats 3).128 Binnen een uitgestrekt 

gebied dat meerdere hectares omvat, komen paalkuilen en kuilen uit hoofdzakelijk 

de vroege- en midden-ijzertijd voor. Slechts enkele vondsten en misschien enkele 

sporen stammen uit de midden- of late bronstijd.129 Dit zijn resten die samenhangen 

met perifere activiteiten, zeker niet met bewoning ter plaatse. Blijkbaar is het gehele 

Maasdal, en dan met name de hogere delen in het landschap, in de late prehistorie in 

gebruik geweest. Deze bewoning lijkt redelijk wijd- maar ook dun- verspreid te zijn. 

Dit wekt de indruk dat sprake is van ‘open erven’ zonder een duidelijk omlijnde, fysiek 

afgebakende begrenzing.130 Hermsen relateert dat aan het relatief beperkte areaal aan 

akkergrond dat beschikbaar of bruikbaar was in samenhang met overstromingsrisico’s 

die gedurende bepaalde perioden golden. In dat licht zijn waarschijnlijk ook de sporen 

meer noordelijk in zone 2 te beschouwen: als onderdeel van een groot cultuurland-

schap, waarbij doelbewust van dit landschap gebruik werd gemaakt. Dat doelbewuste 

keuzes werden gemaakt, is bijvoorbeeld af te lezen aan de locaties van grafvelden die 

voornamelijk in de lagere gedeeltes van het landschap waren geplaatst (misschien ook 

om rituele redenen) en de positie van gebruikszones langs restgeulen. De vraag rijst 

op welke basis de keuzes zijn gemaakt. Is het gek om te veronderstellen dat juist de 

hoogste en meest droge zones voor de akkers werden gereserveerd?

128  Van de Graaf & Hermsen 2014.
129  Ibid.
130  Ibid.
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13.5 Waardebepaling

Op basis van het selectieadvies en –besluit kan worden gesteld dat de verwachte 

Michelsberg sporen en vondsten de grootste archeologische waarde omvatten. 

De kwaliteit van de vindplaats komt overeen met vergelijkbare vindplaatsen in de 

omgeving. Echter de mogelijkheid op het aantreffen van midden neolithische sporen 

zou een aanzienlijke verhoging van de inhoudelijke kwaliteit kunnen betekenen. Dit 

vormde dan ook het voornaamste uitgangspunt voor verder onderzoek. Tijdens de 

opgraving is dit ook gebleken hoewel het aantal sporen dat aan deze periode kan 

worden toegeschreven summier blijft. Het betreffen voornamelijk vondsten die aan 

een laag kan worden gekoppeld en in enkele gevallen ook aan sporen. Het aard van 

het complex blijft daarmee onduidelijk. Van belang is vooral de late datering van spoor 

15.86: op het eind van de Michelsberg-cultuur en het begin van de Hazendonkcultuur. 

Met name het ontbreken van typische laat Michelsberg stijlelementen in het 

aardewerk (dat nagenoeg weinig tot geen diagnostische elementen bevat) dient 

daarbij als problematisch voor de datering te worden gezien. 

Een lagere archeologische waarde geldt voor de midden-bronstijd/ vroege ijzertijd-

component wat betreft de technologische waarde van de structuren. Meer interessant 

in dit gegeven is dat een aantal structuren nu gezamenlijk zijn aangetroffen waardoor 

een betere grip gekregen kan worden op het nederzettingsysteem in het Maasdal 

rondom Itteren. Vooralsnog waren tijdens andere archeologische onderzoeken in de 

regio wel op meerdere locaties sporen aangetroffen maar kwamen gebouwstructuren 

zeer sporadisch voor.

Wat betreft het pollenonderzoek bleken met name de diepere delen van de restgeul 

geschikt te zijn voor pollenonderzoek. De conservering verschilde echter nogal per 

vindplaats of monsterplek. Van belang is om de monsters eerst te laten waarderen. 

Botanisch onderzoek uit verschillende grondsporen heeft voldoende resultaat 

opgeleverd om deze methode bij volgende onderzoeken in te zetten. Ook hier dient 

het monster eerst gewaardeerd te worden.

13.6 Evaluatie en aanbevelingen

Het onderzoek heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan met name de bewo-

ningsdynamiek in het Maasdal rondom Itteren. Ondanks het bescheiden areaal, kan 

het onderzoek toch goed aansluiten op eerdere waarnemingen in het gebied met 

name voor de waarneming van ijzertijdsporen door amateurarcheologen en een 

opgraving van laatprehistorische sporen ten zuiden van het plangebied. Op basis van 

de resultaten van de opgraving en archeologisch onderzoek binnen een straal van 1 km 

van de opgraving kan men concluderen dat zeker langs de restgeul op de hogere delen 

van het landschap resten van bewoning of buitenerfse activiteiten (off-site) zijn te 

verwachten uit het midden-neolithicum en de late prehistorie. Op de flanken zullen de 

resten beter bewaard zijn dan op de hoogste delen, omdat deze laatste het meest aan 

erosie of verwering door bodemvorming lijken te zijn blootgesteld.

Men dient in aansluitende gebieden dus rekening te houden met een hoge kans 

op aantreffen van archeologische waarden. Van belang is het extensieve gebruik 

van het landschap vanaf het midden-neolithicum. Indien proefsleuvenonderzoek in 

naastgelegen terreinen wordt uitgevoerd dient men met dit gegeven rekening te 

houden en de strategie daarop aan te passen door een grote dichtheid aan sleuven 

en een eventuele opgraving niet te beperken tot sporen en/of vondstconcentraties. 

De mogelijkheid om een goede midden-neolithische vindplaats aan te treffen blijft 

aanwezig. Men dient op voorhand daarop bedacht te zijn bij de monstername en 
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documentatie van sporen. Hetzelfde geldt voor de laatprehistorische vindplaatsen. Het 

is niet uitgesloten dat beide aangetroffen laatprehistorische vindplaatsen in dezelfde 

fase in gebruik zijn geweest en daarmee een groter areaal hebben gebruikt dat thans 

door onderhavig onderzoek is verkend of opgegraven.
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Bijlage 1 Catalogus van de structuren

De bijgebouwen worden beschreven volgens de richtlijnen van Hiddink.131 Een 

voordeel van zijn manier van beschrijven is het verdelen van de informatie in 

verschillende onderdelen. Hierdoor krijgt men een overzichtelijk en goed te volgen 

verhaal. De afmetingen van de gebouwen worden gemeten van hart tot hart van de 

paalsporen.

BIJGEBOUW 1

Onderzoek

Deze spieker ligt in put 15 en is het meest noordelijke gebouw van de opgraving binnen 

zone 4. 

Constructie

De spieker is opgebouwd uit vijf palen (spoor 19 t/m 23) en heeft afmetingen van 2,20 

x 2,20 m. Het vijfde spoor ligt binnen de andere vier sporen en kan gediend hebben als 

extra ondersteuning. De diepste paalkuil is 27 cm ten opzichte van het sporenvlak dat 

op 42,39 +NAP ligt. De oriëntatie van het gebouw is oost-west of noord-zuid. 

Datering

Uit spoor 20 en 23 komen twee fragmenten handgevormd aardewerk die dateren in de 

late prehistorie. Uit spoor 22 komt een stuk vuursteen.

BIJGEBOUW 2

Onderzoek

Dit gebouw is herkend bij de uitwerking en ligt ten zuiden van bijgebouw 1 in put 15.

Constructie

Het gebouw is opgebouwd uit drie palenrijen van elk drie palen (spoor 14 t/m 16, 26, 

27, 29, 31 en 33). Er is een paalspoor niet aangetroffen in de rij van spoor 27 en 29. 

Waarschijnlijk was dit spoor te ondiep om terug te vinden. Alle sporen zijn ondiep 

en moeten gezien worden als de onderkant van de paalkuil. De diepste paalkuil was 

slechts 13 cm diep (spoor 26) ten opzichte van het sporenvlak 

Enkele sporen zijn in put 8 van het proefsleuvenonderzoek aangetroffen. Het betreffen 

de sporen  10 t/m 12 die bij de opgraving een ander spoornummer hebben gekregen, 

namelijk spoor 10 is 15, spoor 11 is 14 en spoor 12 is 16 geworden. Het gebouw heeft 

afmetingen van 8,30 bij 2,80 m. De oriëntatie is noordwest-zuidoost.

Functie

Een functie als opslag lijkt voor de hand te liggen maar in Duitsland zijn negenpalige 

structuren als mogelijke huizen geïnterpreteerd. Een woonfunctie is zeker niet uit te 

sluiten voor deze structuur maar hetzelfde geldt voor een functie als stal, opslag of 

ambacht.   

Datering

Twee kleine fragmenten aardewerk kunnen het gebouw niet dateren, maar 

waarschijnlijk dateert het gebouw uit de late bronstijd/vroege ijzertijd. Er vanuit 

gaande dat bijgebouw 1 t/m 6 bij elkaar op een erf hebben gestaan. 

131  Hiddink 1999.
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BIJGEBOUW 3

Onderzoek

Deze spieker ligt in put 15 dicht tegen de oostelijke putrand. Het gebouw is herkend 

tijdens de uitwerking.

Constructie

De spieker is opgebouwd uit 7 palen (spoor 46, 47, 49 t/m 52 en 69) en heeft 

afmetingen van 5,25 x 2,50 m. Het betreft een rechthoekig gebouw met een noord-

oost-zuidwest oriëntatie. De diepste paalkuil (spoor 69) is 24 cm ten opzichte van 

het sporenvlak dat op 42,33 m ligt. Spoor 51 ligt op de kopse kant in het zuidwesten. 

Mogelijk heeft het gediend als trapje naar de ingang.

Datering

Alleen spoor 46, 52 en 69 hebben vondsten opgeleverd. Dit betreffen een stuk 

vuursteen, een steen en 11 fragmenten handgevormd aardewerk. Het aardewerk 

dateert uit de late bronstijd/vroege ijzertijd.

BIJGEBOUW 4

Onderzoek

Deze spieker ligt ten westen van bijgebouw 3 in put 15. De spieker is herkend bij de 

uitwerking. 

Constructie

De spieker is opgebouwd uit 5 palen (spoor 39, 41, 42, 55 en 66) en heeft afmetingen 

van 1,60 x 1,67 m. Het gebouw heeft een noordoost-zuidwest oriëntatie en de diepste 

paalkuil is slechts 8 cm ten opzichte van het sporenvlak. Het betreffen allemaal 

onderkanten van paalkuilen. Spoor 39 ligt aan de kopse kant van het gebouw en kan 

gediend hebben als trapje naar de ingang van het gebouw.

Datering

In spoor 39 is alleen een fragment vuursteen gevonden dat geen datering oplevert voor 

het gebouw. Het is mogelijk dat het gebouw gelijktijdig in gebruik was met bijgebouw 

2 en 3.

BIJGEBOUW 5

Onderzoek

Deze graanschuur is herkend in het veld, maar bij de uitwerking is het 

structuurnummer toegekend. Het gebouw ligt in put 15 ten zuiden van bijgebouw 3 en 

4.

Constructie

Het gebouw bestaat uit acht palen, mogelijk heeft daar een negende bij gehoord, 

maar door een subrecente greppel is dit paalspoor niet aangetroffen. Het gebouw is 

asymmetrisch dit komt voornamelijk door de sporen in het zuidwesten. De grootste 

lengte van het gebouw bedraagt 5,20 m bij een maximale breedte van 4,50 m. De 

oriëntatie is noordoost-zuidwest. De diepste paalkuil is 37 cm (spoor 60) ten opzichte 

van het sporen vlak dat op 42,33 m +Nap ligt.
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Functie

Net als bijgebouw 2 geldt dat niet is uit te sluiten dat het gebouw een woonfunctie 

heeft gehad. Andere mogelijke functies zijn opslag, stal of ambachtsplaats. 

Datering

In totaal zijn 12 handgevormde scherven gevonden in de vullingen van vier 

verschillende paalkuilen. De scherven dateren in de late prehistorie Naast aardewerk is 

ook steen en vuursteen aangetroffen in de vullingen van drie verschillende paalkuilen.

BIJGEBOUW 6

Onderzoek

De spieker is herkend tijdens de uitwerking en ligt direct ten westen van huis 1 in put 

15.

Constructie

De spieker is opgebouwd uit vier palen (spoor 90, 93, 95 en 96). Het gebouw is 

enigszins scheef en heeft een maximale afmeting van 1,90 bij 1,35 m. De oriëntatie is 

noordwest-zuidoost.

Datering

Er zijn geen vondsten aangetroffen in de vullingen van de paalkuilen.

  



112	 Voulwames - meerssen



bIjlagen    113

Bijlage 2 Waardering botanische resten
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Bijlage 3 Resultaten van het macrorestenonderzoek

Itteren aan de Maas-Voulwames, resultaten van de analyse van botanische 

macroresten. Tenzij anders vermeld betreft het verkoolde zaden.  

Legenda: cf. = gelijkend op;  + = 11-50; ++ = 51-100; x = aanwezig.

put 15 15 15 15 15 15

spoor 86 72 22 49 98 60

spoortype

vondstnr. 103 93 87 88 102 108

14C-jaren (in BP) 4835±45 2920±35

cal BC (begin-eind) 3706-3521 1218-1011

Cultuurgewassen

Hordeum vulgare var. vulgare . . 5frg . 1+3frg 4 Bedekte gerst

Panicum miliaceum . . . 5 . . Pluimgierst

Triticum aestivum . . . . . 1 Broodtarwe

Triticum dicoccon, aartjesbasis . . . . . 1 Emmertarwe

Triticum dicoccon/spelta fragm. . 1 1 . . . Emmertarwe/spelt

Triticum spelta . . . 9+1frg . . Spelt

Triticum cf. spelta . . . 1 . . Spelt?

Triticum spelta, aartjesbasis . . . 1 . . Spelt, aartjesbasis

Triticum spelta, kafbasis . . . 2 . . Spelt, kafbasis

Cerealia indet. rragm. . 1 . c. 25 . . Graan

Wilde planten

Eetbare wilde planten

Corylus avellana (fragm.) 4 2 . 1 2 . Hazelaar

Malus sylvestris, klokhuis met vruchtvlees . . . . . 1 Wilde appel

Prunus spinosa, pit fragm. . . . . . 1 Sleedoorn

cf. Prunus, pit . . 1frg . . . Kers/pruim

Quercus, eikel fragm. . c. 75 . . . c. 250 Eik

Quercus, pericarpfragm. (vruchtwand) . 4 . . . c.10 Eik, vruchtwand

Akkeronkruiden

Bromus secalinus fragm. . . . 1 . . Dreps

Chenopodium album . . . 3 . . Melganzenvoet

Persicaria lapathifolia . . 2 . . . Viltige duizendknoop

Persicaria maculosa . . . 1 . . Perzikkruid

. . . . . .

varia . . . . . .

houtskool + + + ++ ++ ++

bot x . . . . .

aardewerk x . . x x x
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Bijlage 4 Resultaten van de pollenanalyse van monster MP 143 (laklaag 
II).

vondstnummer MP 143 MP 143  

diepte in pollenbak (t.o.v. top) 28-29 cm 28-29 cm

BIAX labnummer BX5914 BX5914  

aantal (N) en percentage (%) N %

SAP 552 80,3 Som boompollen

SNAP 135 19,7 Som niet-boompollen

Bomen en struiken (drogere gronden) 312 45,4 Bomen en struiken (drogere gronden)

Bomen (nattere gronden) 240 34,9 Bomen (nattere gronden)

Cultuurgewassen 1 0,1 Cultuurgewassen

Akkeronkruiden en ruderalen 1 0,1 Akkeronkruiden en ruderalen

Graslandplanten 58 8,4 Graslandplanten

Algemene kruiden 23 3,3 Algemene kruiden

Moeras- en oeverplanten 3 0,4 Moeras- en oeverplanten

Heide- en hoogveenplanten 16 2,3 Heide en hoogveenplanten

Sporenplanten 33 4,8 Sporenplanten

Pollenconcentratie 33.774 33.774 Pollenconcentratie

Bomen en struiken (drogere gronden)

Betula (B) 9 1,3 Berk

Carpinus betulus (B) 2 0,3 Haagbeuk

Corylus (B) 200 29,1 Hazelaar

Fagus (B) 11 1,6 Beuk

Pinus (B) 7 1,0 Den

Quercus (B) 16 2,3 Eik

Sorbus-groep (B) 1 0,1 Lijsterbes-groep

Tilia (B) 65 9,5 Linde

Ulmus (B) 1 0,1 Iep

Bomen (nattere gronden)

Alnus (B) 240 34,9 Els

Cultuurgewassen

Cerealia-type 1 0,1 Granen-type

Secale (B) + + Rogge

Akkeronkruiden en ruderalen

Persicaria maculosa-type (B) 1 0,1 Perzikkruid-type

Anthoceros punctatus + + Zwart hauwmos 

Graslandplanten

Plantago lanceolata-type (B) 11 1,6 Smalle weegbree-type

Poaceae (B) 44 6,4 Grassenfamilie

Poaceae >40 mm 3 0,4 Grassenfamilie, korrels >40 mm

Algemene kruiden

Asteraceae liguliflorae 2 0,3 Composietenfamilie lintbloemig

Asteraceae tubuliflorae 3 0,4 Composietenfamilie buisbloemig

Carduus/Cirsium 1 0,1 Distel/Vederdistel

Caryophyllaceae (B) 5 0,7 Anjerfamilie

Fabaceae p.p. (B) 3 0,4 Vlinderbloemenfamilie

Geranium (B) + + Ooievaarsbek

Matricaria-type (B) 4 0,6 Kamille-type

Ranunculus acris-type (B) 4 0,6 Scherpe boterbloem-type

Rubiaceae (B) 1 0,1 Sterbladigenfamilie

Moeras- en oeverplanten

Glyceria-type 2 0,3 Vlotgras-type

Sparganium erectum-type (P) 1 0,1 Grote en Blonde egelskop-type

Waterplanten (algen)

Botryococcus 11 1,6 Groenwier-genus Botryococcus

Spirogyra (T.130) 4 0,6 Groenwier-genus Spirogyra (T.130)

Spirogyra (T.131) 1 0,1 Groenwier-genus Spirogyra (T.131)
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vondstnummer MP 143 MP 143  

diepte in pollenbak (t.o.v. top) 28-29 cm 28-29 cm

BIAX labnummer BX5914 BX5914  

aantal (N) en percentage (%) N %

Spirogyra (T.132) 2 0,3 Groenwier-genus Spirogyra (T.132)

Type 128A 12 1,7 Aquatisch type (T.128A)

Zygnemataceae 14 2,0 Groenwier-familie Zygnemataceae

Heide- en hoogveenplanten

Calluna vulgaris (B) 15 2,2 Struikhei

Sphagnum 1 0,1 Veenmos

Sporenplanten

Dryopteris-type 16 2,3 Niervaren-type

Polypodium 17 2,5 Eikvaren

Indet en Varia 42 6,1 Indet en Varia

EXOOT per PIL 20848 20848 EXOOT per PIL

Aantal PILLEN 3 3 Aantal PILLEN

EXOOT 450 450 EXOOT

SAP + SNAP 687 687 Som AP + som NAP

Monstervolume in ml 3 3 Monstervolume in ml
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Bijlage 5 Vondstenlijst

vondstnummer omschrijving aantal gewicht put vlak vak spoor vulling segment opmerking

1STE Steen tefriet 1 122,2 2 1 1 5020

1APH Aardewerk prehistorisch 19 103 2 1 1 5020

1SVU Steen vuursteen 19 203,5 2 1 1 5020

1BYZV Bijzonder object VUURSTEEN 2 98,3 2 1 1 5020 schrabbers

1SXX Steen onbepaald 1 157,7 2 1 1 5020

2SVU Steen vuursteen 3 49,6 2 1 2 5020

2SXX Steen onbepaald 1 10,6 2 1 2 5020

2APH Aardewerk prehistorisch 9 51,3 2 1 2 5020

3SVU Steen vuursteen 4 114 2 1 2 5020 werktuigen

3APH Aardewerk prehistorisch 3 19,2 2 1 2 5020

3BYZV Bijzonder object VUURSTEEN 1 265,5 2 1 2 5020

4APH Aardewerk prehistorisch 8 49,1 2 1 3 5020

4BYZV Bijzonder object VUURSTEEN 2 269,2 2 1 3 5020 schrabber

4SVU Steen vuursteen 8 508,6 2 1 3 5020

4BOT Bot onbepaald 1 13,6 2 1 3 5020

5APH Aardewerk prehistorisch 3 26,2 2 1 4 5020

6APH Aardewerk prehistorisch 1 8,7 2 1 3

7AWG Gedraaid Aardewerk 1 5,9 3 1 1

8APH Aardewerk prehistorisch 12 124,1 4 1 3 5020

9SVU Steen vuursteen 1 25 5 1 1 5020 werktuig

9APH Aardewerk prehistorisch 2 11 5 1 1 5020

9BYZV Bijzonder object VUURSTEEN 1 23,1 5 1 1 5020 schrabber

10SVU Steen vuursteen 8 100,8 6 1 1 5020 twee bijl fragmenten twee werktuigen

10APH Aardewerk prehistorisch 1 38,8 6 1 1 5020

10AME Aardewerk middeleeuwen 1 3,3 6 1 1 5020

10BYZV Bijzonder object VUURSTEEN 1 8,8 6 1 1 5020

11SVU Steen vuursteen 1 17,3 6 1 2 5012

12SVU Steen vuursteen 1 8,4 6 1 2

13APH Aardewerk prehistorisch 1 6 6 1 3 5012

13SVU Steen vuursteen 1 45,9 6 1 3 5012

14SLE Steen Leisteen 1 2,1 7 1 1 5015

14SVU Steen vuursteen 1 2,1 7 1 1 5015

15SVU Steen vuursteen 3 31,3 7 1 2 5015

16SVU Steen vuursteen 1 127 7 1 3 5015

17SVU Steen vuursteen 1 4,7 7 1 1

17SXX Steen onbepaald 5 50,2 7 1 1

17BYZV Bijzonder object VUURSTEEN 1 32,3 7 1 1

18APH Aardewerk prehistorisch 1 12,9 8 1 1 5015

19SVU Steen vuursteen 1 9,9 8 1 7

20SVU Steen vuursteen 1 2,7 4 1 2 5021

20BYZV Bijzonder object VUURSTEEN 1 7,2 4 1 2 5021

21SVU Steen vuursteen 2 11,5 12 1 3

21APH Aardewerk prehistorisch 13 83,3 12 1 3

21SXX Steen onbepaald 13 716,8 12 1 3

22SVU Steen vuursteen 1 100,6 13 1 3 5015

23SXX Steen onbepaald 11 86,7 15 1 5015

24VKL Verbrande klei 3 17 15 1 2 1

30SVU Steen vuursteen 1 1,7 15 1 5015

31APH Aardewerk prehistorisch 4 22,5 15 1 5015

32APH Aardewerk prehistorisch 1 17,6 15 1 20 1

32SXX Steen onbepaald 1 29,3 15 1 20 1

33SVU Steen vuursteen 2 5,5 15 1 18 1

34APH Aardewerk prehistorisch 1 1,7 15 1 26 1

35APH Aardewerk prehistorisch 1 1,3 15 1 31 1

36APH Aardewerk prehistorisch 2 2,8 15 1 43 1

37SVU Steen vuursteen 1 9,3 15 1 5015

37APH Aardewerk prehistorisch 2 17,3 15 1 5015

38APH Aardewerk prehistorisch 20 226,6 15 1 5060

38SVU Steen vuursteen 2 33,7 15 1 5060

39APH Aardewerk prehistorisch 15 81,3 15 1 5060

39SVU Steen vuursteen 1 7,8 15 1 5060
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vondstnummer omschrijving aantal gewicht put vlak vak spoor vulling segment opmerking

40APH Aardewerk prehistorisch 13 87,2 15 1 5060

40SVU Steen vuursteen 2 25,8 15 1 5060

41SXX Steen onbepaald 1 106,8 15 1 5060

41SVU Steen vuursteen 6 124,9 15 1 5060

41APH Aardewerk prehistorisch 31 358,8 15 1 5060

42APH Aardewerk prehistorisch 9 68,3 15 1 5060

43SVU Steen vuursteen 8 52,9 15 1 5060

43BYZV Bijzonder object VUURSTEEN 1 19 15 1 5060 werktuig

43SXX Steen onbepaald 3 165,8 15 1 5060

43APH Aardewerk prehistorisch 36 497,5 15 1 5060

44SVU Steen vuursteen 12 522,8 15 1 5060

44APH Aardewerk prehistorisch 26 441,9 15 1 5060

44SXX Steen onbepaald 1 51,7 15 1 5060

45APH Aardewerk prehistorisch 5 63,9 15 1 5060

46SVU Steen vuursteen 7 53,8 15 1 5060

46APH Aardewerk prehistorisch 11 159,9 15 1 5060

47APH Aardewerk prehistorisch 11 158,6 15 1 5060

47SVU Steen vuursteen 2 70,4 15 1 5060 1x verbrand

48SVU Steen vuursteen 5 18,2 15 1 5060

48APH Aardewerk prehistorisch 2 16,9 15 1 5060

49SXX Steen onbepaald 4 489,1 15 1 5060

49APH Aardewerk prehistorisch 20 351,4 15 1 5060

49SVU Steen vuursteen 9 211,4 15 1 5060

50APH Aardewerk prehistorisch 6 65 15 1 5060

51SXX Steen onbepaald 1 30,6 15 1 5021

51APH Aardewerk prehistorisch 2 15,7 15 1 5021

51BYZV Bijzonder object VUURSTEEN 1 35,1 15 1 5021 spitskling

51SVU Steen vuursteen 1 445,4 15 1 5021

52APH Aardewerk prehistorisch 5 16,9 15 1 5021

52SVU Steen vuursteen 1 14,8 15 1 5021

53SVU Steen vuursteen 2 53 15 1 5021

54SVU Steen vuursteen 12 212,3 15 1 5060

54BYZV Bijzonder object VUURSTEEN 2 92,3 15 1 5060 1 spitskling en post-depo gebroken 
schrabber

55APH Aardewerk prehistorisch 5 41,3 15 1 5060

55SVU Steen vuursteen 1 19,9 15 1 5060

56SVU Steen vuursteen 6 105,8 15 1 5060

57BYZV Bijzonder object VUURSTEEN 2 33,1 15 1 5060 gereduceerd bijltje+werktuig

57SXX Steen onbepaald 1 15,8 15 1 5060

57APH Aardewerk prehistorisch 5 52,9 15 1 5060

57SVU Steen vuursteen 8 3,5 15 1 5060

58SVU Steen vuursteen 1 2,7 15 1 5060 bijlfragment

59APH Aardewerk prehistorisch 11 55,2 15 1 69 1

60SVU Steen vuursteen 1 19,2 15 1 57 1

60SXX Steen onbepaald 1 3,4 15 1 57 1

61APH Aardewerk prehistorisch 4 18,7 15 1 59 1

62APH Aardewerk prehistorisch 2 10,1 15 1 58

62SVU Steen vuursteen 1 4 15 1 58

63APH Aardewerk prehistorisch 1 8,9 15 1 72

64APH Aardewerk prehistorisch 2 33,1 15 1 5060

64SVU Steen vuursteen 2 59,4 15 1 5060

65HK Houtskool 1 70,4 15 1 67

66APH Aardewerk prehistorisch 4 48,9 15 1 67

66SVU Steen vuursteen 1 48,5 15 1 67

67SXX Steen onbepaald 1 4,7 15 1 70

68SVU Steen vuursteen 4 92,9 15 1 71

68APH Aardewerk prehistorisch 2 9,4 15 1 71

68SXX Steen onbepaald 1 12,3 15 1 71

69SVU Steen vuursteen 9 331,5 15 1 5020

69APH Aardewerk prehistorisch 4 34,4 15 1 5020

70SVU Steen vuursteen 13 206,6 15 1 5020

70BYZV Bijzonder object VUURSTEEN 1 54,4 15 1 5020 spitskling

71APH Aardewerk prehistorisch 2 52,1 15 1 5020

71SVU Steen vuursteen 6 53,2 15 1 5020

72SVU Steen vuursteen 10 194,6 15 1 5020
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vondstnummer omschrijving aantal gewicht put vlak vak spoor vulling segment opmerking

73SVU Steen vuursteen 5 77,3 15 1 5020

74SVU Steen vuursteen 2 223 15 1 5020

75APH Aardewerk prehistorisch 100 978 15 1 98

76APH Aardewerk prehistorisch 6 14,7 15 1 5020

76SVU Steen vuursteen 3 74,4 15 1 5020

77APH Aardewerk prehistorisch 3 19,8 15 1 5021

77SVU Steen vuursteen 4 139,2 15 1 5021

77BYZV Bijzonder object VUURSTEEN 1 37,7 15 1 5021

78SXX Steen onbepaald 1 10,4 15 1 5021

78APH Aardewerk prehistorisch 15 221,8 15 1 5021

78SVU Steen vuursteen 7 47 15 1 5021

78BYZV Bijzonder object VUURSTEEN 1 62,2 15 1 5021

79SXX Steen onbepaald 6 617,2 15 1 5021

80SVU Steen vuursteen 7 118,8 15 1 5020

80SXX Steen onbepaald 3 68,2 15 1 5020

80APH Aardewerk prehistorisch 14 88,7 15 1 5020

81SVU Steen vuursteen 1 4,5 15 1 5020

81APH Aardewerk prehistorisch 12 96 15 1 5020

81BOT Bot onbepaald 4 2,9 15 1 5020

82APH Aardewerk prehistorisch 1 32,2 15 1 5020

83APH Aardewerk prehistorisch 4 25,5 15 1 5020

83SVU Steen vuursteen 8 145,5 15 1 5020

84SVU Steen vuursteen 3 29,8 15 1 5060

84APH Aardewerk prehistorisch 12 80 15 1 5060

85SVU Steen vuursteen 3 6,3 15 1 86

85APH Aardewerk prehistorisch 5 7,3 15 1 86

85SXX Steen onbepaald 3 65,4 15 1 86

86APH Aardewerk prehistorisch 5 14,6 15 1 87

86SVU Steen vuursteen 1 3,9 15 1 87

96SVU Steen vuursteen 2 1,5 15 1 97

97APH Aardewerk prehistorisch 5 17,5 15 1 99

97SXX Steen onbepaald 1 15,8 15 1 99

98SVU Steen vuursteen 6 182,7 15 1 98

98SXX Steen onbepaald 1 3379,7 15 1 98

99SXX Steen onbepaald 1 19,8 15 1 75

100SVU Steen vuursteen 1 1,8 15 1 46

101SXX Steen onbepaald 1 7,2 15 1 52

104SVU Steen vuursteen 1 30,4 15

105BOT Bot onbepaald 1 9,6 15 1 82

105SVU Steen vuursteen 1 5,1 15 1 82

107SVU Steen vuursteen 1 4,2 15 1 37 1

110APH Aardewerk prehistorisch 2 21,2 15 1 99 1

111SVU Steen vuursteen 1 13,2 15 1 22 1

112SXX Steen onbepaald 1 5,2 15 1 65 1

113APH Aardewerk prehistorisch 1 9,7 15 1 23 1

114SXX Steen onbepaald 1 7,7 15 1 48 1

115BOT Bot onbepaald 1 0,5 15 1 70 1

115APH Aardewerk prehistorisch 1 3,3 15 1 70 1

115SXX Steen onbepaald 2 41,9 15 1 70 1

116SVU Steen vuursteen 1 13,5 15 1 89 1

117APH Aardewerk prehistorisch 1 10,8 15 1 81 1

118SXX Steen onbepaald 1 130 15 1 86 1

118APH Aardewerk prehistorisch 3 38,9 15 1 86 1

119APH Aardewerk prehistorisch 1 3,5 15 1 78 1

120SXX Steen onbepaald 1 20,3 15 1 87 1

120APH Aardewerk prehistorisch 1 53,2 15 1 87 1

121APH Aardewerk prehistorisch 1 3,5 15 1 88 1

122APH Aardewerk prehistorisch 2 3,8 17 1 1

123SVU Steen vuursteen 1 78,3 15 2 5021 klopsteen?

124APH Aardewerk prehistorisch 5 13,8 15 2 5021

124SVU Steen vuursteen 5 141,4 15 2 5021 meerdere werktuigen

124BYZV Bijzonder object VUURSTEEN 1 44,7 15 2 5021 schaaf/schrabber

125SVU Steen vuursteen 5 259,9 15 2 5021

125APH Aardewerk prehistorisch 8 45,2 15 2 5021

125BYZV Bijzonder object VUURSTEEN 1 93,4 15 2 5021



122	 Voulwames - meerssen

vondstnummer omschrijving aantal gewicht put vlak vak spoor vulling segment opmerking

126APH Aardewerk prehistorisch 22 243 15 2 5020

126SVU Steen vuursteen 1 10,3 15 2 5020 verbrand

127SXX Steen onbepaald 1 106,2 15 2 5021

127APH Aardewerk prehistorisch 5 28,9 15 2 5021

127SVU Steen vuursteen 15 155,7 15 2 5021

128APH Aardewerk prehistorisch 4 56,2 15 2 5021

128SVU Steen vuursteen 5 61,7 15 2 5021

129SXX Steen onbepaald 1 90,8 15 2 5021

129SVU Steen vuursteen 12 244,6 15 2 5021

129APH Aardewerk prehistorisch 12 75,4 15 2 5021

130SVU Steen vuursteen 2 69,3 15 2 5021

131SVU Steen vuursteen 6 68,6 15 2 5021

132SVU Steen vuursteen 13 305,1 15 2 5020

132APH Aardewerk prehistorisch 9 152,5 15 2 5020

132BYZV Bijzonder object VUURSTEEN 1 51,5 15 2 5020

133SVU Steen vuursteen 4 83,5 15 2 5020

133APH Aardewerk prehistorisch 1 60,1 15 2 5020

134SVU Steen vuursteen 1 22,5 15 2 5021

137APH Aardewerk prehistorisch 5 12 15 2 2 1

137SXX Steen onbepaald 1 10,1 15 2 2 1

138BYZV Bijzonder object VUURSTEEN 1 65,3 15 2 5021 schaaf

138SVU Steen vuursteen 5 128,8 15 2 5021

138APH Aardewerk prehistorisch 5 43,2 15 2 5021

139APH Aardewerk prehistorisch 5 12,1 15 2 5021

139VKL Verbrande klei 1 7 15 2 5021

140SVU Steen vuursteen 1 12,7 15 2 5021

141SVU Steen vuursteen 1 16,4 15 2 5021

142MP Monster pollen 1 1 15 92 9999

143MP Monster pollen 1 1 15 92 9999

146MP Monster pollen 1 1 15 92

149SVU Steen vuursteen 1 2,8 15 1 39 1

150BYZV Bijzonder object VUURSTEEN 1 100,7 17

151SXX Steen onbepaald 3 64,3 15 1 58 1

151APH Aardewerk prehistorisch 1 1 15 1 58 1

151SVU Steen vuursteen 2 23,6 15 1 58 1
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Bijlage 6 Sporenlijst

put vlak spoor omschrijving diepte opmerking

1 1 1 greppel greppel/ geul

1 92 5050 laag

1 94 5000 laag

1 94 5010 laag

1 94 5020 laag

1 94 5021 laag

1 94 5030 laag

2 1 1 natuurlijke verstoring boomval

2 1 2 laag deel van s5020

2 1 3 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 4

2 1 5020 laag

2 93 5000 laag

2 93 5010 laag

2 93 5015 laag

2 93 5020 laag

2 93 5021 laag

2 93 5030 laag

2 93 5040 laag

3 1 1 greppel 52 geen tekening

3 92 5000 laag

3 92 5010 laag

3 92 5020 laag

3 92 5021 laag

3 92 5022 laag

4 1 1 greppel

4 1 5020 laag

4 1 5021 laag

4 92 5000 laag

4 92 5010 laag

4 92 5011 laag

4 92 5020 laag

4 92 5021 laag

4 92 5022 laag

5 1 1 greppel

5 1 2 greppel

5 1 5020 laag

5 92 5000 laag

5 92 5010 laag

5 92 5011 laag

5 92 5012 laag

5 92 5020 laag

5 92 5021 laag

5 92 5022 laag

6 1 1 greppel

6 1 2 kuil

6 1 3 greppel

6 1 5012 laag

6 1 5020 laag

6 92 5000 laag

6 92 5010 laag

6 92 5012 laag

6 92 5020 laag

6 92 5021 laag

6 92 5022 laag

7 1 1 kuil 12

7 1 5015 laag

7 93 5000 laag

7 93 5010 laag

7 93 5015 laag
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put vlak spoor omschrijving diepte opmerking

7 93 5030 laag

7 93 5035 laag

7 93 5036 laag

7 93 5045 laag

7 93 5050 laag

8 1 1 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 20

8 1 2 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 4

8 1 3 natuurlijke verstoring

8 1 4 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 6

8 1 5 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 8

8 1 6 natuurlijke verstoring

8 1 7 kuil 68

8 1 8 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 17

8 1 9 natuurlijke verstoring

8 1 10 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 4

8 1 11 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 8

8 1 12 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 6

8 1 5015 laag

8 92 5000 laag

8 92 5010 laag

8 92 5015 laag

8 92 5030 laag

8 92 5050 laag

9 1 1 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 1 na opschaven was het spoor niet meer zichtbaar

9 1 2 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 2

9 94 5000 laag

9 94 5010 laag

9 94 5015 laag

9 94 5030 laag

9 94 5035 laag

9 94 5050 laag

10 92 5000 laag

10 92 5010 laag

10 92 5011 laag

10 92 5013 laag

11 1 1 sloot

11 92 5000 laag

11 92 5010 laag

11 92 5015 laag

11 92 5030 laag

12 1 1 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 14

12 1 2 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 16

12 1 3 kuil 26

12 1 4 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 8

12 1 5 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 14

12 1 6 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 10

12 1 7 paalkuil: grondspoor kuil voor paal buiten plangebied

12 1 8 paalkuil: grondspoor kuil voor paal buiten plangebied

12 92 5000 laag

12 92 5010 laag

12 92 5015 laag

12 92 5030 laag

13 1 5015 laag

13 92 5000 laag

13 92 5010 laag

13 92 5015 laag

13 92 5030 laag

14 92 5000 laag

14 92 5010 laag

14 92 5015 laag

14 92 5030 laag
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put vlak spoor omschrijving diepte opmerking

15 1 1 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 1 onderkant pk

15 1 2 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 10

15 1 3 plantaardige verstoring

15 1 4 sloot oude perceelssloot

15 1 5 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 8

15 1 6 recente verstoring PK bij sloot

15 1 7 recente verstoring PK bij sloot

15 1 8 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 11

15 1 9 plantaardige verstoring

15 1 10 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 26

15 1 11 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 20

15 1 12 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 25

15 1 13 plantaardige verstoring

15 1 14 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 8

15 1 15 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 4

15 1 16 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 6

15 1 17 natuurlijke verstoring

15 1 18 natuurlijke verstoring

15 1 19 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 7

15 1 20 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 5

15 1 21 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 11

15 1 22 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 27

15 1 23 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 15

15 1 24 natuurlijke verstoring

15 1 25 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 10

15 1 26 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 13

15 1 27 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 10

15 1 28 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 10

15 1 29 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 11

15 1 30 plantaardige verstoring

15 1 31 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 10

15 1 32 plantaardige verstoring

15 1 33 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 4

15 1 34 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 9

15 1 35 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 5

15 1 36 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 17

15 1 37 kuil 68 KL/ PK

15 1 38 natuurlijke verstoring

15 1 39 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 8

15 1 40 natuurlijke verstoring

15 1 41 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 4

15 1 42 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 6

15 1 43 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 6

15 1 44 paalgat met paalkuil 11

15 1 45 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

15 1 46 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 11

15 1 47 paalgat met paalkuil 13

15 1 48 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 33

15 1 49 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 20

15 1 50 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 20

15 1 51 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 14

15 1 52 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 22

15 1 53 vlek 7 VL of mogelijk 2 PK’s

15 1 54 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 7

15 1 55 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 8

15 1 56 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 21

15 1 57 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 26

15 1 58 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 26

15 1 59 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 34

15 1 60 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 37

15 1 61 greppel LME/ NT
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15 1 62 greppel LME/ NT

15 1 63 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 16

15 1 64 laag 5060

15 1 65 natuurlijke verstoring NV?

15 1 66 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 4

15 1 67 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 35

15 1 68 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 10

15 1 69 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24

15 1 70 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 13

15 1 71 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 9

15 1 72 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 25

15 1 73 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 14

15 1 74 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 15

15 1 75 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 20 alleen foto

15 1 76 natuurlijke verstoring

15 1 77 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 11

15 1 78 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 13

15 1 79 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 9

15 1 80 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 4

15 1 81 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 8

15 1 82 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 10

15 1 83 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 20

15 1 84 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 15

15 1 85 natuurlijke verstoring 4 NV/ PK?

15 1 86 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 32

15 1 87 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 22

15 1 88 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 12

15 1 89 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 5

15 1 90 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 15

15 1 91 vlek

15 1 92 natuurlijke verstoring

15 1 93 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 10

15 1 94 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 10

15 1 95 vlek

15 1 96 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 6

15 1 97 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 15

15 1 98 kuil 13

15 1 99 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 21

15 1 100 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 4

15 1 101 natuurlijke verstoring restant laklaag

15 1 102 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 5

15 1 103 greppel LME/ NT

15 1 104 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 10 grenst aan S97 in het westen

15 1 5015 laag

15 1 5020 laag

15 1 5021 laag

15 1 5060 laag

15 2 1 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 15

15 2 2 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 13

15 2 5020 laag

15 2 5021 laag

15 92 5000 laag

15 92 5010 laag

15 92 5012 laag

15 92 5015 laag

15 92 5020 laag

15 92 5021 laag

15 92 5022 laag

15 92 5025 laag

15 92 5040 laag
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15 92 5050 laag

15 92 9999 Onbekend spoornummer voor stortvondsten of pollenbak-
ken met meerdere lagen erin.

16 94 5000 laag

16 94 5010 laag

16 94 5020 laag

16 94 5021 laag

16 94 5022 laag

16 94 5025 laag

16 94 5030 laag

16 94 5040 laag

16 94 5050 laag

17 1 1 kuil 1

18 1 1 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 14

18 1 2 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 6

18 1 3 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 8

18 1 4 natuurlijke verstoring

18 1 5 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 12

18 1 6 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 6
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