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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van Consortium Grensmaas bv heeft Archol tussen 8 oktober en 4 

november 2014 archeologisch onderzoek uitgevoerd in het plangebied Koeweide, 

deelgebied Klein Trierveld (Schipperskerk, gemeente Sittard-Geleen). Reden voor het 

onderzoek was dat het gebied in het kader van de Maaswerken zal worden vergraven. 

In het gebied zal tot op een diepte van 15 tot 20 m onder maaiveld grind en klei 

worden gewonnen. Vervolgens zal het ontstane gat worden gevuld met van een andere 

locatie afkomstige grond. De nieuwe bestemming van dit dekgrond-bergingsgebied is 

landbouw.1

1.2 Koeweide – Klein Trierveld

Het plangebied Koeweide is een circa 123,6 ha groot gebied, ingeklemd tussen het 

Julianakanaal en de Maas. De zuidgrens ligt ongeveer ter hoogte van Papenhoven 

en de Berghaven. In het noorden grenst het plangebied aan het dorp Illikhoven. Het 

deelgebied met de naam Klein Trierveld betreft het oostelijk deel van het plangebied 

(fig. 1.1). 

Binnen het deelgebied Koeweide - Klein Trierveld heeft Archol twee vindplaatsen 

onderzocht: vindplaats 2 en vindplaats 55. Vindplaats 2 ligt in het noordwesten van 

Klein Trierveld, tegen de Ruitersdijk aan. De omvang van de vindplaats is 0,8 ha. 

Vindplaats 55 ligt circa 500 m oostelijk van vindplaats 2 en heeft een omvang van circa 

1,5 ha.

Voorafgaand aan het archeologisch onderzoek was het gebied in gebruik als akkerland 

en werden er aardappelen en maïs verbouwd.

1  Winthagen & Quadflieg 2004.
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Figuur 1.1 
Locatie Koeweide – Klein Trierveld (blauw 
omlijnd) met vindplaatsen 2 en 55 (rood omli-
jnd) (Bron: Top 25 Kadaster).
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1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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

van kracht geworden. Deze wet bepaalt dat een initiatiefnemer die de bodem 

verstoort door de overheid verplicht kan worden een rapport te overleggen waaruit 

de archeologische waarde van het te verstoren terrein (het plangebied) blijkt. Voor de 

totstandkoming van een dergelijk rapport is archeologisch (voor)onderzoek vereist dat 

bestaat uit bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek (IVO). 

Het voor Koeweide – Klein Trierveld uitgevoerde bureauonderzoek2 heeft geleid tot 

een verkennend en karterend onderzoek (booronderzoek en oppervlakte kartering) 

waarbij vindplaats 2 is ontdekt. Het vooronderzoek op vindplaats 55 bestond uit een 

oppervlaktekartering3 en vervolgens een proefsleuvenonderzoek.4 Naar aanleiding 

van het proefsleuvenonderzoek zijn op vindplaats 55 twee sites gedefinieerd (site 1 

en site 2). Op grond van de resultaten van de vooronderzoeken heeft het bevoegd 

gezag een selectiebesluit genomen. Hierin is vastgelegd dat op vindplaats 2 aanvullend 

onderzoek in de vorm van proefsleuven noodzakelijk was. Vindplaats 55 is in zijn 

geheel behoudenswaardig bevonden. Dit betekende dat de vindplaats diende te 

worden opgegraven indien behoud in situ niet mogelijk was. 

De vindplaatsen 2 en 55 zijn door Archol in één campagne onderzocht, maar het 

betreffen in feite twee aparte onderzoeken. Voor het proefsleuvenonderzoek op 

vindplaats 2 heeft de gemeente Sittard-Geleen een Programma van Eisen (PvE) 

laten opstellen.5 Het PvE voor vindplaats 55 is opgesteld door de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed (RCE).6 Beide onderzoeken zijn uitgevoerd volgens de in de PvE’s 

vastgestelde methodiek. Enkele afwijkingen op deze methodiek worden benoemd 

in hoofdstukken 3 en 7. Drs. M. Aarts trad tijdens het onderzoek op vindplaats 2 op 

als bevoegd gezag namens de gemeente Sittard-Geleen. Dr. E. Rensink en dr. L. 

Theunissen waren namens het RCE bevoegd gezag voor het onderzoek op vindplaats 

55. Dr. A. Simons trad namens de opdrachtgever op als directievoerder voor het 

onderzoek naar beide vindplaatsen. 

Het proefsleuvenonderzoek op vindplaats 2 heeft plaatsgevonden op 8 en 9 oktober 

2014. Het onderzoek op vindplaats 55 is vervolgens tussen 13 oktober en 4 november 

uitgevoerd. Het veldwerk is uitgevoerd door een team van Archol, bestaande 

uit een veldwerkleider (KNA-archeoloog) en een team van veldarcheologen met 

wisselende samenstelling. Het project werd begeleid door een projectleider senior-

KNA-archeoloog. In het veld en bij de uitwerking is het projectteam aangevuld 

met specialisten. Daarnaast heeft een aantal vrijwilligers het team bij het veldwerk 

ondersteund (tabel 1.1). 

2  Polman & Rensink 2000.
3  Polman & Rensink 2000.
4  Tichelman 2004.
5  Simons 2013.
6  Theunissen & Rensink 2014.
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Naam Rol Organisatie

S. Baas BA veldarcheoloog Archol bv

Dr. M. Doorenbosch specialist archeobotanie - pollen Stichting LAB

M. Gast veldtechnicus

Prof. T. Goslar analist 14C monsters Poznan Radiocarbon Laboratory

Dhr. A. Gutierrez vrijwilliger

Mw. G. Hogenhout vrijwilliger

E.E. van Hees MA specialist archeobotanie – macroresten Universiteit Leiden

Drs. E. Heunks fysisch-geograaf Heunks Landschapsarcheologie

Mw. H. Ickenroth vrijwilliger

Dr. S. Knippenberg specialist natuursteen
specialist vuursteen

Archol bv

Dhr. W.J. Kuijper specialist archeobotanie – macroresten Universiteit Leiden

J. van der Leije MA veldwerkleiding
uitwerking sporen/ structuren

Archol bv

Drs. L. Meurkens veldarcheoloog
specialist aardewerk prehistorie

Archol bv

A. Porreij-Lyklema MA veldarcheoloog Archol bv

Mw. C. Resoort vrijwilliger

Drs. A.J. Tol projectleider - uitwerkingsfase Archol bv

B. Veselka MSc fysisch-antropologe Stichting LAB

Drs. I.M. van Wijk projectleider - veldwerkfase Archol bv

M. van Zon veldarcheoloog Archol bv

1.4 Opzet rapportage

Dit rapport behelst de resultaten van twee onderzoeken binnen het plangebied 

Koeweide, deelgebied Klein Trierveld: een proefsleuvenonderzoek op vindplaats 2 en 

de opgraving van vindplaats 55. Na dit inleidende hoofdstuk volgt eerst een algemeen 

hoofdstuk (hst. 2) waarin het landschappelijk, archeologisch en historisch kader 

worden behandeld. Daarna zullen de methodiek en de resultaten per vindplaats apart 

worden besproken. 

Vindplaats 2 wordt behandeld in de hoofdstukken 3 t/m 6. Na de bespreking 

van de doelstelling, strategie en werkwijze (hst. 3), worden de resultaten van 

het landschappelijk onderzoek (hst. 4) en de archeologische resultaten (hst. 5) 

beschreven. Ten slotte wordt de vindplaats gewaardeerd, waarbij een deel van de 

onderzoeksvragen uit het PvE worden beantwoord (hst. 6).

Ook de bespreking van vindplaats 55 start met de doelstellingen en de gehanteerde 

strategie en methodiek (hst. 7). De landschappelijke resultaten worden behandeld in 

hst. 8 en de archeologische resultaten in hoofdstukken 9 t/m 12.

In de synthese (hst. 13) wordt tenslotte dieper ingegaan op de onderzoeksthema’s 

en zal de relatie tussen de twee onderzochte vindplaatsen verder worden besproken. 

Ook de relatie tussen de onderzochte vindplaatsen en de bekende vindplaatsen in 

de directe omgeving en vergelijkbare sites in de regio zullen in de synthese worden 

behandeld. De onderzoeksvragen uit de PvE’s worden in de synthese beantwoord. 

Tabel 1.1 
Samenstelling onderzoeksteam. 
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Soort onderzoek: Inventariserend Veldonderzoek Proefsleuven (IVO-p) & 
opgraving (DO)

Projectnaam: Grensmaas, Koeweide – deelgebied Klein Trierveld vpl. 
2 & 55

Archol-projectcode: KOE1500

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 8 oktober – 4 november 2014 

Periode van uitvoering uitwerking: januari – november 2015

Provincie: Limburg

Gemeente: Sittard-Geleen

Plaats: Schipperskerk

Toponiem: Deelgebied Koeweide
Klein Trierveld
Vindplaats 2
Vindplaats 55 – site 1 en site 2

Coördinaten gebied: Vindplaats 2: 183690/ 340654
Vindplaats 55: 184239/ 340744

Opdrachtgever: Consortium Grensmaas bv

Directievoerder Dr. A. Simons

Bevoegd gezag: Vindplaats 2: Gemeente Sittard-Geleen
Vindplaats 55: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

Goedkeuring bevoegd gezag: Vindplaats 2:   Drs. M. Aarts
Vindplaats 55: Dr. E. Rensink (site 2)
                          Dr. L. Theunissen (site 1)

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummers: Vindplaats 2: 63334
Vindplaats 55: 63333

ARCHIS-vondstmeldingsnummers: Vindplaats 2: 425662
Vindplaats 55: 425663

ARCHIS-waarnemingsnummers: In aanvraag

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Depot voor bodemvondsten provincie Limburg

Geomorfologie: dalvlakteterras (3E9)

Bodem: ooivaaggrond (KRd7)

 

Tabel 1.2 
Administratieve gegevens.
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Landschappelijk, archeologisch en historisch kader

2.1 Inleiding

Dit hoofdstuk bespreekt het landschappelijke, archeologische en historische kader 

van de onderzoeken. De beschrijving van het landschappelijke kader concentreert 

zich op de beschikbare gegevens over de landschappelijke ontwikkeling van het 

onderzoeksgebied vanaf het Pleistoceen. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van 

de kennis uit eerder uitgevoerde archeologische onderzoeken in het plangebied.

De beschrijving van het archeologische kader start met een korte schets van de 

(micro-)regionale context, het zuidelijke Maasdal. Hierbij wordt alleen ingegaan op de 

perioden die bij het archeologisch onderzoek zijn vertegenwoordigd. Daarna wordt 

kort ingegaan op de bekende archeologische waarden binnen het plangebied. Ten 

slotte wordt kort ingegaan op historisch grondgebruik en bebouwing.

2.2 Landschappelijk kader 

J. van der Leije & E. Heunks

Het deelgebied Klein Trierveld ligt op een pleistoceen Maasterras, het uit het 

Jonge Dryas (ca. 12.500 – 11.500 jaar geleden) daterende Terras van Geistingen.7 

Dit laagterras ligt westelijk van Susteren en Holtum en oostelijk van Grevenbricht 

en Roosteren. In het westen wordt het Terras van Geistingen, ter hoogte van de 

Ruitersdijk, gescheiden van de holocene riviervlakte. Hier bevindt zich een oude 

Maasmeander die zich in het grind heeft ingesneden (fig. 2.1). De datering van deze 

meander en corresponderende kronkelwaard in de binnenbocht daarvan is op de 

geomorfogenetische kaart van het Maasdal8 globaal gesteld in de periode Romeinse 

tijd - late middeleeuwen. De huidige lage ligging in het landschap (fig. 2.3) lijkt er op te 

wijzen dat de geul tot in de late middeleeuwen watervoerend geweest is. Het zuidelijk 

aangrenzende deel van de holocene dalvlakte is ouder en gedateerd in het Subboreaal 

(circa 5700 - 2500 jaar geleden). Ten tijde van het gebruik van het terrein in de late 

bronstijd – ijzertijd, lag de Maas meer naar het oosten, en dichter bij de vindplaatsen, 

dan heden ten dage het geval is.

 Het pakket grind en klei, behorende tot het Maasterras, maakt deel uit van de 

Formatie van Beegden. Ter hoogte van vindplaats 2 ligt de top van het grind tussen 

120 cm en 100 cm –Mv. Ten zuidwesten van vindplaats 2 bevindt zich een grote 

grindopduiking met grind ondieper dan 120 cm –Mv. Ter plaatse van vindplaats 55 

varieert de hoogte van het grindterras sterk. In het zuidoosten bevindt het zich op circa 

29,2 m + NAP/ 70 cm –Mv. Vanaf hier daalt het terrasoppervlak richting het noorden 

tot 27,0 m + NAP/ 310 cm –Mv.9

7  Staring Centrum/ Rijks Geologische Dienst 1989.
8  Isarin et al. 2014.
9  Tichelman 2004, 93-94.

2
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Op de pleistocene terrasafzettingen is in het Holoceen een pakket rivierklei afgezet. 

Ook deze klei wordt tot de Formatie van Beegden gerekend. De klei is in eerste 

instantie vooral vanuit de verlandende geulen van het vlechtend rivierenstelsel uit het 

Pleistoceen afgezet. Naarmate de Maas zich gedurende het Holoceen verder insneed, 

is de klei vooral bij hoogwater over omliggende rivierterrassen gesedimenteerd. 

Het kleidek heeft het grindreliëf van de terrasondergrond daarbij in hoge mate 

genivelleerd, hoewel het vlechtende rivierstelsel uit het Pleistoceen op veel plaatsen in 

het Maasdal nog zichtbaar is. 

Het kleidek bestaat ter hoogte van vindplaats 55 voor een belangrijk deel uit een 

vrij homogeen pakket (matig) zware klei (Ks2-3).10 De basis van het pakket is echter 

lokaal variabel. In het noorden van vindplaats 55, waar de laagste delen van het 

Geistingenterras liggen, bevindt zich boven het grind een circa 15 cm dik pakket 

sterk humeuze, zandige klei. Deze laag lijkt te zijn gevormd onder permanent natte 

10  Tichelman 2004, 58.
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omstandigheden op het moment dat de Maas zich aan het begin van het Holoceen 

insneed. In het oostelijk deel van de vindplaats bestaat de basis van het holocene 

dek uit een circa 60 cm dik pakket zandige klei. Het lijkt hier te gaan om een meer 

actieve sedimentatiefase in het Vroeg-Holoceen, waarbij de laagste delen van het 

terras mogelijk tijdelijk watervoerend waren met lokale sedimentatie van oever- en 

beddingafzettingen. 

In de top van het bodemprofiel heeft verbruining plaatsgevonden.11 Deze verbruining 

is sterker naarmate het maaiveld hoger ligt en het terrasgrind zich ondieper onder 

het oppervlak bevindt. Bodemprofielen waarin zich binnen 120 cm –Mv grind 

bevindt, vertonen een verbruiningslaag die vaak doorloopt tot op het grind. Tijdens 

het proefsleuvenonderzoek zijn onder de huidige bouwvoor geen bodemhorizonten 

waargenomen. Dit betekent dat het terrein ten tijde van de kleisedimentatie geen 

11  Polman 2002.
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lange stilstandfasen heeft gekend waarbij bodemvorming kon optreden.12 In het 

noordelijk deel van de vindplaats, waar de top van het grind dieper ligt, is wel 

een 15 cm dikke, donkergrijze, zwak tot matig humeuze laag aangetroffen onder 

de bouwvoor. Deze is als vegetatiehorizont geïnterpreteerd.13 In zuidelijke en 

zuidwestelijke richting, waar de top van het grind geleidelijk omhoog komt, verdwijnt 

de laag in de bouwvoor. De vegetatiehorizont is waarschijnlijk gevormd in het 

Atlanticum (9300 – 5700 jaar geleden). Tijdens diverse onderzoeken in het Maasdal is 

vastgesteld dat er juist in deze warme periode bodemvorming kon optreden omdat 

er toen sprake moet zijn geweest van een dichtbebost Maasdal en achterland, waarin 

vrijwel geen sedimentatie optrad en de Maas zich dieper insneed.14 Pas met de komst 

van de eerste landbouwers in het neolithicum neemt de sedimentatie geleidelijk toe als 

gevolg van ontbossing en erosie van bodems in het achterland. 

Vanaf de Romeinse tijd en vooral vanaf de grootschalige ontbossingen in de late 

middeleeuwen is het achterland versneld geërodeerd en is er op veel plaatsen in 

het Maasdal een dek jonge rivierklei afgezet. De verbreiding daarvan beperkt zich 

hoofdzakelijk tot de zones rondom de Romeinse en middeleeuwse Maas. Met name 

laagten kunnen hier zijn afgedekt met een dik pakket ‘jonge rivierklei’ (de vroegere 

benaming door de Bodemkundige Dienst). Deze klei wordt gekenmerkt door een zeer 

siltrijke homogene textuur (brongebied: de geërodeerde löss van het achterland), 

en het ontbreken van enige bodemvorming. Ter hoogte van vindplaats 2, die in de 

Romeinse tijd op slechts geringe afstand van de Maas was gelegen, bereikt het pakket 

jonge rivierklei een dikte van circa 30 cm en is het in de bouwvoor opgenomen.15 

Hoewel het maaiveld op vindplaats 55 lager ligt (29 m + NAP ten opzichte van 30,8 

m + NAP op vindplaats 2) en overstroming dus waarschijnlijker is, is hier geen jonge 

rivierklei herkend. 

2.3 Archeologisch kader

2.3.1 Het zuidelijke Maasdal

Steentijd16

Uit het laat-paleolithicum zijn geen sporen van bewoning bekend in het Maasdal, 

hoewel zich op de overgang naar de beekdallandschappen verschillende sites van de 

Federmessercultuur bevinden. De vindplaatsen uit het mesolithicum zijn al een stuk 

talrijker. Met name uit het vroeg-mesolithicum zijn kleine kampementen bekend, 

die zich op de ruggen van kronkelwaarden in het Maasdal bevinden. In het zuidelijke 

Maasdal betreft het vindplaatsen bij Maastricht-Landgoederenzone en Borgharen.17 

In het vroeg-neolithicum vestigt de Lineaire Bandkeramiek (LBK) zich in het 

land. Nederzettingen uit deze periode zijn in het zuidelijk Maasdal bekend uit 

Stein-Nattenhoven, Itteren en Eijsden.18 In het midden- en laat neolithicum zijn 

in Zuid-Nederland en België verschillende cultuurgroepen onderscheiden. Van 

de Michelsbergcultuur (ca. 4300 – 3450 v. Chr.) zijn vooral uit de omgeving van 

Maastricht vindplaatsen bekend. Bij Vogelzang werd de rand van een nederzetting 

ontdekt met dumps van misbaksels van aardewerkproductie, in combinatie met losse 

12  Tichelman 2004, 94.
13  Tichelman 2004, 93-94.
14  Zuidhoff & Huizer 2015, Meurkens & Tol 2011; Van der Linde, Heunks, Porreij-Lyklema & Van 

Wijk 2011.
15  Polman 2002, 43.
16  Het hier beschreven overzicht is gebaseerd op Verhart, in druk.
17  Hazen, Drenth & Blom 2015, 103-112.
18  Amkreutz 2004.
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vuurstenen werktuigen.19 Ook uit de jongere Steinperiode (ca. 3450-2500 v. Chr.) zijn 

vindplaatsen bekend, onder andere bij Randwyck20 en Hoogenweerth.21 Deze midden- 

en laat neolithische vindplaatsen laten een beeld zien van kleine, zelfvoorzienende 

gemeenschappen.

Late bronstijd en vroege ijzertijd22

Er zijn in het zuidelijke Maasdal verschillende vindplaatsen bekend uit de periode late 

bronstijd - vroege ijzertijd. Hieruit blijkt dat er in de regio een nederzettingspatroon 

bestond met extensieve bewoning, die over grote delen van het gebied een 

beperkt aantal sporen heeft achtergelaten.23 De kennis over de nederzettingen 

in de late bronstijd - vroege ijzertijd beperkt zich dan ook hoofdzakelijk tot 

afzonderlijke erfelementen (zoals plattegronden van gebouwen, kuilen, etc.). Over 

het nederzettingssysteem zelf is veel minder bekend. In Maastricht-Randwyck zijn 

verschillende mogelijke ovenkuilen, of kuilen met misbaksels opgegraven.24 Iets 

noordelijker zijn te Holtum twee kuilen aangetroffen25 en ook uit Klein Trierveld 

zijn sporen bekend (zie paragraaf 2.3.2). Bij opgravingen in het kader van de 

Maaswerken rondom Borgharen en Itteren zijn ook verschillende vindplaatsen uit 

deze periode onderzocht, veelal met verspreide sporen.26 Te Itteren-Voulwames kon 

naast verspreide paalsporen en kuilen ook een gebouwplattegrond uit deze periode 

worden onderzocht.27 Gezien de beperkte hoeveelheid bekende huisplattegronden is 

de kennis over de huizenbouw in deze periode beperkt. Voorlopig lijkt het er op dat 

in Noord-Limburg de huizenbouw aansluit op de Brabantse zandgronden, terwijl in 

Zuid-Limburg andere tradities bestonden die deels aansluiten bij wat in aangrenzende 

gebieden van België en Duitsland bekend is. Men lijkt met name de hogere delen van 

het rivierenlandschap te hebben gekozen als locaties voor bewoning. Het intensiefst 

bewoond zijn echter de randen van het Maasdal, die een ideale locatie vormden om 

zowel het rivierenlandschap als de drogere pleistocene gronden te exploiteren.

Grafvelden uit de late bronstijd - vroege ijzertijd zijn met name bekend uit de regio 

Maastricht. Het gaat hierbij om kleine urnenvelden met enkele tientallen graven. 

Dergelijke urnenvelden zijn bekend uit Vroendael28 en Maastricht-Oosderveld.29 Een 

groter grafveld, met 147 graven, is bekend uit Maastricht-Ambyerveld.30 Te Itteren-

Voulwames is daarnaast een geïsoleerd liggend crematiegraf gevonden.31

Midden- en late ijzertijd32

Uit de midden- en late ijzertijd zijn veel minder nederzettingsresten bekend dan uit 
de voorgaande periode. Een belangrijke vindplaats, waarbij ook een deels vierbeukige 
huisplattegrond werd aangetroffen werd onderzocht bij werkzaamheden voor de A2 
bij Maastricht.33 Voor de ruimere regio kan worden gesteld dat in de late ijzertijd 

19  Brounen, 1994, 1995.
20  Panhuysen & Dijkman 1987.
21  Brounen et al. 1990.
22  Het hier beschreven overzicht is gebaseerd op Meurkens & Tol, in druk.
23  Meurkens & Tol, in druk.
24  Dijkman 1989; Stoepker 1990, 214,216; Stoepker 1992, 260-261; Knippels 1991.
25  Hendrikx 2011.
26  Itteren-Emmaus vindplaats 2 (Meurkens & Tol 2011); Itteren-Hartelstein (Van der Linde et al. 

2011); Itteren-Borgharen – ‘Werkwegen’ (Loonen & Hermsen 2013) en Voulwames – ‘werkweg 
Itteren aan de Maas’ (Porreij-Lyklema & Van Wijk 2014).

27  Van de Graaf & Hermsen 2012.
28  Dijkman & Hulst 2000.
29  Mildner & Wetzels 2005.
30  Dyselinck 2013.
31  Van der Graaf & Hermsen 2012.
32  Het hier beschreven overzicht is gebaseerd op Meurkens & Tol, in druk.
33  Hazen, Drenth & Blom 2015.
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langdurige plaatsvaste nederzettingen ontstonden, waarbij met name de hogere 

delen van het rivierlandschap werden gebruikt. Het intensiefst bewoond lijken 

echter de randen van het Maasdal, die een ideale locatie vormden om zowel het 

rivierenlandschap als de drogere pleistocene gronden te exploiteren.34 Voorbeelden 

van dergelijke terreinen zijn de nederzettingen te Stein-Heidekampweg35 en Beek 

– Maastricht Aachen Airport36 die op circa 2 km afstand van het Maasdal op de 

lössgronden zijn aangetroffen.

Over het grafritueel uit de midden- en late ijzertijd is in het zuidelijke Maasdal 

meer bekend dan over de bewoning, al is het aantal graven beduidend lager dan de 

grafvelden uit de late bronstijd en vroege ijzertijd. Dit is deels te wijten aan de aard 

van het grafritueel, dat in de midden- en late ijzertijd archeologisch minder zichtbaar 

is dan in voorgaande periodes. Graven uit deze periode bestaan vaak alleen uit een 

kuiltje waarin crematie- en brandstapelresten zijn gedeponeerd.37 Ter hoogte van 

Itteren zijn meerdere grafvelden onderzocht. Te Itteren-Emmaus zijn twee grafvelden 

gevonden.38 Emmaus 2 bestaat uit een grafveld met 20 crematiegraven. Circa 450 m 

ten noorden van Emmaus 2, bij Voulwames is een vergelijkbaar grafveld onderzocht.39 

Op enkele vindplaatsen in het Maasdal zijn in associatie met crematiegraven 

greppelstructuren aangetroffen die wel als cultusplaats worden geïnterpreteerd. 

Op vindplaats Emmaus 1 zijn crematiegraven uit de eerste helft van de late ijzertijd 

geassocieerd met een dergelijke greppelstructuur uit het einde van de midden-ijzertijd 

of begin van de late ijzertijd. Van de vindplaats Lomm, gelegen in het noordelijke 

Maasdal, is een vergelijkbare greppelstructuur bekend.40 Bij de opgraving Maastricht-

Landgoederenzone is een ook een mogelijk exemplaar gevonden.41

Romeinse tijd
Er zijn enkele vindplaatsen uit de Romeinse tijd bekend uit de directe omgeving van 

het plangebied. Op de plek waar nu de Berghaven bij Schipperskerk ligt, bevond 

zich in de tweede helft van de tweede eeuw de villa van Buchten. De villa lag op 

een natuurlijke verhoging in het landschap en is bij de aanleg van het Julianakanaal 

verloren gegaan.42 Ook ten noorden van het huidige plangebied, bij Illikhoven wordt 

op basis van vondstmateriaal aan het oppervlak de aanwezigheid van een villa 

verondersteld. Deze wordt tussen 70 en 270 na Chr. gedateerd.43  

Een paar honderd meter ten oosten van de villa van Buchten, bij het dorp Buchten, 

is daarnaast in de jaren ’70 een Romeins heiligdom onderzocht. Net als de villa, lag 

ook dit heiligdom op een prominente locatie in het landschap, vlak voor de top van 

een heuvel. Het heiligdom is vanaf het midden van de eerste eeuw en tot kort na het 

midden van de derde eeuw in gebruik geweest.44

2.3.2 Plangebied

Voorafgaand aan het onderzoek van Archol zijn verschillende karterende 

vooronderzoeken uitgevoerd in het plangebied Koeweide, waarbij onder andere 

34  Meurkens & Tol in druk.
35  Van Wijk, Meurkens & Porreij-Lyklema 2012. 
36  Tichelman 2012.
37  Gerritsen 2001.
38  Meurkens & Tol 2011.
39  Van der Graaf & Hermsen 2012.
40  Gerrets & De Leeuwe 2011.
41  Hazen, Drenth & Blom 2015.
42  Holwerda 1928.
43  Derks & De Fraiture 2015, 30-31.
44  Derks & De Fraiture 2015.
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de vindplaatsen 2 en 55 zijn ontdekt. Het eerste onderzoek in deelgebied Klein 

Trierveld betreft een inventariserend veldonderzoek, uitgevoerd in 1998 en 1999.45 

Het onderzoek bestond uit een oppervlaktekartering op percelen waar afzettingen 

met een hoge en middelhoge archeologische verwachting dagzoomden. De hoge 

archeologische verwachting is hierbij gebonden aan het dagzomen van vroeg-holocene 

rivierklei en de middelhoge verwachting aan de aanwezigheid van rivierklei afgezet 

vanaf de Romeinse tijd. Percelen met slechte waarnemingsomstandigheden door 

bijvoorbeeld beplanting zijn verkend door middel van boringen. Ook op percelen 

met een lage en middelmatige archeologische verwachting zijn verkennende archeo-

geologische boringen gezet. In totaal heeft dit onderzoek zeven vindplaatsen 

opgeleverd. Namelijk twee vindplaatsen uit de ijzertijd (vindplaatsen 45 en 46), een 

vindplaats uit de Romeinse tijd (vindplaats 47) en twee vuursteenvindplaatsen uit het 

midden-neolithicum (vindplaatsen 48 en 55). Vindplaats 44 betreft een verspreiding 

van mesolithische en neolithische artefacten, op vindplaats 49 is aardewerk uit het 

neolithicum en/ of ijzertijd aangetroffen (fig. 2.4). 

Vindplaatsen 44 en 46-47 zijn inmiddels onderzocht door middel van 

proefsleuvenonderzoeken en aanvullende archeologische begeleidingen.46 Ook 

op een perceel iets ten zuiden van vindplaats 44 is een archeologische begeleiding 

uitgevoerd.47 Op vindplaats 44 zijn bij deze onderzoeken enkele vondsten en sporen 

aangetroffen uit de late bronstijd - ijzertijd. Op vindplaats 46 – 47 zijn twee kleine 

vuursteenconcentraties met een datering tussen het mesolithicum en de ijzertijd 

gevonden, naast enkele paalsporen en kuilen uit de periode bronstijd - ijzertijd en een 

Merovingische huisplaats.

Op vindplaats 55 werden bij de kartering 19 vuurstenen artefacten en 7 

aardewerk fragmenten aangetroffen. Deze resultaten leidden in 2003 tot een 

proefsleuvenonderzoek, waarbij de aanwezigheid van twee sites is vastgesteld.48 Op 

site 1 werden sporen van bewoning vanaf het (midden-)neolithicum tot de ijzertijd en 

twee crematiegraven (waarschijnlijk late ijzertijd) gevonden. Ook zijn er twee parallel 

lopende greppels aangetroffen waarvan werd vermoed dat deze deel uitmaakten 

van een vierkante greppelstructuur (fig. 2.5). In samenhang met de crematiegraven 

werd op de site een cultusplaats uit de ijzertijd vermoed. Site 2 is aangetroffen in het 

noordoosten van de vindplaats en bestond uit een spreiding van vuurstenen artefacten 

uit het neolithicum. Op basis van de resultaten van het vooronderzoek is vindplaats 

55 door de RCE in zijn geheel als behoudenswaardig aangemerkt. Het bevoegd gezag 

heeft het selectiebesluit genomen site 1 op te graven en site 2, in eerste instantie, 

aanvullend te waarderen.49

45  Polman & Rensink 2000.
46  Tichelman 2004; Deville et al. 2009; Hensen & Van der Kuijl 2006.
47  Krist et al. 2003.
48  Tichelman 2004.
49  Theunissen en Rensink 2014.
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Vindplaats 2 is ontdekt tijdens een aanvullend booronderzoek en oppervlaktekartering 

in 2001. Er werden hierbij twee vindplaatsen ontdekt (vindplaatsen 1 en 2) waarbij 

bij alle twee aardewerk uit de periode neolithicum t/m ijzertijd is aangetroffen. Op 

vindplaats 2 zijn daarnaast ook vijf vuurstenen artefacten uit de periode mesolithicum 

t/m bronstijd gevonden.50 In maart 2013 is door de Werkgroep Archeologie Sittard 

een aanvullende oppervlaktekartering uitgevoerd. Dit heeft geen aanvullende 

oppervlaktevondsten opgeleverd, vermoedelijk omdat de vondstzichtbaarheid op 

het terrein slecht was. Op grond van de resultaten is door de bevoegde overheid, de 

Provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen vastgesteld dat verder onderzoek 

naar de waarde nodig was.

2.4 Historisch kaartmateriaal

De oudst bekende kaart voor het gebeid is de Tranchotkaart uit 1804-1805.51 Op 

deze kaart wordt het deelgebied Koeweide - Klein Trierveld aangegeven als het Rier 

Veld (fig. 2.6). Ten westen van de huidige Ruitersdijk ligt een oude Maasmeander de 

“Vieille Meuse”, die deel uitmaakt van een groter geulenstelsel. In één van de andere 

geulen stroomt de huidige Kingbeek. Op de kaart is tevens zichtbaar dat het gebied 

in het begin van de 19e eeuw in gebruik is als akkerland. Al voor 1500 n. Chr. zijn deze 

akkers in gebruik genomen.52 Het gebruikte verkavelingstype betreft in 1830 een 

gewandverkaveling.53 Dit betreft smalle kavels die in de loop van de tijd gevormd zijn 

door opsplitsing van brede stroken. Deze versnippering is in de eerste plaats het gevolg 

van erfdeling.54

50  Polman 2002, 51.
51  Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen 1970.
52  Polman 2002, 25.
53  Renes 1988.
54  Polman 2002, 25-26.

2

55

Figuur 2.6 
Locatie van de vindplaatsen 2 en 55 op de 
Tranchotkaart uit 1804-1805.
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Methodiek

3.1 Doelstelling

De doelstellingen van het onderzoek op vindplaats 2 staan als volgt in het PvE55 

beschreven: 

· Het karteren en waarderen van archeologische fenomenen en het toetsen van 

eerder geformuleerde verwachtingen hieromtrent.

· Het bepalen van de archeologische kenmerken van het terrein, waaronder het 

lokaliseren van eventuele vindplaatsen, het toetsen van de gespecificeerde 

verwachting en het bepalen van de archeologische waarde van het terrein 

ten behoeve van besluitvorming over al dan niet aan de vergunning te stellen 

voorwaarden.

· Het geven van aanbevelingen over de noodzaak van eventueel vervolgonderzoek 

of te nemen behoudsmaatregelen, gelet op de geconstateerde informatiewaarde 

en gaafheid en de te verwachten verstorende effecten van de ingreep waarvoor 

vergunning gevraagd wordt. Indien van toepassing doorstart naar een definitieve 

opgraving en veiligstellen en documentatie van de archeologische waarden van de 

vindplaats.

3.2 Vraagstellingen

Het onderzoek moet worden gezien als onderdeel binnen het bredere 

onderzoekskader “Behoud en onderzoek van archeologische waarden in het 

Maasdal”.56 Uitgangspunt van dit project is een landschappelijke vraagstelling en 

gebiedsgerichte onderzoeksstrategie. Wat is de ontwikkeling, de bewoning en het 

gebruik van het cultuur- en het fysieke landschap van het plangebied over de (zeer) 

lange termijn en de samenhang tussen deze aspecten van het landschap?

Uitgaande van het primair waarderende karakter van het onderzoek gold er vooraf 

een brede verwachting voor het plangebied, waarbij rekening werd gehouden met 

archeologische resten uit de perioden mesolithicum t/m ijzertijd. De in het PvE 

geformuleerde vraagstellingen zijn daarom in beginsel algemeen, gericht op het 

interpreteren en achterhalen van de aanwezigheid, kwaliteit, aard en ligging van 

archeologische resten en het waarderen en evalueren van de aangetroffen waarden.

3.3 Onderzoeksvragen

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

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

2. Wat is de lithogenese en daarmee ontstaanswijze van het onderzoeksgebied?

3. Welke lithogenetische eenheden kunnen worden onderscheiden?

4. Welke lithologische karakteristieken kenmerken deze lithogenetische eenheden? Het 

gaat dan om textuur, korrelgrootte, sortering, afronding en kleur.

5. Welke sedimentaire structuren kenmerken deze lithogenetische eenheden? Het gaat 

dan om gelaagdheid, overgangen tussen lithologische pakketten (gradueel, abrupt), 

dikte van de sets, fining upwards sequenties, periglaciale en andere postsedimentaire 

verschijnselen.

55  Simons 2013.
56  Stoepker et al. 2004.
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6. Hoe kunnen de lithogenetische eenheden vertaald worden naar proces en milieu?

7. Wat zeggen de sedimenten over de waterhuishouding (oxidatie, oxidatie-reductie en 

reductiezone)?

8. a. Hoe is de opbouw van het profiel in bodemkundige zin?

b.  Is er sprake van processen van erosie, sedimentatie, laterale verplaatsing, afdekking? 

Wat zijn de onderscheidende kenmerken daarvan en wat is de waarschijnlijke 

datering?

9. 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?

10. Is er sprake van (sub)recente verstoring en postdepositionele processen?57

 

Sporen, structuren, vondsten en paleo-ecologische resten
11. Indien het onderzoek geen archeologische fenomenen oplevert of categoraal beperkte 

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

 · 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)?

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

vindplaats beschreven en geïnterpreteerd worden? Houd daarbij rekening met de 

volgende punten.

Sporen en structuren
· Welke sporen zijn te onderscheiden en wat is de vorm, diepte, lengte, breedte, textuur, 

kleur, vulling?58

· 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?

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

· Welke structuren zijn te onderscheiden?59 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 aanwijzingen voor een primaire en secundaire 

functie? Is er bij steenbouw sprake van hergebruikt bouwmateriaal?

· Wat is de inrichting en interne structuur van de vinplaats? Zijn er sites te 

onderscheiden?60 Hoe is de horizontale en verticale spreiding van de 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?

57  Onder subrecent wordt verstaan: na circa 1900. Onder recent wordt verstaan: na circa 1950.
58  Deze vraag wordt in een tabel (bijlage) met toelichtende tekst in het rapport beantwoord.
59  Onder structuren worden verstaan al dan niet volledige plattegronden van houten gebouwen 

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

60  De volgende definities worden gehanteerd: een vindplaats is een gebied, waarvan de grenzen 
zowel door archeologische als niet-archeologische factoren bepaald kunnen zijn, waarbinnen 
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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· Welke fasering is in de vindplaats aan te brengen?

· 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, dakbedekkingmateriaal) of andere kuilen of waterputten, uit een 

erfinrichting, bevindingen van fosfaatkartering?

· Indien graven worden gevonden: is er 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 er worden gezegd over de locaties van begravingen ten opzichte van 

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

Vondsten en paleo-ecologische resten
· Welke mobiele vondsten zijn er gedaan? Om welke materialen, soorten, typen, 

functies, aantallen, gewichten gaat het en uit welke context komen de vondsten?61

· 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 fragmentatiegraad en de mate van 

conservering of verwering van de objecten?

· Hoe is (per put en vlak) de verhouding aanlegvondsten: vondsten uit contexten? Wat 

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

Wat kan hieruit worden afgeleidt?

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

de samenstelling ervan?

· 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?

· Is er sprake van (kennelijk) intentionele deposities?

· 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? 

· Hoe zijn de verhoudingen tussen lokaal of in de nabijheid gewonnen of geproduceerd 

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

· 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.?

· Welke informatie geven zij over landschap en vegetatie, voedseleconomie, verwerving 

en toepassing van organisch materiaal?

Synthese
13. Hoe kan na dit onderzoek de bewonings- en gebruikgeschiedenis van het onder-

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

continuïteit?

14. Wat is de inhoudelijke kenniswinst ten aanzien van de aangetroffen complextype en 

datering in de regio?

61  Deze vraag wordt in een tabel (bijlage) met toelichtende tekst in het rapport beantwoord.
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15. 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?

16. 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?

17. 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?

18. 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?

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

herkenbaar en in welke mate is er sprake van beleveniswaarde? 

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

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

21. Wat is de inhoudelijke kwaliteit van de aangetroffen fenomenen (zie ook vraag 19 en 

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

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

schappelijk onderzoek? Welke methoden zijn er het meest kansrijk?

23. 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.

24. Zijn er behoudenswaardige resten aanwezig binnen het plangebied? Op welke wijze 

kan met e behoudenswaardige vindplaat(en) in het plangebied omgegaan worden?

Conclusie, evaluatie, aanbevelingen
25. 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?

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

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

gekarteerde vindplaats?

27. 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?

28. 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?

29. Welk risico lopen de geconstateerde archeologische waarden voor de voorgenomen 

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

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

volgonderzoek, zowel binnen dit onderzoeksgebied als in de aangrenzende of naburige 

percelen?

31. Is er op basis van het onderzoek aanleiding om de verwachting op de gemeentelijke 

beleidskaart van het plangebied of het omliggende gebied te wijzigen?
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3.4 Strategie

De vindplaatsen 2 en 55 zijn onderzocht tijdens één veldcampagne. Er is daarom voor 

gekozen werkputten, sporen en vondstnummers door te nummeren. Om verwarring 

met de drie proefsleuven van het ADC op vindplaats 55 te voorkomen is besloten de 

putnummering te beginnen bij 4.

Vindplaats 2 is conform het PvE62 onderzocht door middel van vijf proefsleuven met 

een lengte van 25-30 m en een breedte van 4 m (werkputten 4 t/m 8, fig. 3.1). Hiermee 

is in totaal 599 m2 onderzocht, wat neerkomt op een dekkingsgraad van 7,5 %. Ter 

hoogte van werkput 5 is naar aanleiding van de vondst van enkele paalsporen in 

overleg met het bevoegd gezag een grotere werkput (werkput 9) gegraven met een 

oppervlak van 721 m2. 

62  Simons 2013.
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p18).
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3.5 Werkwijze

De werkputten zijn machinaal aangelegd met behulp van een graafmachine voorzien 

van een gladde bak. De bouwvoor en, indien aanwezig, het pakket jonge rivierklei 

zijn laagsgewijs afgeschaafd, waarbij het tussenvlak steeds visueel en met een 

metaaldetector is afgezocht op vondsten. Het archeologisch vlak is aangelegd in 

de top van de vroeg-holocene rivierklei. De vlakken zijn gefotografeerd en daarna 

ingetekend met een DGPS. De vlakbeschrijving van de sporen is ingevoerd in een 

velddatabase, waarna de sporen zijn gecoupeerd, getekend en gefotografeerd. 

3.6 Vondstmateriaal en monstername

Aanlegvondsten zijn per vak van 5 x 5 m verzameld. Vondsten uit sporen zijn per 

spoor en vulling verzameld. Er is één monster genomen uit een paalspoor van een 

van de aangetroffen spiekers, ten behoeve van dateringsonderzoek. Dit monster 

is gewaardeerd, maar bleek geen macrobotanische resten te bevatten en kwam 

zodoende niet voor dateringsonderzoek in aanmerking.63

3.7 Methodiek fysisch-geografisch onderzoek

Per werkput is om de 10 m een 1 m brede profielkolom gedocumenteerd. Tenminste 

twee profielen per put zijn verdiept tot op het terrasgrind. De profielen zijn beschreven 

en geïnterpreteerd door een fysisch geograaf.

63  Vnr. 3; bijlage IV.
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Resultaten landschappelijk onderzoek

E. Heunks & J. van der Leije

De op vindplaats 2 gedocumenteerde profielkolommen sluiten in hoge mate aan op 

de bevindingen van het booronderzoek.64 Er is sprake van een relatief hoog gelegen 

grindterras uit de Jonge Dryas (Terras van Geistingen), afgedekt door een siltrijk 

holoceen kleidek (fig. 4.1). De top van het grindterras ligt tussen 29,4 en 30,0 m + NAP. 

Het holocene kleidek heeft een dikte van 1 – 1,5 m. Naar het zuidwesten wordt het 

dek iets dunner en komt de top van het grindterras verder omhoog richting maaiveld 

(zuidwestelijk van vindplaats 2). Het dek bestaat uit matig zware kleien die aan de 

basis iets zwaarder zijn dan in de top (Ks2 versus Ks3). Er zijn geen aanwijzingen voor 

de aanwezigheid van een vegetatiehorizont. Het kleipakket reikt tot aan de bouwvoor 

en waarschijnlijk vormt de top van dit pakket vanaf het Atlanticum het loopniveau. 

In een enkel profiel bestaat de bouwvoor en ook de meng-/ mollenlaag tot 10 cm 

daaronder uit zeer siltrijk en ongerijpt materiaal (Ks4). Mangaan en ijzerconcreties 

ontbreken hierin, in tegenstelling tot het onderliggende pakket. Ook een enkele 

dieper doorgedrongen mollenpijp is gevuld met dit materiaal. Het lijkt te gaan om 

een dun jong kleidek dat in de middeleeuwen en/ of de Nieuwe tijd over de oude 

64  Polman 2002.

grindterras uit 
de Jonge Dryas

Figuur 4.1 
Standaard profielopbouw (profiel 18) op vind-
plaats 2. Foto richting het westen. 
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kleien is afgezet. Dat is opmerkelijk omdat juist hier het paleolandschap relatief hoog 

ligt; de jonge, ongerijpte Maas-kleien zijn doorgaans vooral te vinden direct langs de 

Maas en in omliggende terraslaagten die ermee zijn opgevuld geraakt. Een verklaring 

kan zijn dat vindplaats 2 zeer dicht tegen een historische Maasgeul ligt, van waaruit 

vermoedelijk tot in de late middeleeuwen bij hoog water oevermateriaal ook over 

nabij, relatief hoog gelegen gronden kon worden afgezet. 

 Het archeologisch vlak is aangelegd in de top van het vroeg- tot midden-holocene 

rivierkleidek, onder de meng-/ of mollenlaag (indien aanwezig). De hoogte van het 

archeologisch vlak ligt tussen 30,2 en 30,5 m + NAP (fig. 4.2).
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Vlakhoogtekaart van vindplaats 2.
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Archeologische resultaten

5.1 Inleiding

Vindplaats 2 is tijdens een oppervlaktekartering in 2001 ontdekt.65 Bij deze kartering 

werden vijf vuursteenartefacten en een aardewerkfragment aangetroffen. De 

vuursteenartefacten bestaan uit een drietal afslagen. Het vuursteen is niet typisch 

voor een bepaalde periode en kan zodoende dateren uit de periode mesolithicum – 

bronstijd. Het aardewerkfragment is verschaald met kwarts en potgruis en dateert in 

de ijzertijd. 

Op basis van deze vondsten werd een nederzettingsterrein uit de prehistorie verwacht.

 

5.2 Sporen en structuren

Tijdens het proefsleuvenonderzoek ter hoogte van vindplaats 2 is een aantal sporen 

aangetroffen. Deze dateren op basis van vorm, kleur en vondsten uit de prehistorie 

en de Nieuw tijd. De prehistorische sporen kenmerken zich door een opvulling met 

grijsbruine siltige klei. De sporen zijn rond en hebben een diepte tussen de 5 en 18 

cm. Het betreffen hier paalsporen van twee naast elkaar gelegen spiekers66 (fig. 

5.1), gelegen in het noordwestelijk deel van het onderzoeksterrein. In beide gevallen 

betreffen het vierkante, vierpalige spiekers. De spiekers meten respectievelijk 2,5 x 2,6 

m (structuur 1) en 2,9 x 2,9 m (structuur 2). Bij een van de spiekers (structuur 1) bevond 

zich midden tussen twee palen nog een extra paalspoor. Mogelijk heeft de paal die hier 

gestaan heeft onderdeel uitgemaakt van een trapje of opstapje.

Behalve de spiekers zijn er twee greppels aangetroffen. Deze scherp begrensde sporen 

met een losse vulling zijn ono-wzw en nnw-zzo georiënteerd, hebben een breedte van 

0,7 tot 1,8 m en een diepte van circa 30 cm. De ligging en oriëntatie komen overeen 

met oude perceelsgrenzen, zoals zichtbaar op de kadasterkaart uit 1811-1832.67 Uit 

een van de greppels (spoor 6) zijn twee kleine fragmenten geglazuurd aardewerk 

verzameld. Deze vondsten evenals de losse opvulling en de scherpe begrenzing van de 

sporen in het vlak dateren de sporen in de Nieuwe tijd. Een middeleeuwse oorsprong 

van de greppels is echter niet uit te sluiten.

Tenslotte zijn er verschillende vlekken als sporen opgetekend. Dit betreffen in enkele 

gevallen ondiepe natuurlijke verstoringen. Enkele vlekken hebben een roodbruine 

kleur, wat wijst op een lokale verhitting van de bodem. Twee van de sporen zijn 

gecoupeerd, maar er blijkt geen sprake van een daadwerkelijk spoor, zoals een kuil. 

Mogelijk hebben zich op deze locaties haardvuren bevonden, waarvan niets bewaard is 

gebleven, behalve een oppervlakkige verkleuring van de bodem.

65  Polman 2002.
66  Structuur 1 & 2.
67  Born, Limburg, Sectie A, blad 02. Bron: www.watwaswaar.nl.
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5.3 Prehistorisch aardewerk

L. Meurkens

Vindplaats 2 leverde twee scherven handgevormd aardewerk op. Beide scherven zijn 

tijdens de aanleg van het archeologisch vlak aangetroffen in de top van de holocene 

rivierklei in werkput 9. Ze bevonden zich circa 9 m westelijk van de aangetroffen 

spiekers. Het gaat om een sterk verweerde wandscherf en een ruwwandige randscherf. 

De randscherf was te klein om het vormtype te kunnen bepalen. Beide scherven zijn 

gemagerd met relatief fijn kwartsgruis. Op basis van baksel lijken de scherven in de 

late bronstijd - vroege ijzertijd gedateerd te moeten worden. Na de vroege ijzertijd 

komt kwarts als mageringsmateriaal namelijk nauwelijks meer voor.68 

68  Van den Broeke 2012, 128-129.
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Spoortype kaart, vindplaats 2. 
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Conclusie en waardering

6.1 Conclusie

Op basis van het vooronderzoek werd op vindplaats 2 een nederzettingsterrein 

verwacht. Er zijn twee spiekers gevonden en twee scherven aardewerk uit de periode 

late bronstijd - vroege ijzertijd. Onduidelijk is of de spiekers onderdeel vormen van een 

prehistorisch erf, of dat ze voor opslag op de akkers werden gebruikt en dus buiten 

een nederzettingsterrein lagen. Samen met de vondsten die tijdens de veldkartering 

zijn gedaan mag op basis van deze resultaten in ieder geval een huisplattegrond of 

nederzettingsterrein in de buurt verwacht worden. Mogelijk moet deze ten westen van 

het onderzoeksterrein worden gezocht, waar het Maasgrind in de ondergrond zich op 

een hoger niveau bevindt en er sprake is van een natuurlijk hoger gelegen deel van het 

landschap. Dat dit een gunstige bewoningslocatie is, wordt bevestigd door het feit dat 

hier ook heden ten dage een woonhuis staat. Onduidelijk is of (een deel van) de sporen 

en vondsten van vindplaats 44, circa 200 m ten zuiden van vindplaats 2 mogen worden 

geïnterpreteerd als de periferie van dezelfde nederzetting of onderdeel van eenzelfde 

nederzettingssysteem. Binnen het onderzoeksgebied zijn nog enkele aanwijzingen 

aangetroffen voor een verder gebruik van het gebied. Het betreffen hier enkele 

perceleringsgreppels uit de Nieuwe tijd en verkleuringen die duiden op activiteiten met 

(langdurige) verbranding. Het is echter onmogelijk om de aard van deze activiteiten 

nader te bepalen.

6.2 Waardering en advies vindplaats 2

Onderzoeksvragen: 19 t/m 26, 29 t/m 31

6.2.1 Waardering

Het onderzoek op vindplaats 2 betrof een inventariserend veldonderzoek door middel 

van proefsleuven. Doel van het onderzoek was het karteren van vindplaatsen en 

vaststellen van de behoudenswaardigheid van de aanwezige archeologische resten. 

Archeologische vindplaatsen worden gewaardeerd aan de hand van richtlijnen van 

de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA). Daarbij wordt aan de 

hand van verschillende parameters een waardeoordeel gegeven over vindplaatsen, 

namelijk of ze al dan niet behoudenswaardig zijn. In de eerste plaats wordt nagegaan 

of vindplaatsen vanwege hun belevingswaarde, op basis van de criteria schoonheid of 

herinnering (met een score van 1 tot 3 per criterium), als behoudenswaardig getypeerd 

kunnen worden. De vindplaatsen worden vervolgens op hun fysieke kwaliteit 

beoordeeld: in principe wordt een vindplaats als behoudenswaardig aangemerkt, 

indien de criteria gaafheid en conservering samen bovengemiddeld (vijf of zes punten) 

scoren. Bij een middelmatige tot lage score (vier punten of minder), wordt naar de 

inhoudelijke kwaliteitscriteria gekeken om te bepalen of het terrein toch behoudens-

waardig is. Indien te verwachten is dat op een van de inhoudelijke criteria ‘hoog’ wordt 

gescoord, wordt de vindplaats ook in principe behoudenswaardig geacht. Dit ‘vangnet’ 

heeft tot doel te voorkomen dat terreinen die van beperkte fysieke kwaliteit zijn, maar 

desondanks inhoudelijk van groot belang, niet behouden worden.

Op basis van deze parameters en de bijbehorende criteria volgt nu een waardering van 

de vindplaats en de daarin aangetroffen sporen en vondsten (tabel 6.1).

6
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waarden criteria score

Beleving Schoonheid n.v.t.

Herinneringswaarde n.v.t.

Fysieke kwaliteit Gaafheid 2

Conservering 1

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 1

Informatiewaarde 1

Ensemblewaarde 1

Representativiteit n.v.t.

Beleving
Deze aspecten hebben voornamelijk betrekking op zichtbare monumenten en zijn 

zodoende niet van toepassing. De waarde zal daarom moeten blijken uit de fysieke en 

inhoudelijke kwaliteit.

Fysieke kwaliteit
Hiermee wordt de mate bepaald waarin de archeologische resten nog intact zijn 

en in situ liggen. Vindplaats 2 scoort twee punten op het criterium gaafheid. Er zijn 

weliswaar twee spiekers uit de late prehistorie aangetroffen, maar geen verdere 

sporen van een nederzettingsterrein. Het is onduidelijk of de spiekers deel uit 

maken van een erf of losliggende spiekers op een akker betreffen. De aangetroffen 

vondsten bestaan uit twee scherven aardewerk die in de late bronstijd/ vroege ijzertijd 

worden gedateerd. De vindplaats scoort laag (score 1) op conservering. Het weinige 

aangetroffen vondstmateriaal heeft een gemiddelde conservering, organisch materiaal 

is niet aangetroffen. Het onderzochte monster bleek geen botanische resten te 

bevatten.

De totaalscore bedraagt 3 punten. Gezien de lage score wordt er gekeken naar de 

inhoudelijke kwaliteitscriteria.

Inhoudelijke kwaliteit
De vindplaats scoort laag op zowel zeldzaamheid, informatiewaarde en 

ensemblewaarde (score 1). De parameter representativiteit is niet van toepassing. 

Spiekers zijn een veel voorkomend fenomeen op laat prehistorische vindplaatsen. 

Omdat er verder geen structuren of sporen zijn aangetroffen waarmee de spiekers in 

verband kunnen worden gebracht, heeft de vindplaats een lage informatiewaarde.

Concluderend is de vindplaats zowel op basis van de fysieke als de inhoudelijke 

kwaliteiten niet behoudenswaardig (minder dan 7 punten). Er zijn alleen twee spiekers 

aangetroffen op vindplaats 2, waardoor de hoge archeologische potentie van het 

terrein naar beneden kan worden bijgesteld. Op basis van de aanwezige vondsten en 

spiekers is de aanwezigheid van een prehistorisch erf in de directe nabijheid van het 

onderzoeksgebied wel aannemelijk. Mogelijk moet dit ten westen van het onderzochte 

gebied gezocht worden, waar sprake is van een hoger gelegen terrein. 

6.2.2 Advies

Op basis van de waardering van vindplaats 2 heeft Archol geadviseerd geen verder 

archeologisch onderzoek uit te laten voeren op deze vindplaats. Dit advies is 

overgenomen door het bevoegd gezag (Mw. M. Aarts, gemeente –Sittard-Geleen).

Er zijn daarom op archeologisch gebied verder geen belemmeringen voor de 

voorgenomen werkzaamheden.

Tabel 6.1 
Waardering van vindplaats 2.
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Methodiek

7.1 Doelstelling

Ook het onderzoek naar vindplaats 55 moet worden gezien binnen het 

onderzoekskader “Behoud en onderzoek van archeologische waarden in het Maasdal”. 

Voor vindplaats 55 – site 1 en site 2 is het doel van het onderzoek het verkrijgen van 

een beter inzicht in de bewoning in de vroege en late prehistorie van dit deel van het 

laagterras in het Maasdal.69 Het onderzoek is vindplaatsgericht, aangezien delen van 

het landschap in het deelgebied Koeweide - Klein Trierveld al in de jaren zeventig zijn 

afgegraven. Een landschapsarcheologische insteek (een van de uitgangspunten van het 

archeologisch onderzoek bij de Maaswerken) is dan ook minder geschikt. 

7.2 Vraagstellingen70

Het onderzoek van site 1 en site 2 van vindplaats 55 kan - in combinatie met andere 

opgegraven vindplaatsen in het Maasdal, zoals Lomm, Itteren, Boxmeer en Cuijk - een 

waardevolle aanvulling geven op het beeld van bewoning en landgebruik in de vroege 

en late prehistorie, dat tot voor kort archeologisch slecht gekend was. 

De opgraving van site 1 kan een beter inzicht geven in de bewoningsdynamiek van 

dit redelijk stabiele deel van het laagterras aan de Maas. Hierbij zijn verschillende 

onderzoeksthema’s van belang:

· De wijze van gebruik van deze lage Maasterrassen. Centrale vraag daarbij is in 

hoeverre het beeld afwijkt van de bekende nederzettingsdynamiek van steeds 

verplaatsende huiserven (‘zwervende erven’-systeem) uit de late prehistorie op de 

pleistocene zandgronden. 

· Studie naar de context van de aangetroffen crematiegraven (los verspreide graven 

tussen huisplattegronden of een onderdeel van een afzonderlijk grafveld?) geeft 

een beter inzicht in het grafbestel in de laatste vier eeuwen voor de jaartelling, een 

periode die als een kennislacune is aangemerkt. 

· De recent ontdekte cultusplaatsen in het Maasdal bij Lomm en Itteren (in relatie 

met funeraire rituelen) wijzen erop dat de lage delen van het cultuurlandschap 

intensief zijn gebruikt voor rituele praktijken. De uitwerking en analyse moeten 

uitwijzen of er een relatie bestaat tussen de crematiegraven en de mogelijke grep-

pelstructuur en hoe de greppelstructuur geïnterpreteerd moet worden. Indien 

er sprake is van een cultusplaats, kan de opgraving waardevolle aanvullingen 

opleveren op de kennis omtrent de inrichting, het gebruik en de ligging van 

cultusplaatsen in het Maasdal.

Het onderzoek van site 2 zal duidelijkheid verschaffen over de aanwezigheid van 

een mogelijke prehistorische dumpzone in dit deel van het onderzoeksgebied. In 

het licht van het landschapsarcheologisch perspectief is verder de potentie van de 

vegetatiehorizont voor archeobotanisch onderzoek van belang.

7.3 Onderzoeksvragen

In deze paragraaf zijn de onderzoeksvragen doorgenummerd vanuit de 

onderzoeksvragen voor vindplaats 2 (paragraaf 3.3). 

69  Stoepker et al. 2004; Theunissen & Rensink 2014.
70  Overgenomen uit Theunissen & Rensink 2014.
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Algemeen
Vragen over het gebruik van dit deel van het laagterras in de late prehistorie: 

32.1 Wat is de aard, inhoudelijke en fysieke kwaliteit en de ruimtelijke verspreiding van 

site 1 en site 2 van vindplaats 55?

32.2 Op welke handelingen (menselijke activiteiten) wijzen de daar aangetroffen sporen 

en vondsten en op welke wijze veranderen deze door de tijd? Wat is de gebruiksduur 

van beide locaties? 

32.3 In welke mate en op welke wijze is de gaafheid van beide sites beïnvloed en welke 

processen (natuurlijke en culturele formatieprocessen) speelden daarin een rol?

32.4 Wat is de bodemopbouw in relatie tot het gebruik van het laagterras in de vroege 

en/of late prehistorie?

32.5 In hoeverre zijn de (aan te treffen) nederzettingssporen van site 1 te relateren 

aan een zwervend erven-systeem? Wat is de variatie in ruimte en tijd van de 

bewoningssporen? Wat waren de middelen van bestaan (voedseleconomie)?

32.6 In hoeverre zijn neolithische bewoningssporen zichtbaar? 

32.7 In hoeverre zijn er - naast bewonen en begraven - ook andere activiteiten 

uitgevoerd? Welke zijn dat en wat zijn de archeologische indicatoren daarvoor?

32.8 Welke betekenis moet worden gehecht aan de aanwezigheid van vuurstenen 

artefacten en eventueel ander vondstmateriaal ter plaatse van site 2? Gaat het 

om een dumpplaats en wat zijn hiervoor eventueel de aanwijzingen? Wat is de 

(chronologische en functionele) relatie tussen site 1 en site 2? 

32.9 Wat is de invloed van erosie- en sedimentatieprocessen op site 1 en site 2, zowel 

voor, tijdens als na de periode van bewoning en gebruik?

32.10 Wat kan worden gezegd over de vegetatieontwikkeling in het gebied van vindplaats 

55, zowel voor, tijdens als na de periode van bewoning en gebruik?

Vragen over een eventueel aanwezige cultusplaats:
33.1 In hoeverre vormen de twee parallelle greppels in het westelijk deel van put 1 een 

onderdeel van een cultusplaats? 

33.2 Als het antwoord negatief is, hoe zijn de greppels dan te interpreteren?

Indien het antwoord positief is, dienen meer specifieke onderzoeksvragen beantwoord 

te worden: 

33.2.1 Wat was het landschapsgebruik ter plaatse van en in de directe omgeving van 

de cultusplaats, zowel tijdens de aanleg als gedurende het gebruik? Hoe was de 

cultusplaats in het landschap ingebed?

33.2.2 Wat was de fysieke verschijningsvorm van de cultusplaats? Welke structuren 

(greppels, wallen, palissades, enz.) behoorden tot de constructie? Wat was de 

omvang? In hoeverre zijn er openingen (toegangen) aanwezig?

33.2.3 Wat is de relatie (chronologisch en functionele samenhang) met de funeraire 

rituelen (begravingen)?

33.2.4 Wat was de functie, gebruik en ouderdom van de greppels? 

33.2.5 Wanneer zijn de greppels aangelegd, wat is de gebruiksduur en wanneer zijn de 

opgevuld geraakt? 

33.2.6 In hoeverre bevatten de greppels vondstmateriaal en/of structuren (paalzettingen, 

enz.)? 

33.2.7 In hoeverre zijn er concentraties te onderscheiden? 

33.2.8 In hoeverre zijn er aanwijzingen voor depositiepraktijken?

33.2.9 Welke aanwijzingen zijn er op basis van archeologisch, bodemkundig en 

archeobotanisch onderzoek voor het gebruik van de omheinde ruimte binnen de 

greppelsystemen?
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Onderzoeksvragen die betrekking hebben op het grafveld: 
34.1  Wat is de ruimtelijke en chronologische begrenzing van het gebruik van het 

grafveld? Hoe en in welke vorm is het grafveld in de loop der tijd ontwikkeld?

34.2  Welke personen (leeftijd, geslacht) zijn er begraven? 

34.3  Welke variatie is er zichtbaar in het grafritueel (synchroon en diachroon)? 

34.4  Wat was de wijze van lijkbehandeling, begravingsvormen en bijgiftenpatroon?

Onderzoeksvragen die betrekking hebben op de bijzondere kuilvullingen: 
35.1  in hoeverre zijn er (eventueel in de dire koppeld?

(Aanvullende) onderzoeksvragen die betrekking hebben op site 2:
36.1  Waaruit bestaat het vondstmateriaal van site 2 en wat is de aard, conservering en 

datering ervan?

36.2  In hoeverre is er sprake van een vindplaats (dumpplaats) in situ of van hogere grond 

afgegleden of verspoeld materiaal?

36.3  In hoeverre zijn ter hoogte van site 2 grondsporen aanwezig en wat is de relatie 

tussen deze sporen en de vuurstenen artefacten? 

36.4  Wat is de potentie van de voormalige laagte ter hoogte van site 2 voor 

archeobotanisch onderzoek? (zie ook vraag 37) 

Archeobotanisch
37  In hoeverre zijn er aanwijzingen in het plantenspectrum voor het lokaliseren van de 

verbouw van cultuurgewassen in het landschap van het laagterras? Welke specifieke 

delen van het laagterras komen daarvoor in aanmerking? In hoeverre wijkt dit af van 

het bekende beeld van de pleistocene zandgronden? 

Archeozoölogisch 
Aangezien onverbrand botmateriaal niet wordt verwacht, zal de nadruk met name 

liggen op de verbrande component

38  Welke diersoorten en leeftijdsgroepen zijn in de archeozoölogische materiaalcategorie 

te herkennen? In hoeverre zijn er aanwijzingen voor slacht, ziektes (pathologie) en 

selectie in rituele depositie?

Fysische antropologie (zie ook de vragen bij 34)
39 Wat zijn de primaire gegevens over de overledenen die ter aarde zijn besteld (leeftijd, 

geslacht, pathologie) en wat is de mate van compleetheid per individu? 

Fysische geografie (zie ook vraag 32.8)
40 Wat is de datering en pollensamenstelling van de vegetatiehorizont die in het 

noordelijk deel van de vindplaats aanwezig is?

7.4 Strategie

De vindplaatsen 2 en 55 zijn onderzocht tijdens één veldcampagne. Om verwarring 

met de putnummers van vindplaats 2 en de proefsleuven van het ADC op vindplaats 

55 te voorkomen begint de putnummering van vindplaats 55 bij werkput 10. Er zijn in 

totaal 10 putten aangelegd (werkputten 10 t/m 19, fig. 7.1).
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Het onderzoek op vindplaats 55 bestond uit het volledig opgraven van site 1 en een 

aanvullend waarderend onderzoek van site 2.71 De opgraving van site 1 richtte zich 

in eerste instantie op het waarderen van de mogelijke greppelstructuur. Hiertoe is 

proefsleuf 1 ter hoogte van de greppels opnieuw opengelegd (werkput 10), waarna 

de greppels door middel van gerichte sleuven in zuidelijke richting gevolgd zijn 

(werkputten 11 en 12). Hierbij werden geen afbuigingen in de greppels aangetroffen; 

waardoor de functie van de greppels als structuur nog niet kon worden bevestigd. 

Besloten werd daarom te starten met de reguliere opgraving. De vindplaats is 

opgegraven middels een alternerend puttenplan. Van twee werkputten (werkputten 17 

en 19) is het meest oostelijk deel niet opgegraven. Gezien de lage sporendichtheid in 

de naastliggende werkputten werd dit niet zinvol geacht. In totaal is op site 1 13.418 m2 

onderzocht. 

71  Theunissen en Rensink 2014.
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Figuur 7.1 
Puttenoverzicht van vindplaats 55 met 
putnummers en met de locaties van de 
gedocumenteerde profielkolommen (pro-
fielnummers aangegeven met een p). Tevens 
aangegeven is de puttenkaart van het proef-
sleuvenonderzoek (grijs omlijnd) en de daarbij 
gedefinieerde sites (site 1 en site 2; stippel-
lijnen).
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Het onderzoek op site 2 diende om vast te stellen of er sprake was van een verspoelde 

of een in situ vuursteenvindplaats. Hiertoe is één put onderzocht (werkput 13), 

haaks op de ADC proefsleuf ter hoogte van hoogste vondstconcentratie. Om de 

vuursteenspreiding in kaart te brengen, zijn verspreid over de put zeven vakken met 

afmetingen van 1 x 1 m handmatig uitgeschaafd. De vakken zijn geschaafd vanaf direct 

onder de bouwvoor, tot onder de aanwezige vondst- en vegetatiehorizont. 

7.5 Werkwijze

De werkputten zijn machinaal aangelegd met behulp van een graafmachine voorzien 

van een gladde bak. De bouwvoor en, indien aanwezig, het pakket jonge rivierklei 

zijn laagsgewijs afgeschaafd, waarbij het tussenvlak steeds visueel en met een 

metaaldetector is afgezocht op vondsten. Het archeologisch vlak is aangelegd in 

de top van de vroeg-holocene rivierklei. De vlakken zijn gefotografeerd en daarna 

ingetekend met een DGPS. De vlakbeschrijving van de sporen is ingevoerd in een 

velddatabase, waarna de sporen zijn gecoupeerd, getekend en gefotografeerd. 

Op site 1 zijn twee greppelstructuren aangetroffen: een grote rechthoekige 

greppelstructuur, met daar tegenaan een kleinere, vierkante greppelstructuur (fig. 9.1). 

De twee structuren zijn onderzocht middels 16 dwarscoupes en twee lengtecoupes (fig. 

9.11). De greppels zijn tenslotte in hun geheel machinaal uitgeschaafd, met als doel 

het controleren van oversnijdingen, het in kaart brengen van de vondstspreiding en het 

verzamelen van monsters voor 14C-dateringen. Vondsten zijn verzameld in segmenten 

van 2 meter lang. 

Voor de waardering van de vuursteenvindplaats op site 2 is de methodiek uit het 

PvE· gevolgd. De 32 x 4 m lange put is in eerste instantie met behulp van de machine 

laagsgewijs verdiept tot aan de onderkant van de bouwvoor. Hierna is gestart met het 

handmatig verdiepen van 1 x 1 m vakken. In het PvE is uitgegaan van het handmatig 

verdiepen van de hele werkput. Als toevoeging op het PvE is voorafgaand aan het 

veldwerk door Archol een tussenfase voorgesteld. De in het PvE voorgestelde strategie 

zou namelijk zeer arbeidsintensief zijn, terwijl het onduidelijk was wat voor resultaat 

het zou opleveren. In plaats van het verdiepen van de hele put is eerst een selectie van 

de vakken geschaafd. Daarvoor is langs één zijde van de put een raai 1 x 1 m vakken 

uitgezet (fig. 7.1). Eén op de vier vakken langs deze raai, in totaal 7, is vervolgens 

handmatig schavend verdiept tot onder de vondstlaag. Na deze fase is er met de 

directievoerder en het bevoegd gezag overleg geweest over de vervolgstrategie. Op 

basis van het ontbreken van vondsten in de geschaafde vakken is besloten de rest 

van de vegetatiehorizont/vondstlaag met de machine af te schaven. De vondsten 

die hierbij zijn aangetroffen, zijn individueel ingemeten. Na het afschaven van de 

vegetatiehorizont/vondstlaag is het sporenvlak gedocumenteerd.

7.6 Vondstmateriaal en monstername

Aanlegvondsten zijn verzameld in vakken van 5 x 5 m. Vondsten uit sporen zijn 

verzameld per spoorvulling.

Er zijn in totaal 44 monsters verzameld (bijlage III). Uit de bewoningssporen zijn 

monsters verzameld ten behoeve van archeobotanisch onderzoek op basis waarvan 

onderzoeksvragen met betrekking tot de voedseleconomie beantwoordt kunnen 

worden. Daarnaast zijn deze monsters verzameld voor 14C onderzoek van de 

botanische resten.
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Uit de greppelstructuur zijn op verschillende locaties houtskoolmonsters verzameld 

ten behoeve van 14C onderzoek. Daarnaast zijn op twee locaties in de greppel in twee 

pollenbakken geslagen (waarmee de greppel van beneden tot boven bemonsterd is) 

om een vegetatiereconstructie mogelijk te maken. Uit alle pollenbakken zijn twee 

monsters gewaardeerd op de aanwezigheid van pollen (in totaal 8 monsters). In geen 

van de monsters waren pollen geconserveerd (bijlage V).

Een van de onderzoeksvragen uit het PvE betreft de potentie van de fossiele bodem 

in het noordelijk deel van vindplaats 55 voor botanisch onderzoek. De laag is echter 

niet bemonsterd ten behoeve van archeobotanisch onderzoek. Reden hiervan is dat 

de gerelateerde vuursteensite eerder een spreiding van losse vondsten betreft dan 

een duidelijke vuursteenvindplaats. Een hiermee samenhangend archeobotanisch 

onderzoek was hierom niet zinvol.

7.7 Methodiek fysische geografie

Omdat het landschap tijdens de IVO-fase reeds uitvoerig in kaart is gebracht, is tijdens 

de opgraving volstaan met het documenteren van 12 profielkolommen verspreid over 

het onderzoeksterrein (fig. 7.1). In het noordelijk deel van het terrein was er sprake 

van een zeer dik holoceen klei pakket, het terrasgrind kon in de profielen niet worden 

bereikt. De profielwaarnemingen zijn hier daarom aangevuld met gutsboringen 

tot op het Maasgrind. De locaties van de profielen zijn vanaf het maaiveldniveau 

ingemeten met behulp van de GPS. Bij de beschrijving van de profielen zijn, conform 

de NEN5104 norm, de volgende kenmerken gedocumenteerd: kleur, grondsoort, 

bijmengsel, sublagen, insluitsels, bodemhorizont, aanwezigheid van ijzer/ mangaan en 

interpretatie. 

7.8 Methodiek analyse handgevormd aardewerk

L. Meurkens

Het onderzoek op vindplaats 55 (site 1) heeft in totaal 1837 scherven handgevormd 

aardewerk opgeleverd. Conform het uitwerkingsvoorstel uit het evaluatierapport is het 

materiaal uit structuren technologisch en vormtypologisch geanalyseerd met het oog 

op een datering van het materiaal. De overige aardewerkvondsten zijn alleen gescand 

op diagnostische kenmerken met een eventuele meerwaarde voor de datering van het 

complex.

Ter beantwoording van de vraagstellingen is het aardewerk op scherfniveau 

beschreven en ingevoerd in een database. Daarbij kon in de meeste gevallen een 

(globale) datering aan het aardewerk gegeven worden. Vervolgens is gekeken of het 

materiaal op basis van grotere complexen scherper gedateerd kon worden.

Het aardewerk is in eerste instantie verdeeld in twee groepen: scherven en gruis. 

Scherven die als gruis zijn geclassificeerd, zijn alleen geteld en gewogen en verder 

niet beschreven.72 Vervolgens zijn de niet als gruis geclassificeerde scherven per (pot)

individu beschreven.73 Daarbij zijn per scherf de volgende eigenschappen genoteerd:

72  Een scherf is geclassificeerd als gruis indien deze kleiner dan 1 cm2 is en/of indien één of beide 
originele oppervlakken verdwenen zijn.

73  Passende scherven met recente breuken zijn als 1 geteld.
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Afwerking – Beschrijving van het oppervlak aan de binnen- en buitenzijde.

Mageringsmateriaal – 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 volgens de vormtypologie van Van den 

Broeke (2012).

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

versiering.

Bakwijze – Beschrijving van het bakmilieu.

Datering – Iedere scherf heeft op basis van technologische en typologische kenmerken 

in principe een begin- en einddatering gekregen.

7.9 Methodiek analyse vuursteen

S. Knippenberg

Er zijn 58 vuurstenen verzameld, waarvan er 45 als artefact geclassificeerd kunnen 

worden. De artefacten zijn beknopt beschreven in een database. Daarbij zijn de 

volgende aspecten gecodeerd: (1) het type vuursteen, (2) eventuele sub-variëteit, 

(3) de grondvorm, (4) specifiek type artefact, (5) aard van de cortex, (6) percentage 

cortex op de dorsale zijde, (7) mate van eventuele verbranding, (8) compleetheid, (9) 

grootteklasse en (10) gewicht. Alleen van de werktuigen zijn de lengte, breedte en 

diktematen genomen. 

7.10 Methodiek analyse natuursteen

S. Knippenberg

Er zijn 473 natuurstenen verzameld. Deze zijn alle afkomstig van site 1 binnen 

vindplaats 55 en zijn vrijwel uitsluitend in grondsporen aangetroffen. Gezien de 

fijnkorrelige afzettingen waarop de vindplaats is gelegen, is er in eerste instantie van 

uitgegaan dat al het steen door menselijk handelen binnen de vindplaats terecht 

moet zijn gekomen. Daarom zijn bij het verzamelen geen selectiecriteria gehanteerd 

en is al het aangetroffen steen geborgen. Gedurende het onderzoek bleek echter dat 

grindrijke afzettingen binnen het onderzoeksgebied al op geringe diepte aanwezig 

zijn. Dit maakt het goed mogelijk dat bij het graven van greppels, kuilen en paalsporen 

grind is aangesneden en dat op deze wijze steenmateriaal enerzijds gewonnen kon 

worden en anderzijds niet intentioneel in sporen terecht gekomen kan zijn. Om dit 

laatste materiaal van het door mensen gebruikte steen te onderscheiden zijn bij de 

bestudering van het steen alle rolstenen zonder sporen van gebruik of bewerking 

buiten beschouwing gelaten. Gedurende de analyse werd duidelijk dat het meeste van 

dit materiaal relatief klein van omvang was (over het algemeen <2cm) en dat het zeer 

waarschijnlijk is dat het geen functie heeft vervuld binnen de vindplaats.

Na bestudering bleven uiteindelijk 109 stenen over die modificatie vertoonden. Deze 

stenen zijn beknopt beschreven in een database. Daarbij zijn de volgende aspecten 

vastgelegd: de steensoort, het artefacttype, de compleetheid, de verbrandingsgraad 

en de aanwezigheid van eventuele bewerkingssporen. Alleen van de werktuigen zijn de 

lengte, breedte en diktematen genomen en is het gewicht vastgelegd.
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7.11 Methodiek fysische antropologie

B. Veselka

Tijdens de opgraving is één crematiegraf aangetroffen. Het graf is opgegraven volgens 

de methode Hiddink.74 De inhoud van het graf is integraal gezeefd over een zeef met 

maaswijdte van 2 mm. 

Het totale gewicht van de crematieresten is genoteerd van alle botfragmenten groter 

dan 2 mm. Daarnaast zijn de crematieresten met afmetingen tussen de 2 en 10 mm 

onderzocht op de aanwezigheid van gebitselementen, vinger- en teenkootjes. De 

crematieresten met afmetingen van 10 mm of groter zijn gewogen en vervolgens 

onderverdeeld in skeletcategorieën.

Van het crematiegraf zijn de volgende eigenschappen vastgesteld: de 

verbrandingsgraad, de leeftijd, het geslacht en het voorkomen van pathologieën.

De verbrandingsgraad van het crematiegraf is bepaald op basis van kleur, textuur, 

scheuren en vervorming aan het bot. In fig. 7.2 is een overzicht te vinden van de 

verbrandingsgraden, de daarmee corresponderende temperaturen en de uiterlijke 

verschijningsvormen van het botmateriaal. 

Voor de leeftijdsbepaling is gebruik gemaakt van de robuustheid van het skelet, de 

groei en ontwikkeling van de gebitselementen en het vergroeien en verbenen van 

het skelet. Voor leeftijdsbepaling zijn de categorieën aangehouden zoals beschreven 

in tabel 7.1 conform Grosskopf.75 De geslachtsbepaling vindt met name plaats op 

basis van kenmerken van het bekken en de schedel, zoals beschreven door Acsádi en 

Nemerskéri en de WEA.76

74  Hiddink 2003.
75  Grosskopf 1999, 39.
76  Ascádi & Nemerskéri 1970; Worshop European Anthropologists 1980.

Figuur 7.2 
Verbrandingsgraden (bekend als combus-
tion degrees of burn stages). De relatie 
tussen temperatuur van het vuur en de 
kenmerken van het bot. (bron: Lemmers 
2011, fig. 7 (Hertekend van Trautmann 
2006; figuur 18; Wahl 2008, tabel 9.1 en 
Herrmann 1988, figuur 274)). 
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Het crematiemonster is naast de demografische gegevens ook bekeken op 

abnormaliteiten in het skelet veroorzaakt door ziektes, opgelopen trauma of 

individuele variaties. Voor beschrijving van deze afwijkingen in het skelet wordt de 

classificatie aangehouden zoals opgesteld door Aufderheide & Rodrígruez-Martín en 

Waldron.77

categorie corresponderende leeftijd

Neonaat < 1 jaar

Infans 1 0-6 jaar

Infans 2 7-12 jaar

Juveniel 13-18/19 jaar (subcategorie 15+)

Volwassen 20 –40 jaar

Laat-volwassen > 40 jaar

7.12 Methodiek archeobotanisch onderzoek

E.E. van Hees

Er zijn in totaal dertien grondmonsters onderzocht op de aanwezigheid van 

macrobotanische resten als zaden en vruchten (Bijlage IV). Van de onderzochte 

monsters bevatten tien monsters macrobotanische resten. Op basis van de kwaliteit 

van de botanische resten zijn uiteindelijk zes monsters zijn geschikt bevonden voor 

verdere analyse (vnr. 24, 34, 43, 132, 142 en 145). 

De grondmonsters zijn nat gezeefd over een set zeven met als kleinste maaswijdte 

250µ (een kwart millimeter). Hierbij is in eerste instantie een liter gezeefd voor een 

waarderend onderzoek. In de meeste gevallen is dit aangevuld tot maximaal drie 

liter, met name voor het verkrijgen van voldoende geschikt materiaal voor een 
14C-datering. De resten zijn bekeken onder een stereomicroscoop met opvallend licht 

(Leica SE600) bij een maximale vergroting van 40x in het botanisch laboratorium van 

de Faculteit der Archeologie in Leiden. De identificatie is gebeurd met behulp van de 

Digitale Zadenatlas78 en de referentiecollectie van het botanisch laboratorium. Voor de 

naamgeving is de Heukels’ Flora van Nederland79, voor zover mogelijk, aangehouden. 

De onderverdeling in ecologische groepen is gebaseerd op Tamis et al.80

7.13 14C-analyse

Er zijn acht monsters 14C gedateerd. Het betreft de datering van verbrand bot uit 

een crematiegraf (spoor 106); vier houtskoolmonsters uit greppelstructuur 1; een 

houtskoolmonster uit een vondstrijke kuil (spoor 44); een monster van verkoolde zaden 

(graan (Cerealia)) uit een huisplattegrond (structuur 3, spoor 27) en verkoolde zaden 

(zegge (Corex sp) en walstro (Galium sp)) uit een spieker (structuur 5, spoor 158).

Het dateringsonderzoek is uitgevoerd door het Poznan Radiocarbon Laboratory in 

Polen. Voor de calibratie is gebruik gemaakt van OxCal 4.2.3 (calibratieset IntCal13).

77  Aufderheide & Rodrígruez-Martín 1998; Waldron 2009.
78  Cappers et al. 2012.
79  Van der Meijden 2005.
80  Tamis et al. 2004.

Tabel 7.1 
Leeftijdscategorieën naar Grosskopf 1999, 39.
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Resultaten landschappelijk onderzoek 

E. Heunks & J. van der Leije

Vindplaats 55 ligt in een paleolandschappelijke overgangszone. Het zuidwestelijke 

deel is vergelijkbaar met de situatie op vindplaats 2, met al binnen 1,0 m –Mv (29,3 m 

+NAP) de top van het grindpakket van het Terras van Geistingen. Het holocene dek 

bestaat tot aan de bouwvoor uit een gerijpt pakket grijsbruine tot bruine, sterk siltige 

kleien (Ks3) met roest en mangaanspikkels. Een vegetatiehorizont ontbreekt en het 

prehistorisch loopvlak is opgenomen in de bouwvoor. De sporen liggen direct onder 

de bouwvoor en het archeologisch vlak ligt tussen 29,5 en 30 m + NAP (fig. 8.1). De 

meeste van de aangetroffen sporen hebben slechts een diepte van 10 – 20 cm diep. 

Uitgaande van een gemiddelde bouwvoordikte van 20-40 cm lijkt geconcludeerd te 

mogen worden dat het huidige maaiveld in hoge mate overeen komt met het maaiveld 

ten tijde van bewoning in de prehistorie. 

In noordelijke richting duikt het grindterras dieper weg. Iets ten zuiden van site 2 

zakt de top van het grindterras over korte afstand weg van waarden rond 0,5 m – Mv 

(29,5 m + NAP; werkput 14) naar waarden rond 3,2 m –Mv (26,9 m + NAP). Ook hier 

wordt het holocene dek gedomineerd door bruingrijze, sterk siltige kleien (Ks3), 

maar op grotere diepte (circa 2,5 m –Mv) is het profiel siltrijker en zandiger met 

een sterke gelaagdheid.81 Tevens wordt het bodemprofiel op dit niveau humeus en 

bevat plantenresten (in beide boringen in werkput 13 werd o.a. een stukje hazelnoot 

gevonden). Daarnaast neemt naar beneden het fijn grindgehalte toe. De afzettingen 

worden geïnterpreteerd als een geulbodem of terrasflank in een laatste actieve 

overstromingsfase van het Dryas-terras. 

Ook in het oostelijk deel van de vindplaats (site 1) is tussen het grind en het holocene 

rivierkleidek een circa 30 cm dikke laag geelbruin, zwak siltig, grof tot zeer grof zand 

(Zs1) afgezet. Ook deze zanden maken deel uit van het Jonge Dryas-terras, en vormen 

de laatste afsluitende fase daarvan.

In de top van de rivierklei is in het noordoostelijk deel van de vindplaats, ter hoogte van 

werkput 13 en de noordoostelijke helft van werkput 18 een iets donkerder kleurende, 

grijze laag van circa 10 cm dik vastgesteld. De textuur en ook het mangaan/ijzergehalte 

van deze laag wijkt niet af van onder – en bovenliggende lagen (Ks3). Op basis van 

alleen de donkere kleuring lijkt het te gaan om een fossiele/ begraven bodem (fig. 82). 

Dergelijke vegetatiehorizonten ontstaan onder langdurig zeer rustige omstandigheden 

met weinig/geen sedimentatie. Een datering in het Atlanticum is zeer waarschijnlijk, 

hetgeen goed past in combinatie met de hierin aangetroffen vuurstenen artefacten 

(zie paragraaf 11.1). Tussen de begraven bodem en de bouwvoor is plaatselijk nog 

een restant van een kleidek aanwezig. Dit moet gevormd zijn in een periode met 

hernieuwde sedimentatie van kleiig materiaal, mogelijk het gevolg van de eerste 

prehistorische landbouwactiviteiten in het achterland. De vegetatiehorizont is tijdens 

het proefsleuvenonderzoek van ADC in het noordelijk deel van werkput 2 op één plaats 

in het vlak aangesneden en als spoor vastgelegd.82 Dat zou te maken kunnen hebben 

met de aanwezigheid van een ONO – WZW lopend geultje. Van een geul blijkt echter 

geen sprake te zijn, eerder lijkt het sporenvlak hier iets hoger te zijn aangelegd.

81  De profielen zijn tot circa 1,5 m –Mv gedocumenteerd. Om de landschappelijke opbouw tot op 
het Maasgrind te beschrijven is gebruik gemaakt van gutsboringen.

82  Tichelman 2004, 49.

8
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Opvallend is dat ondanks de iets lagere ligging van het noordelijk deel van vindplaats 

55 een jong Romeins of middeleeuws kleidek ontbreekt. Vermoedelijk lag deze zone te 

ver van de toen actieve Maas, in tegenstelling tot vindplaats 2.

De bouwvoor heeft over de hele vindplaats een dikte tussen de 20 en 40 cm, bestaat 

uit donkerbruingrijze, uiterst siltige klei met hier en daar grind en stukjes baksteen.
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Figuur 8.1 
Vlakhoogtekaart van vindplaats 55.
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Figuur 8.2 
Profielopbouw in het noorden van werkput 
18 (profiel 29), de grijze fossiele bodem in de 
rivierklei. 
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Sporen en structuren uit de late prehistorie, 
Romeinse tijd en Nieuwe tijd (site 1 en 2) 

9.1 Inleiding

Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek zijn er op vindplaats 55 

twee sites onderscheiden (fig. 7.1). Site 1 is gelegen op een verhoging in het landschap 

waarop sporen uit de periode late bronstijd t/m late ijzertijd zijn aangetroffen. In 

de late bronstijd – vroege ijzertijd is het gebied als nederzettingsterrein in gebruik 

geweest. In of kort na de 8e eeuw v. Chr. is het gebied verlaten, waarna het vervolgens 

in de late ijzertijd opnieuw in gebruik genomen wordt als grafveld. Daarnaast zijn er 

enkele sporen aangetroffen die samenhangen met het landgebruik in de Romeinse 

tijd en de Nieuwe tijd. Site 2 betreft een spreiding van vuurstenen artefacten uit het 

neolithicum in het noordelijk deel van de vindplaats.83 In dit hoofdstuk wordt per 

periode een beschrijving gegeven van de aangetroffen sporen en structuren.

9.2 Conservering en verspreiding

Tijdens de opgraving van site 1 zijn de proefsleuven uit 2003 opnieuw opengelegd. 

Opvallend is dat de meeste sporen die tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn herkend, 

niet teruggevonden zijn (vergelijk fig. 2.5 & fig. 9.1). Ook na het handmatig opschaven 

van het vlak en na het sporenvlak een nacht te laten ‘rijpen’, konden de sporen niet 

worden teruggevonden. Hiervoor zijn twee mogelijke verklaringen. Ten eerste is het 

mogelijk dat de sporen door verkleuring van de grond niet meer zichtbaar zijn, nadat 

het vlak al eerder heeft open gelegen. Een andere verklaring kan zijn dat een deel van 

de door het ADC herkende sporen in werkelijkheid geen sporen zijn. In het rapport 

van het proefsleuvenonderzoek staat beschreven dat de meeste sporen pas zichtbaar 

werden na een regenbui. Mogelijk zijn daardoor een groot aantal natuurlijke vlekken 

ingekrast.84 Tijdens de opgraving is contact geweest met de archeologen die in 2003 

het proefsleuvenonderzoek hebben uitgevoerd. Zij verklaarden dat de sporen zich 

inderdaad erg onduidelijk aftekenden in het vlak. De meeste sporen zijn daarnaast in 

deze fase niet gecoupeerd.85

De archeologische grondsporen tekenen zich, net zoals bij het proefsleuvenonderzoek, 

direct onder de bouwvoor af, in de top van het holocene rivierkleidek. In het noordelijk 

deel van de vindplaats, met name in werkput 18, werden de sporen onder de 

donkergrijze, vegetatiehorizont herkend. Van de meeste sporen is slechts 10 – 20 cm 

bewaard gebleven (zie hoofdstuk 8). 

Aangezien de meeste sporen relatief ondiep zijn en omdat de huidige Tabeckersweg 

aanmerkelijk hoger lag dan het onderzoeksterrein, is de gedachte geopperd dat het 

onderzoeksgebied wellicht deels was afgegraven. Om het hoogteverschil te kunnen 

verklaren is werkput 18 dicht tegen de huidige Tabeckersweg aan gelegd. Het blijkt 

dat langs de weg de verstoorde bovenlaag/ bouwvoor dikker is dan op de rest van het 

perceel. Tevens zijn er kiezels aangetroffen in de bovenlaag, die op de rest van het 

terrein niet aanwezig zijn. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de weg is opgehoogd 

en er dus geen sprake is van een afgraving van de rest van het terrein. 

83  Tichelman 2004.
84  Tichelman 2004, 17.
85  Omdat het waarschijnlijk wordt geacht dat de meeste van de bij het proefsleuvenonderzoek 

herkende sporen geen antropogene sporen betreffen, is er voor gekozen alleen de 
gecoupeerde sporen bij de resultaten van de opgraving te betrekken.

9
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De sporen concentreren zich voornamelijk in de westelijke helft van het 

onderzoeksgebied (fig. 9.1). Dit is ook het hoogst gelegen deel van het 

onderzoeksgebied (fig. 8.1). In het westen bevindt het sporenniveau zich op circa 30 m 

+ NAP, terwijl de hoogtes van het sporenvlak in het oostelijk deel van het terrein rond 

de 29,5 m + NAP liggen. Het verschil in hoogte weerspiegelt het natuurlijke reliëf en is 

geen gevolg van afgraving van de bovengrond. Hierop wijst het feit dat er wel enkele 

sporen in het oostelijke terreindeel zijn aangetroffen. 
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Figuur 9.1 
Spoortype kaart, vindplaats 55.
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9.3 Bewoning op de overgang van de late bronstijd naar de vroe-
ge ijzertijd 

Uit de periode late bronstijd – vroege ijzertijd zijn er in het onderzoeksgebied 

bewoningssporen aangetroffen verspreid over een gebied van circa 90 x 60 m (fig. 

9.2). Gezamenlijk vormen zij een erf, bestaande uit een klein huis, verschillende 

bijgebouwen en kuilen. Richting de oostelijke, zuidelijke en westelijke randen van 

het onderzoeksgebied neemt de sporendichtheid af. Hier zijn ook geen structuren 

meer aangetroffen. Dicht tegen de noordelijke rand van het onderzoeksgebied zijn 

wel twee spiekers aangetroffen. Direct ten noorden van deze structuren loopt het 

landschap echter af, herkenbaar aan het naar beneden duiken van het Maasgrind en de 

aanwezigheid van een fossiele bodem. Aangenomen wordt dat de vindplaats hier op 

natuurlijke wijze wordt begrensd. Waarschijnlijk is het hele erf onderzocht en loopt het 

niet door buiten de grenzen van het onderzoeksgebied.
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Figuur 9.2 
Overzicht van de sporen en structuren uit de 
late bronstijd - vroege ijzertijd. 
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9.3.1 Huisplattegrond

Er is één huisplattegrond aangetroffen.86 Het betreft een noord-zuid georiënteerde, 

vermoedelijk tweebeukige constructie met afmetingen van 6,6 bij 3,2 m (fig. 9.3). De 

constructie bestaat uit twee rijen van elk vier paalsporen, waarbij de paalsporen circa 2 

m uit elkaar liggen. De paalsporen zijn tussen de 7 en 20 cm diep (13 cm gemiddeld), in 

het vlak hebben ze een ronde vorm en een diameter tussen de 30 en 40 cm. De sporen 

zijn homogeen opgevuld met bruingrijze, silthoudende klei met houtskoolspikkels en 

in enkele gevallen spikkels verbrande klei. Er zijn geen paalkernen waargenomen, maar 

ook geen duidelijke aanwijzingen dat de palen zijn uitgegraven. Tussen de twee rijen 

bevinden zich nog drie paalsporen, twee aan de kopse kanten van de plattegrond en 

één in het midden. Gezien de relatief geringe breedte van de plattegrond kan het niet 

uitgesloten worden dat de bewaard gebleven paalsporen slechts de kernconstructie 

van de plattegrond vertegenwoordigen en dat de eigenlijke wandpalen ontbreken. 

Mogelijk is de plattegrond oorspronkelijk breder en vierbeukig geweest. Er zijn geen 

aanwijzingen voor reparaties aan de structuur aangetroffen.

86  Structuur 3.
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Figuur 9.3 
Overzicht en spoordieptes van de huisplatte-
grond (structuur 3).
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Er is slechts één klein fragment handgevormd aardewerk in de paalsporen van de 

structuur gevonden, dat niet nader gedetermineerd kon worden.

Uit een van de paalsporen (spoor 27) van de huisplattegrond is verkoold graan 14C 

gedateerd. Dit heeft een datering van 756 – 411 cal BC (met een zekerheid van 95,4%) 

opgeleverd.87 

9.3.2 Spiekers

Er zijn vier zogenaamde spiekers aangetroffen (structuren 4 t/m 7, zie tabel 9.1). 

Dit zijn kleine gebouwtjes met een boven de grond verheven vloer die werden 

gebruikt voor de opslag van gewassen. De verhoogde vloer diende voornamelijk ter 

bescherming van de opgeslagen voorraad tegen vocht en ongedierte. Het aantal palen 

waarop het gebouw rustte varieert, net als de afmetingen en de ‘zwaarte’ van de 

uitvoering (grote zware palen of kleine lichte). Deze variatie hangt vermoedelijk samen 

met de functie. Het meest voorkomend is het vierpalige type, waarvan er op vindplaats 

55 drie zijn aangetroffen (tabel 9.1, fig. 9.4). Daarnaast is er één zespalige spieker 

gevonden. De vierpalige spiekers hebben een min of meer vierkante vorm in het vlak, 

de zespalige spieker is rechthoekig. De diepte van de paalsporen van de spiekers wijkt 

niet veel af van die van de huisplattegrond. Ook de oriëntatie van drie van de vier 

spiekers is min of meer gelijk aan die van het huis, wat een relatie tussen de structuren 

aannemelijk maakt. Structuur 5 ligt meer noordoost – zuidwest georiënteerd.

type afmetingen spoordiepte (gemiddeld)

structuur 4 zespalig 3,5 x 2,3 5-19 (9)

structuur 5 vierpalig 2,5 x 2,5 6-22 (14)

structuur 6 vierpalig 2,5 x 1,9 5-8 (6)

structuur 7 vierpalig 2,9 x 2,3 3-9 (5)

Slechts een van de spiekers heeft vondstmateriaal opgeleverd. Uit een van de 

paalsporen van structuur 5 is een fragment kwartsgemagerd aardewerk verzameld, dat 

in de late bronstijd - vroege ijzertijd dateert. Daarnaast zijn de verkoolde resten van 

zegge en walstro uit een van de paalsporen van structuur 7 14C gedateerd. Dit heeft 

een datering van 799 – 541 cal BC (95,4%) opgeleverd.88

9.3.3 Kuilen

Tijdens de opgraving zijn in totaal 35 kuilen aangetroffen, in aanvulling op de 11 die al 

tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn gedocumenteerd. De kuilen zijn verspreid over 

87  2450 + 35 BP (Poz-70591).
88  2530 + 35 BP (Poz-70590).

Figuur 9.4 
Vierpalige spieker, structuur 5. Foto richting 
het noorden.

Tabel 9.1 
Kenmerken van de spiekers.
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het onderzoeksgebied aangetroffen, maar de hoogste concentratie bevindt zich in het 

noordwesten.

In het vlak hebben de kuilen een ronde tot ovale vorm en een diameter tussen de 35 

en 250 cm. De diepte van de sporen varieert van 4 tot 156 cm, met een gemiddelde 

van 25 cm. De kuilen zijn onder te verdelen in twee groepen. Eén groep kuilen heeft 

een rechthoekige doorsnede en platte bodem, de andere groep een komvormige 

doorsnede. Tussen deze twee vormen is er geen verschil in spoordiepte. De sporen 

zijn over het algemeen opgevuld met bruingrijs, sterk silthoudende klei. De opvulling 

is vaak homogeen, soms wat gevlekt en in veel gevallen zijn er houtskoolspikkels 

waargenomen. 

De meeste kuilen zijn moeilijk te dateren. In een aantal gevallen is er aardewerk 

aangetroffen, dat een indicatie geeft over de ouderdom van de kuil. Sporen 44, 45, 47, 

55, 147 en 222 bevatten scherven uit de late bronstijd – vroege ijzertijd en in spoor 133 

is aardewerk uit de late ijzertijd aangetroffen. In de overige gevallen blijft de datering 

onbekend. Verondersteld wordt dat de meeste kuilen met de bewoning in de late 

bronstijd - vroege ijzertijd in verband gebracht kan worden, maar het is ook mogelijk 

dat een deel van de kuilen samenhangt met het gebruik van het terrein in de late 

ijzertijd. Bij de meeste kuilen is de precieze functie onduidelijk. In enkele gevallen is wel 

een mogelijke interpretatie te geven. Een paar bijzondere kuilen worden hieronder in 

detail beschreven.

Spoor 219
In het zuiden van het onderzoeksgebied is één opmerkelijk diepe kuil aangetroffen (fig. 

9.2: spoor 219). De kuil is 156 cm diep en circa 20 cm tot in het Maasgrind gegraven. 

Opmerkelijk is de ovale vorm van het spoor in het vlak. De lengte van de kuil bedraagt 

215 cm, terwijl de breedte slechts 90 cm is. Ook de vorm van de kuil in doorsnede 

is opvallend. De zuidelijke kopse kant loopt recht naar beneden, terwijl de overige 

wanden een schuin verloop hebben (fig. 9.5). De opvulling van het spoor is schoon en 

er zijn geen vondsten aangetroffen in de kuil. 

Voor de kuil zijn verschillende functies denkbaar. De diepte van de kuil en het feit 

dat deze bewust tot in het Maasgrind gegraven lijkt, vormen argumenten voor een 

interpretatie als waterkuil. Ook de locatie van de kuil spreekt hiervoor, namelijk daar 

waar het Maasgrind relatief dicht onder het oppervlak ligt. Hier tegenover staat dat de 

rivier de Maas en de Kingbeek niet ver van de nederzetting af lagen, zelfs nog dichter 

bij de nederzetting dan tegenwoordig het geval is. Het graven van een waterkuil lijkt 

dan overbodig. 

Aannemelijker is een functie als vlasrootkuil, waarbij vlasstengels in een kuil met 

water worden gelegd zodat de vezels vrijkwamen en als textiel gebruikt kunnen 

worden. Aanwijzingen voor het verbouwen en gebruiken van vlas, in de vorm van 

macrobotanische resten, zijn op de vindplaats echter niet gevonden. Ook kan 

gedacht worden aan het gebruik van de kuil voor het looien van leer waardoor huiden 

geconserveerd en soepel werden. Gezien de water doorlatende grindlaag op de bodem 

van de kuil is echter de vraag of deze voor het looien van leer geschikt was.

Bij de opgraving Maastricht-Aachen Airport is een vergelijkbare kuil aangetroffen, 

met een vergelijkbare vorm in het vlak en in doorsnede.89 Bij dit exemplaar waren op 

de bodem echter een rij kleine, ondiepe paalgaten of staken zichtbaar. Bij de kuil van 

Koeweide waren deze er niet of niet herkenbaar in het grind. Een interpretatie voor de 

kuil wordt in het rapport van Maastricht-Aachen Airport niet genoemd.

89  Tichelman 2010, 65-66.
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Sporen 44 en 45
Onder de opgegraven kuilen bevindt zich twee vondstrijke kuilen. De meest vondstrijke 

kuil (spoor 44, fig. 9.6) heeft in het vlak een ovale vorm en meet 150 x 112 cm. In 

doorsnede heeft het spoor min of meer rechte wanden en een tamelijk vlakke bodem. 

De spoordiepte bedraagt 38 cm. In de kuil zijn twee vullingen onderscheiden. Het 

onderste deel van het spoor had een bruingrijze opvulling waarin zich een grote 

hoeveelheid brokken verbrande leem bevond, enkele van deze fragmenten lijken 

afkomstig van een haard- of ovenwand (paragraaf 10.3). De vulling hierboven had 

door aanwezigheid van een grote hoeveelheid houtskool een donkerdere kleur. 

Naast bijna 6 kg verbrande leem bestaat het vondstmateriaal uit maar liefst 928 

scherven aardewerk afkomstig van minimaal 20 potten(tabel 9.2), twee vuurstenen 

afslagkernen, zes vuurstenen afslagen, een wrijfsteen van kwartsiet met mogelijk oker 

residu en een plaatvormige steen met mogelijke sporen van lichte polijsting. Ook is een 

klein fragment verbrand bot gevonden. Het fragment was te klein voor determinatie.

Op basis van de spreiding van de vondsten lijken deze in een keer in de kuil te zijn 

gedumpt, tussen de vondsten was namelijk nauwelijks of geen sediment aanwezig.

Direct ten westen van spoor 44 ligt een, wat afmeting en opvulling betreft, 

vergelijkbare kuil: spoor 45. De kuil meet 173 x 137 cm in het vlak en heeft een diepte 

van 54 cm. Het aantal vondsten in deze kuil is wel een stuk geringer (tabel 9.2). Er zijn 

51 aardewerk fragmenten aardewerk verzameld, 27 fragmenten verbrande leem, vier 

vuurstenen afslagen, een verbrand fragment van een maasei en een mogelijk gebruikte 

plaatvormige rolsteen.

Beide kuilen zijn onderzocht op archeobotanische resten, maar deze waren niet 

aanwezig.

Het aardewerk uit de kuilen dateert in (de tweede helft van) de late bronstijd of de 

eerste fase van de vroege ijzertijd (fase A). Houtskool afkomstig uit de bovenste vulling 

van spoor 44 is 14C gedateerd en leverde een gecalibreerde datering van 980 - 830 cal 

BC (95,4%) op.90

90  2760 + 30 BP (Poz-68686).
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 Figuur 9.5 
Doorsnede van de mogelijke vlasrootkuil 
(spoor 219) in de lengte (A, richting het 
zuidwesten) en in de breedte (B, richting het 
zuidoosten). In de doorsnede in de breedte 
is te zien hoe de kuil tot in het Maasgrind 
gegraven is. De lengtedoorsnede bevindt zich 
niet op het diepste deel van het spoor, waar-
door het grind hier niet te zien is.
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Figuur 9.6 
Kuil spoor 44 met uitgeprepareerde scherven 
in het vlak (A en C) en in doorsnede (B). 



Koeweide-Trierveld    61

categorie aantal gewicht (gr.)

Spoor 44 aardewerk 928 21.363

aardewerk – weefgewicht 1 988

verbrand bot 1 0,1

verbrande leem 247 5.904

vuurstenen artefacten 8 151

natuurstenen artefacten 2 1.080

totaal 1.18 29.486

Spoor 45 aardewerk 51 600

verbrande leem 27 254

vuurstenen artefacten 4 63

natuurstenen artefacten 1 50

totaal 83 967

Tijdens het proefsleuvenonderzoek is een soortgelijke kuil als spoor 44 en 45 

aangetroffen in het zuidelijk deel van het onderzoeksgebied (werkput 2, spoor 5). 

Deze kuil had een afmeting van 170 x 170 cm in het vlak, was 20 cm diep en opgevuld 

met donkergrijze silthoudende klei met houtskool, verbrande klei, aardewerk en 

natuursteen.91 Op basis van het aangetroffen aardewerk dateert deze kuil in dezelfde 

periode als spoor 44 en 45.

Spoor 166
In het noordwestelijk deel van de vindplaats is eveneens een kuil aangetroffen 

die in eerste instantie als afvalkuil is geïnterpreteerd (fig. 9.2: spoor 166). De kuil 

meet 137 x 165 cm in het vlak en heeft een diepte van 17 cm. De bodem van de kuil 

is vlak. De onderste vulling van de kuil is zeer houtskoolrijk en bevat kleinere en 

grotere brokjes verbrande leem. Ook zijn er verschillende verbrande fragmenten 

van gerst aangetroffen (zie paragraaf 12.2). In totaal zijn 4 aardewerkfragmenten 

aangetroffen. De bovenste vulling van de kuil is schoon. De verbrande resten duiden 

er op dat de resten van een haardvuur of oven in de kuil zijn gedeponeerd. Overig 

nederzettingsafval is nauwelijks in de kuil aanwezig. Net als bij bovenstaande kuilen 

hoeft het spoor niet primair gegraven te zijn met als doel er afval in te dumpen. De 

randen van het sporen tonen geen sporen van verbranding in situ. De kuil heeft dus 

oorspronkelijk een andere, onbekende functie hebben gehad, waarna het eenmalig 

is gebruikt om de resten van een vuur in te dumpen. Gezien de aanwezigheid van de 

graanresten kan dit vuur gebruikt zijn voor het bereiden van een maaltijd.

9.3.4 Losse paalsporen

Er zijn 77 paalsporen aangetroffen die niet aan een of meerdere structuren zijn toe te 

schrijven, in aanvulling op de 66 paalsporen die al tijdens het proefsleuvenonderzoek 

zijn herkend.92 De meeste paalsporen bevinden zich in de westelijke helft van het 

onderzoeksgebied. Over het algemeen hebben deze sporen geen vondstmateriaal 

opgeleverd en zijn ze niet gedateerd. Het is daarom niet zeker of ze zijn toe te 

schrijven aan de bewoningsfase in de late bronstijd - vroege ijzertijd. Op basis van de 

kleur van de vulling lijken ze echter wel in de late prehistorie te dateren. Mogelijk is een 

deel van de sporen aan activiteit in een jongere periode te plaatsen.

91  Tichelman 2004, 48.
92  Tichelman 2004, 48.

Tabel 9.2 
Overzicht van het vondstmateriaal uit de 
kuilen spoor 44 en spoor 45.
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9.3.5 Datering

De sporen uit de late bronstijd / vroege ijzertijd lijken te behoren tot één erf bestaande 

uit een huisplattegrond met enkele bijgebouwen en kuilen. Er zijn geen sporen van 

een erfafscheiding gevonden. Voor de datering van de grondsporen zijn er diverse 

aanwijzingen. Ter eerste het vondstmateriaal. Hierbij zijn met name de vondstrijke 

kuilen spoor 44, 45 en werkput 2, spoor 5 uit het proefsleuvenonderzoek van belang. 

Het aardewerk in deze kuilen is in (de tweede helft van) de late bronstijd of begin van 

de vroege ijzertijd (fase A) gedateerd. 

Daarnaast zijn er drie monsters 14C gedateerd (tabel 9.3). Het monster uit de 

vondstrijke kuil spoor 44 dateert tussen 992 en 830 v. Chr. De monsters uit de 

huisplattegrond (structuur 3) en een spieker (structuur 7) hebben een iets jongere 

datering, namelijk tussen 756 en 411 v. Chr. respectievelijk tussen 799 en 541 v. Chr. Het 

verschil is mogelijk te verklaren doordat de kuil is gedateerd op basis van houtskool, 

terwijl uit het huis en de spieker verkoolde zaden zijn gedateerd. De datering op 

basis van verkoolde zaden is over het algemeen meer accuraat. Houtskooldateringen 

kunnen tot enkele honderden jaren ouder uitvallen, afhankelijk van de levensduur van 

de boom en de locatie in de boom vanwaar het houtskool afkomstig is (kern van de 

stam versus spinthout).93 De 14C dateringen van de kuil en de structuren volgen elkaar 

bovendien naadloos op. Bovendien is het goed mogelijk dat het aardewerk uit het 

begin van de vroege ijzertijd dateert. Hoewel niet uitgesloten kan worden dat de kuilen 

inderdaad van voor de bewoningsfase dateren, is het gezien de relatief lage dichtheid 

aan sporen waarschijnlijker dat ze gelijktijdig zijn. Het aangetroffen vondstmateriaal 

(weefgewicht, verbrande steen en een wrijfsteen) maakt het ook waarschijnlijker dat 

deze met de bewoning in verband gebracht moeten worden, die dan ergens op de 

overgang van de late bronstijd naar de vroege ijzertijd gedateerd moet worden, in de 

9e – 8e eeuw voor Christus.

vnr. put spoor context type 14C cal 95,4%

26 14 44 kuil houtskool 2760 +  30 BP 992 - 830 v. Chr.

142 18 158 spieker verkoolde zaden (zegge en walstro) 2530 + 35 BP 799 - 541 v. Chr.

43 12 27 huis  verkoolde zaden (graan) 2450 + 35 BP 756 - 411 v. Chr.

9.4 Rituele praktijken in de midden-  tot late ijzertijd

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden twee crematiegraven in associatie met een 

verondersteld greppelsysteem uit de ijzertijd aangetroffen (fig. 9.7).94 Op basis daarvan 

is de vindplaats als mogelijke cultusplaats geïnterpreteerd.95 Bij de opgraving bleek dat 

de greppels die tijdens het proefsleuvenonderzoek waren aangetroffen, deel uitmaken 

van twee bij elkaar horende greppelstructuren. Deze bestaan uit een langwerpige 

greppelstructuur en een kleinere vierkante greppelstructuur. Tijdens de opgraving werd 

buiten de greppelstructuren een derde crematiegraf aangetroffen.

De greppelstructuren en crematiegraven bevinden zich in het westelijk deel van het 

onderzoeksgebied en zijn compleet opgegraven. 

 

93  Van Rijn 2000, 6.
94  Tichelman 2004.
95  Theunissen & Rensink 2014.

Tabel 9.3 
Overzicht van 14C dateringen uit de 
bewoningsfase.
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9.4.1 Crematiegraven

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn twee kuiltjes met crematieresten aangetroffen 

(fig. 9.7: werkput 1, spoor 33 en 34). In één van deze twee kuilen (spoor 34) werd 1,4 

gram verbrand menselijk bot aangetroffen, een interpretatie als crematiegraf is gezien 

de geringe hoeveelheid verbrand materiaal discutabel. Uit de tweede kuil werden 

meer crematieresten verzameld, namelijk 26,4 gram. Beide sporen liggen binnen de 

greppelstructuur.

In aanvulling op de twee graven is tijdens de opgraving een derde crematiegraf 

aangetroffen, circa 2 m ten noorden van greppelstructuur 1 (fig. 9.7: spoor 106). De 

crematieresten bevonden zich in een rond kuiltje van 50 x 45 cm en 10 cm diep (fig. 

9.8 & 9.9). Conform de indeling van Hiddink is er sprake van een type A graf.96 Dit zijn 

96  Hiddink 2003, 23.
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Figuur 9.7 
Overzicht van de sporen van de greppel-
structuren en crematiegraven.
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Figuur 9.8
Het crematiegraf spoor 106 met aardewerken 
kom tijdens de opgraving. Foto richting het 
noorden.
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Figuur 9.9 
Crematiegraf spoor 106. 
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graven waarbij verbrand bot uit de brandstapel wordt uitgezocht en los of verpakt in 

een container in de grafkuil wordt bijgezet. De kuil wordt daarna direct opgevuld met 

schone grond. 

In graf spoor 106 zijn de crematieresten uit de brandstapel los in de grafkuil bijgezet, 

brandstapelresten zijn daarbij niet aanwezig. Naast de crematieresten is in het graf een 

relatief complete aardewerken kom gevonden. De crematieresten bevinden zich niet in 

de kom, maar eronder en naast. De kom heeft dus niet gefungeerd als urn, maar moet 

eerder als bijgift worden geïnterpreteerd. Omdat de kom geen sporen van secundaire 

verbranding vertoont, kan gesteld worden dat deze niet op de brandstapel gestaan 

heeft tijdens de crematie, maar later als bijgift in de kuil geplaatst is. Vermoedelijk was 

de kom gevuld met drank of voedsel, maar hier zijn geen resten van teruggevonden. 

De graven uit het vooronderzoek kunnen, met enige armslagen, ook als type A graf 

geïnterpreteerd worden.

9.4.2 Greppelstructuren

Tijdens de opgraving is gebleken dat de twee parallel lopende greppels uit het 

proefsleuvenonderzoek inderdaad onderdeel vormden van een trapeziumvormige 

greppelstructuur (fig. 9.10). Ook bleek er tegen deze trapeziumvormige structuur 

nog een vierkante greppelstructuur aan te liggen. De trapeziumvormige- en de 

vierkante greppel worden hieronder apart van elkaar beschreven als respectievelijk 

greppelstructuur 1 en 2.

Greppelstructuur 1
De greppelstructuur is rechthoekig tot trapeziumvormig en nno-zzw georiënteerd 

(sporen 22 en 24). De lengte van de structuur bedraagt 43,5 m, in het noorden is de 

breedte 25 m en richting het zuiden wordt de structuur smaller en bedraagt de breedte 

nog 19,5 m. In het sporenvlak varieerde de breedte van de greppel tussen 85 en 170 cm. 

De greppel is op elf locaties overdwars gecoupeerd en in het zuidelijke greppelsegment 

is over een lengte van 4,5 m een lengtecoupe gedocumenteerd. De opvulling en diepte 

van de greppel wordt aan de hand van deze coupes beschreven (fig. 9.11). De gehele Figuur 9.10 
Overzicht van het zuidelijk deel van de trape-
ziumvormige greppelstructuur 1. Foto richting 
het noorden.
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greppelstructuur is uiteindelijk laagsgewijs machinaal afgegraven met het oog op de 

aanwezigheid van ingegraven sporen, vondsten of ander dateerbaar materiaal.

Op de meeste plekken ligt de onderkant van de greppel tussen de 80 en 100 cm 

onder het sporenvlak. In de zuidwesthoek is de greppel echter aanmerkelijk minder 

diep ingegraven. De diepte bedraagt hier 50 cm. Ter hoogte van het zuidelijke 

greppelsegment ligt het Maasgrind relatief ondiep onder het oppervlak, de greppel 

is hier dan ook tot circa 30 cm in het grind ingegraven (fig. 9.12). De ondiepe ligging 

van het terrasgrind is waarschijnlijk de reden voor de relatief beperkte diepte van de 

greppel in de zuidwesthoek.

In de dwarsdoorsnede is de greppel V-vormig: de wanden lopen schuin af naar een 

afgeronde smalle bodem. Er zijn twee fasen te onderscheiden in de opvulling van de 

greppel. De onderste 35 tot 60 cm van de greppel is homogeen opgevuld met een 

bruine, silthoudende klei (vulling 2). Deze vulling was vaak moeilijk te onderscheiden 
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Figuur 9.11 
Greppelstructuren 1 en 2 met de locaties van 
de gedocumenteerde coupes en de onder-
zochte monsters (zie tabel 9.4 voor de strati-
grafische positie van de monsters). 
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van de natuurlijke, tevens bruin gekleurde, ondergrond. Het bovenste deel van 

de greppel kenmerkt zich door een bruingrijze opvulling, tevens bestaande uit 

silthoudende klei (vulling 1). Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de greppel 

opnieuw uitgegraven is.

Bij het graven van de greppel moet een aanzienlijke hoeveelheid grond vrijgekomen 

zijn, waarvan niet duidelijk is wat er mee is gebeurd. In theorie kan met deze grond 

een wal zijn opgeworpen aan de binnen- of buitenzijde van de greppel, waarmee de 

illusie van een veel diepere greppel gewekt werd en er een extra barrière rondom 

het omgreppelde terrein werd gecreëerd. Doordat het oorspronkelijke loopvlak niet 

bewaard gebleven is, zijn resten van een eventuele wal niet bewaard gebleven. Een 

van de gelijktijdige crematiegraven ligt echter op een afstand van slechts 2 m van de 

greppel, zodat het onwaarschijnlijk is dat aan de buitenzijde van de greppel een wal 

gelegen heeft. In de opvulling van de greppel zijn ook geen aanwijzingen gevonden 

voor de aanwezigheid van een wal. Aan de zijde van de wal zou dan door continue 

erosie van de wal meer ingespoelde grond te verwachten zijn, waardoor de greppel in 

de coupe een asymmetrische opvulling zou hebben. Dit is echter niet waargenomen. 

Op de sporenkaart lijkt de greppel door vier paalsporen oversneden te worden 

(sporen 48, 97, 98 en 118). Slechts een van deze sporen (spoor 48, in het zuidelijke 

greppelsegment) betreft echter een duidelijk paalspoor van 13 cm diep, opgevuld 

met donkergrijze klei met brokjes houtskool en verbrande klei. Van de overige drie 

sporen is de interpretatie twijfelachtig, de opvulling van de sporen is moeilijk van 

de greppelvulling te onderscheiden. De datering en functie van de paalsporen is 

onduidelijk. 

Greppelstructuur 2
Tegen de zuidelijke helft van het oostelijke greppelsegment van greppelstructuur 

1 ligt een tweede greppel (spoor 117). De oriëntatie van beide structuren is gelijk. 

Greppelstructuur 2 heeft een vierkante vorm, en meet ongeveer 14,5 x 20,8 m. In het 

sporenvlak heeft de greppel een breedte tussen de 100 en 160 cm. 

De structuur is onderzocht door middel van zeven dwarscoupes en een lengtecoupe 

(fig. 9.13). Hieruit is gebleken dat de greppel gemiddeld minder diep is ingegraven dan 

greppelstructuur 1. De maximale diepte bedraagt 78 cm. In doorsnede heeft de greppel 

een spitse tot ronde vorm (fig. 9.13). De opvulling van de greppel is vergelijkbaar met 

die van greppelstructuur 1: de vulling bestaat uit silthoudende klei die onderin bruin, en 

Figuur 9.12 
Coupe in het zuidelijke segment van grep-
pelstructuur 1, waarin te zien is dat de greppel 
tot in het terrasgrind uitgegraven is. Foto rich-
ting het noorden. 
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daarboven bruingrijs is. In tegenstelling tot de vulling van greppelstructuur 1 was in de 

onderste 10 tot 30 cm van de vulling een zwakke gelaagdheid waarneembaar.

Op de twee snijpunten van de greppelstructuren zijn de oost – west lopende 

segmenten van greppelstructuur 2 ondieper ingegraven dan zowel de noord – zuid 

als de oost - west lopende segmenten van greppelstructuur 1. Greppelstructuur 2 ligt 

als het ware tegen structuur 1 aan en zal daarom jonger zijn. Om inzicht te krijgen in 

de oversnijding zijn de snijpunten schavenderwijs verdiept. Hierbij was geen verschil 

zichtbaar in de opvulling greppelstructuren 1 en 2, wat erop duidt dat beide structuren 

gelijktijdig open gelegen hebben. Greppelstructuur 2 is dus waarschijnlijk redelijk kort 

na greppelstructuur 1 aangelegd, maar hoeveel tijd daar tussen gezeten heeft (weken, 

maanden of jaren) is niet duidelijk.

Vondstmateriaal uit de greppelstructuren
Het vondstmateriaal uit greppelstructuren 1 en 2 bestaat uit 310 fragmenten 

aardewerk enkele brokken verbrande klei, fragmenten houtskool en een wetsteen 

van kwartsiet. Het aardewerk is verspreid over de greppel aangetroffen, er zijn geen 

duidelijke concentraties waargenomen (fig. 9.14). Het meeste materiaal is afkomstig 

uit de bovenste vulling van de greppel. Het aardewerk dateert in twee verschillende 

perioden. Een deel van het materiaal dateert uit de late bronstijd - vroege ijzertijd. Dit 

materiaal betreft hoogstwaarschijnlijk opspit uit de oudere bewoningsfase. Daarnaast 

is er een duidelijke component late ijzertijd aardewerk aanwezig. 

9.4.3 Datering van de greppelstructuren en het crematiegraf

Om tot een nauwkeurige datering te komen is bij het afschaven van greppelstructuur 

1 vier plaatsen houtskool verzameld, dat met behulp van 14C is gedateerd (fig. 9.15). 

Greppelstructuur 2 leverde ondanks gericht zoeken geen geschikt dateerbaar materiaal 

op. Daarnaast is uit het crematiegraf spoor 106 verbrand bot 14C gedateerd (tabel 9.4). 

Twee van de 14C -monsters uit greppelstructuur 1 zijn afkomstig uit de bovenste vulling 

1 (vnr. 77 en 101), één monster komt uit de bovenste helft van vulling 2 (vnr. 117) en het 

laatste monster is verzameld van de bodem van de greppel (vnr. 173). Het houtskool 

van de bodem van de greppel heeft een datering van 1046-855 cal BC (95,4%) 

opgeleverd. De overige drie monsters dateren een stuk jonger, namelijk in de 4e tot 

de eerste helft van de 2e eeuw v. Chr. Het is niet waarschijnlijk dat de datering van het 

1

2

Figuur 9.13 
Doorsnede van greppelstructuur 2. Onderin 
een bruine silthoudende klei waar een lichte 
gelaagdheid is te herkennen (vulling 2); daar-
boven een bruingrijze, homogene vulling, 
tevens van silthoudende klei (vulling 1). Foto 
richting het zuidwesten. 
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houtskool van de bodem van de greppel het moment van de aanleg van de structuur 

weergeeft. Waarschijnlijker is dat het opspit betreft uit de periode waarin het terrein 

werd bewoond. Op basis van de overige dateringen lijkt er geen groot onderscheid te 

zijn in de ouderdom van het houtskool uit vulling 1 en de bovenste helft van vulling 2. 

Greppelstructuur 2 heeft geen bruikbaar materiaal voor 14C onderzoek opgeleverd. 

Op basis van de diepte en opvulling van de structuren lijkt greppelstructuur 2 tegen 

structuur 1 aan gelegd te zijn en zodoende een jongere aanlegdatum te hebben. 

Hoeveel jonger greppelstructuur 2 is kan op basis van de beschikbare gegeven echter 

niet worden achterhaald, het kan enkele weken, maar ook enkele tientallen jaren zijn. 

Het aardewerk uit greppelstructuur 2 laat geen verschil in samenstelling en datering 

zien ten opzichte van het materiaal uit greppelstructuur 1.

Het verbrande bot uit crematiegraf 106 heeft een datering van 407 – 234 cal BC 

opgeleverd, het graf is zodoende gelijktijdig met de greppelstructuren.

Samengevat wordt uitgegaan van de aanleg van de greppelstructuren in de tweede 

helft van de midden-ijzertijd of de late ijzertijd en een gebruik tot in de late ijzertijd.
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Figuur 9.14 
Verspreiding van aardewerk (naar 
gewicht) over de greppelstructuur.
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vnr. lab. nr. monster locatie 14C cal 95,4%

72 Poz-68685 crematiegraf spoor 106 2300 + 30 BP 407 – 234 v. Chr.

77 Poz-68687 vulling 1 2200 + 30 BP 366 – 192 v. Chr.

101 Poz-70592 vulling 1 2225 + 35 BP 382 – 203 v. Chr.

117 Poz-70594 bovenste helft vulling 2 2195 + 35 BP 369 – 174 v. Chr.

173 Poz-68684 bodem greppel 2805 + 35 BP 1046 – 855 v. Chr.

Tabel 9.4 
14C-dateringen uit greppelstructuur 1 en het 
crematiegraf.
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Figuur 9.15 
Gecalibreerde 14C-dateringen uit greppel-
structuur 1.
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9.5 Een greppel uit de Romeinse tijd

Circa 22 m ten oosten van de greppelstructuur loopt over de gehele opgraving een no 

– zw georiënteerde greppel (fig. 9.16: spoornummers 82, 114, 120, 150, 176 en 215). De 

greppel heeft een komvormige doorsnede en is vanaf het sporenvlak 12 tot 30 cm diep. 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden er uit de greppel al enkele fragmenten 

handgevormd prehistorisch aardewerk verzameld en ook tijdens de opgraving is er 

een fragment ijzertijd aardewerk aangetroffen. In de greppel zijn echter ook enkele 

scherven van een Romeinse amfoor aangetroffen. Gezien de afwijkende oriëntatie van 

de greppel vergeleken met de greppelstructuren lijkt een datering in de Romeinse tijd 

waarschijnlijk en moet het prehistorische aardewerk als opspit worden beschouwd. 

Een laat-prehistorische datering is echter niet uit te sluiten.

De greppel is in verband te brengen met landinrichting. Zoals te zien is op de 

vlakhoogtekaart (fig. 8.1) bevindt de greppel zich ruwweg op de grens tussen het 

greppel

Legenda

184200

184200

184250

184250

184300

184300

34
07

00

34
07

00

34
07

50

34
07

50

34
08

00

34
08

00

N

25m0

Figuur 9.16 
Greppel uit de Romeinse tijd.
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hoger gelegen terreindeel in het westen, waar zich zowel de sporen van het grafveld 

als de vroegere bewoning zich bevinden en in het oosten het lager gelegen deel van 

het terrein. Mogelijk bestaat er een relatie tussen de greppel en de Romeinse villa van 

Buchten, die circa 1200 m ten zuiden van vindplaats 55 heeft gelegen. Deze villa wordt 

in de tweede helft van de tweede eeuw gedateerd.97 

9.6 Sporen uit de Nieuwe tijd

Er zijn enkele sporen aangetroffen die zich in het veld door een wat bruinere kleur en 

de aanwezigheid van baksteenspikkels onderscheidden van de prehistorische sporen. 

97  Holwerda 1928.
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Figuur 9.17 
Overzicht van de sporen uit de Nieuwe tijd, 
geprojecteerd op de kadasterkaart 1811-1832 
(bron: www.watwaswaar.nl).
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De sporen kunnen in verband worden gebracht met landinrichting in de Nieuwe tijd.

In het noorden van het plangebied, langs de Tabeckersweg zijn karrensporen 

aangetroffen die de voorganger van de huidige weg vertegenwoordigen. Enkele 

greppels worden als voormalige bermgreppels van (de voorloper van) de weg 

geïnterpreteerd. In fig. 9.17 is zichtbaar dat deze, nu onverharde weg, al in het begin 

van de 19e eeuw in gebruik was.

Ten zuidoosten van de weg zijn nog enkele resten van een perceelsscheiding 

aangetroffen, die ook op de kadasterkaart van 1811-1832 terug te vinden zijn.

9.7 Site 2

Site 2 is in het noordelijk deel van het onderzoeksterrein gelegen. Tijdens het 

proefsleuvenonderzoek zijn hier vuurstenen artefacten uit het neolithicum 

aangetroffen. Er werden geen grondsporen aangetroffen. Tijdens de opgraving van 

vindplaats 55 is site 2 onderzocht door middel van één sleuf, dwars op proefsleuf 1. 

Ook hierbij zijn geen grondsporen gevonden. Wel werden weer enkele vuurstenen 

gevonden. Deze zijn aangetroffen in de top van de in hoofdstuk 8 beschreven fossiele 

bodem. Gezien het aantal vondsten, namelijk 5 stuks, is er geen sprake van een 

duidelijke vindplaats, maar is er eerder sprake van een dunne spreiding vuursteen die 

aan de aanwezigheid van de fossiele bodem is te relateren.
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Aardewerk en keramische vondsten uit de             
prehistorie en Romeinse tijd

L. Meurkens

10.1 Inleiding

Het onderzoek op vindplaats 55 (site 1) heeft in totaal 1837 scherven handgevormd 

prehistorisch aardewerk, een weefgewicht en een groot aantal fragmenten verbrande 

leem opgeleverd. Het grootste deel is afkomstig uit één kuil op die vindplaats (spoor 

44). In het complex uit vindplaats 55 zijn verschillende periodes vertegenwoordigd, wat 

samenhangt met het gebruik van de vindplaats in verschillende periodes. Een groot 

deel is te dateren in de (tweede helft van de) late bronstijd of begin van de vroege 

ijzertijd (fase A). Een kleinere component dateert uit de late ijzertijd. 

In deze paragraaf worden de complexen uit de vindplaats per context beschreven. De 

nadruk ligt daarbij in de eerste plaats op een datering van het aardewerk om tot een 

periodisering van de vindplaatsen te komen. Van het complex uit kuil spoor 44 wordt 

een uitgebreidere technologische en typologische beschrijving gegeven omdat het hier 

om een relatief groot complex gaat. De leemfragmenten zijn gescand op stukken met 

bijzondere kenmerken (bewerkte sporen of sporen van indrukken).

In het PvE zijn geen specifieke vraagstellingen opgenomen met betrekking tot het 

handgevormde aardewerk. Voorafgaand aan de analyse zijn daarom de volgende 

vraagstellingen geformuleerd aan de hand waarvan het aardewerk bestudeerd is:

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

aardewerk gegeven worden?

- Hoe is het gedateerde aardewerk verspreid over het opgegraven areaal en wat zegt dit 

over de datering van de aangetroffen sporen?

10.2 Resultaten aardewerkanalyse

10.2.1 Greppelstructuren

Greppelstructuren 1 en 2 zijn in hun geheel (machinaal) uitgeschaafd waarbij in totaal 

310 fragmenten aardewerk gevonden zijn. Een groot deel van dit materiaal betreft 

echter niet determineerbaar gruis (N=168). De overige scherven zijn verspreid over de 

greppelstructuur teruggevonden (fig. 9.14) en hoofdzakelijk afkomstig uit de bovenste 

(jongste) vulling (vulling 1). In beide greppelstructuren is aardewerk uit twee periodes 

aanwezig: één daterend uit de late bronstijd - vroege ijzertijd en één uit de late 

ijzertijd. Er is geen onderscheid in samenstelling en datering te maken tussen beide 

structuren.

Bij 108 scherven (3 rand-, 96 wand en 7 bodemscherven) waren dermate weinig 

diagnostische kenmerken aanwezig dat een algemenere datering dan late bronstijd – 

ijzertijd niet mogelijk was. 

In totaal 20 scherven zijn (hoofdzakelijk) op basis van het mageringsmateriaal in late 

bronstijd – vroege ijzertijd gedateerd. Deze scherven zijn gemagerd met kwartsgruis 

of een combinatie van kwarts- en potgruis. Aangezien dit mageringsmateriaal na 

10
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de vroege ijzertijd in principe niet meer voorkomt, moeten deze scherven dus zeer 

waarschijnlijk voor de midden-ijzertijd gedateerd worden.98 Bij een van deze scherven 

kon de potvorm gereconstrueerd worden (fig. 10.1: vnr 171.2). Het gaat om een relatief 

dunwandige licht gesloten kom met korte hals van geglad aardewerk (Van den Broeke 

vormtype 52). Deze vorm komt gedurende de gehele late bronstijd en ijzertijd voor, 

met uitzondering van de tweede helft van de vroege ijzertijd en de eerste helft van de 

midden-ijzertijd. Op basis van het mageringsmateriaal (potgruis en iets kwartsgruis) is 

98  Van den Broeke 2012, 128-129.

Figuur 10.1 
Een selectie van het aardewerk uit de greppel-
structuur (schaal 1:2).



Koeweide-Trierveld    77

dit specifieke exemplaar eerder in de late bronstijd -vroege ijzertijd, dan in de midden-/

late ijzertijd te dateren.

Een klein deel van het complex uit de greppelstructuur is met redelijke zekerheid in de 

midden- en late ijzertijd te dateren (N=15). Daaronder zijn 9 scherven zonder verdere 

diagnostische kenmerken die op basis van de magering met organisch materiaal in 

deze periode gedateerd zijn. Organische magering is voor de late ijzertijd namelijk 

niet of nauwelijks aanwezig.99 Vier scherven zijn op basis van potvorm en/of andere 

diagnostische kenmerken in deze periode gedateerd. Deze stukken zijn als volgt te 

beschrijven:

· Wandscherf van een gesloten ruwwandige pot met organisch mageringsmateriaal. 

Op de schouder zijn horizontale ribbels aanwezig (fig. 10.1: vnr. 4.4).

· Randscherf van een licht gesloten kom zonder hals, gemagerd met potgruis. De 

buik is versierd met ruwe groeven in kruislings patroon (fig. 10.1: vnr. 4.5).

· Randscherf van een ruwwandige gesloten pot met korte schouder en hals. Op de 

overgang van buik naar schouder bevindt zich een knik (vermoedelijk Van den 

Broeke vormtype 42A). Het aardewerk is gemagerd met organisch materiaal (fig. 

10.1: vnr. 44.4).

· Rand- en bodemscherven van een gesloten ruwwandige kom zonder hals. De buik 

lijkt niet besmeten en onversierd (fig. 10.1: vnr. 116/118.1).

De boven beschreven scherven zijn deels op basis van baksel en deels op basis 

van potvorm in de late ijzertijd gedateerd. Op basis van potvorm zijn parallellen te 

trekken met aardewerk dat op andere vindplaatsen uit de late ijzertijd is onderzocht. 

Dit materiaal is in Limburg nog steeds relatief zeldzaam, hoewel de laatste jaren 

wel steeds meer complexen uit de periode beschreven zijn, waaronder Neerbeek100, 

Itteren-Emmaus101, Stein-Heidekampweg102 en Lomm-Hoogwatergeul.103 Gesloten 

vormen zonder hals met geknikt profiel zoals Koeweide vnr. 4.5 en 116/118.1, zijn op 

deze vindplaatsen relatief goed vertegenwoordigd. Geregeld is daarbij op de buik 

versiering aanwezig in de vorm van groeven of Besenstrich. Parallellen voor de pot met 

ribbels op de schouder zijn bekend uit de vindplaatsen Stein-Heidekampweg en uit het 

grafveld van Lomm. Voor de vindplaatsen Itteren-Emmaus en Stein-Heidekampweg 

zijn 14C-dateringen beschikbaar waaruit blijkt dat dit materiaal in de eerste helft van 

de late ijzertijd gedateerd moet worden. Ook op enkele vindplaatsen uit deze periode 

in de buurt van het Duitse Aken (Eschweiler-Laurenzberg en Eschweiler-Lohn) zijn 

vergelijkbare vormen aanwezig.104 Dit materiaal heeft een vergelijkbare datering en 

is typologisch geplaatst in La Tène C of op de overgang van La Tène C naar D. Van den 

Broeke vormtype 42A wordt gedateerd vanaf de tweede helft van de midden-ijzertijd 

(fase G) zowel in de kernregio Oss als in het aangrenzende zuidoostelijke gebied, waar 

Born wellicht ook nog toe te rekenen is.

Samenvattend is het aardewerk dat uit de greppelstructuren afkomstig is in twee 

verschillende periodes te dateren. Naast een duidelijk component aardewerk met 

datering in de late bronstijd - vroege ijzertijd is ook onmiskenbaar aardewerk uit 

de late ijzertijd aanwezig. Al het materiaal uit de late ijzertijd is afkomstig uit de 

99  Van den Broeke 2012, 130.
100  Hiddink & De Boer 2005.
101  Meurkens & Tol 2011.
102  Meurkens 2012.
103  Gerrets & De Leeuwe 2011.
104  Joachim 1980.
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jongste vulling (vulling 1) van de greppels, zoals overigens het grootste deel van het 

aardewerkcomplex. Slecht 12 scherven zijn afkomstig uit de oudere vullingen 2 en 

3. Daaronder bevinden zich 8 scherven van het eerder genoemde individu uit de late 

bronstijd - vroege ijzertijd (fig. 10.1: vnr. 171.2).

10.2.2 Kuil spoor 44
Het grootste deel van het aardewerk van vindplaats 55 betreft een gesloten complex 

afkomstig uit één kuil, spoor 44. Het gaat in totaal om 928 scherven, waarvan 

213 stuks gruis. Naast gruis zijn ook grotere scherven in het complex aanwezig, in 

sommige gevallen zelfs min of meer complete profielen. De fragmentatiegraad is 

dus beperkt. De technologische en typologische kenmerken van het complex staan 

uiteengezet in tabel 10.1. Het aardewerk uit de kuil is gemagerd met potgruis (22%), 

steengruis (kwarts) (8%) of een combinatie van deze twee materialen (68%). Organisch 

mageringsmateriaal dat in kleine hoeveelheden aanwezig was in het aardewerk uit 

de greppelstructuur was niet aanwezig in het aardewerk uit deze kuil. Het grootste 

deel van de scherven heeft een ruwwandig oppervlak (81%). De resterende scherven 

hebben meestal een geglad buitenoppervlak. Opvallend is het nagenoeg ontbreken 

van scherven met besmeten oppervlak. Besmijting is een afwerkingstechniek waarbij 

het oppervlak van de pot opzettelijk geruwd wordt door middel van het aanbrengen 

van een kleipapje. Het wordt met name in de ijzertijd veelvuldig toegepast, maar is 

in de late bronstijd nog relatief zeldzaam.105 Er zijn slechts 4 scherven geteld met een 

(mogelijk) besmeten oppervlak. Daarbij moet worden opgemerkt dat de besmijting 

in geen van deze gevallen echt duidelijk was en ook veroorzaakt kan zijn door 

verwering van het oppervlak. Het percentage versiering is relatief laag: slechts 6% 

van de wandscherven is versierd. Bij de randscherven ligt het percentage versiering 

hoger, maar dit percentage is waarschijnlijk vertekend door het relatief lage aantal 

randscherven in het complex. De wanddikte van de individuele scherven is niet 

systematisch gescoord, omdat het bij laat-prehistorisch aardewerk moeilijk is op basis 

van de gemiddelde wanddikte tot een nauwkeurige datering te komen en er buiten de 

wanddikte voldoende andere diagnostische kenmerken aanwezig waren. De algemene 

indruk van het complex is echter dat het gros van de scherven relatief dun is (dunner 

dan 10 mm). Het meeste aardewerk heeft een oranje tot bruin oppervlak wat wijst 

op een oxiderend bakmilieu. Secundaire verbranding is nauwelijks aanwezig. Slechts 

enkele scherven zijn secundair verbrand.

In 36 gevallen kon de potvorm worden gereconstrueerd. Bij het grootste deel (N=23) 

gaat het om gesloten vormen met hals, meestal met een (slap) S-vormig profiel. 

Daarnaast zijn 10 open vormen aanwezig. Gesloten vormen zonder hals zijn met 2 

exemplaren beduidend in de minderheid.

105  Van den Broeke 2012, 104-105.
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  N %

totaal scherven 715  

   

mageringsmateriaal 715  

steengruis 55 8

steengruis en potgruis 491 68

zand  0 0

zand en potgruis 0 0

potgruis 155 22

potgruis en organisch 0 0

organisch 0 0

niet zichtbaar /overig 14 2

   

afwerking buitenzijde 715  

glad/gepolijst 132 18

ruw 577 81

besmeten 4 1

onduidelijk 2 0

   

potvorm 36  

open 10 28

gesloten met hals 23 64

gesloten zonder hals 2 5

gesloten onbepaald 1 3

   

randversieringsfrequentie 49  

versierd 15 31

onversierd 34 69

   

wandversieringsfrequentie 626  

versierd 40 6

onversierd 586 94

   

wandversieringstechniek 40  

vingertopindrukken 7 17

nagelindrukken 9 22

kalenderberg(-achtig) 0 0

spatelindrukken 8 20

kamstreek 0 0

stafband (on)versierd 3 8

groeven 12 30

combinatie groeven/vingertopindrukken 0 0

overig 1 3

Tabel 10.1 
Technologische en typologische kenmerken 
van het aardewerk uit kuil spoor 44.
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A
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Figuur 10.2 
Een selectie van het aardewerk uit kuil spoor 
44 (schaal 1:2(A)/ 1:4(B)).

B
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De diagnostische stukken uit de kuil worden hieronder iets uitgebreider beschreven en 

zijn afgebeeld in fig. 10.2:

· Vnr. 10.7 Randscherf van een gladwandige kom/schaal met lange rechte wand, 

vormtype 3b.

· Vnrs. 10.8 / 30.5 Randscherven van een gladwandige gesloten pot met hals. De pot 

heeft een slap S-vormig profiel, vermoedelijk vormtype 56a. De rand is versierd 

met diepe spatelindrukken 

· Vnr. 30.6 Compleet profiel van een gladwandige beker met oor. De beker was 

vermoedelijk licht gesloten en had een bodem met kleine del. Het oor gaat aan de 

bovenzijde over in de rand.

· Vnrs. 30.7 / 21.20 Randscherf van een ruwwandige gesloten pot met slap S-vormig 

profiel, vermoedelijk vormtype 55a. De rand is spits uitgetrokken. De schouder is 

versierd met een rij spatelindrukken

· Vnrs. 30.8 / 21.19 Randscherf van een ruwwandige gesloten pot met slap S-vormig 

profiel, vermoedelijk vormtype 55a. De rand is versierd met spatelindrukken. Op de 

schouder is een horizontale rij spatelindrukken aanwezig. 

· Vnr. 30.9 Compleet profiel van een kleine gesloten pot of kom met hals, 

vermoedelijk vormtype 42a. Het oppervlak is ruwwandig. Onder de rand is een rij 

nagelindrukken aanwezig.

· Vnr. 30.10 Randscherven van een ruwwandige gesloten pot zonder hals. De rand is 

aan de buitenzijde iets verdikt.

· Vnr. 21.15 Randscherf van een open kom, gladwandig. Vermoedelijk vormtype 31.

· Vnrs. 21.16 / 30.11 Randscherven van een ruwwandige gesloten pot met hals. De 

pot heeft een S-vormig profiel. De rand is aan de binnenzijde omgeslagen.

· Vnr. 21.17 Compleet profiel van gladwandige gesloten pot met korte naar buiten 

staande hals / rand. 

· Vnr. 21.18 Rand van een ruwwandige gesloten pot met hals. De pot heeft een 

slap S-vormig profiel. Op de hals is een stafband versierd met vingertopindrukken 

aanwezig.

· Vnr. 21.21 Versierde wandscherf, ruwwandig. Versiering bestaande uit 1 horizontale 

rij spatelindrukken. 

· Vnr. 21.22 Wandscherf met zeer plastische versiering van groeven in bogen, 

mogelijk fragment van een lappenschaal (vormtype 2a)

· Vnr. 21.23 / 54.9 Rand- en wandscherf van een lappenschaal (vormtype 2a) met 

versiering van nagelindrukken in rijen.

· Vnr. 29.10 Randscherf van een ruwwandige gesloten pot met slap S-vormig profiel. 

De schouder is versierd met twee rijen vingertopindrukken in visgraatmotief.

· Vnr. 92.7 Randscherf van een open gladwandige kom/pot, vermoedelijk vormtype 

3b.

· Vnr. 92.8 Randscherf van een gladwandig gesloten kom/pot met hals, geknikt 

profiel, vermoedelijk vormtype 45a. 

· Vnr. 54.8 Randscherf van een gladwandige gesloten pot met hals, S-vormig profiel.

Het aardewerk uit kuil (spoor 44) is op basis van technologische en typologische 

kenmerken in de (tweede helft van de) late bronstijd of misschien nog het begin van de 

vroege ijzertijd te dateren. In technologisch opzicht wijst het grote aandeel minerale 

magering en het nagenoeg ontbreken van besmijting in deze richting. Vooral dit laatste 

wijst op een datering die uiterlijk in het begin van de vroege ijzertijd valt. Terwijl het 

percentage besmijting in de tweede helft van de late bronstijd en de eerste fase van 

de vroege ijzertijd nog maximaal rond 10 % ligt, loopt het percentage besmijting in 
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de gevorderde vroege ijzertijd (fasen B – D) op tot 30 – 50 %.106 Ook het lage aandeel 

wandversiering is kenmerkend voor de periode vanaf de gevorderde late bronstijd 

tot in de midden-ijzertijd. Daarbij domineren vingertop- en nagelindrukken, meestal 

in de vorm van één horizontale rij indrukken ergens tussen schouder en rand. Naast 

vingertop- en nagelindrukken zijn ook enkele malen spatelindrukken waargenomen, 

die in hetzelfde soort motief zijn aangebracht. Ook de randversiering bestaat uit 

vingertop-, nagel- en spatelindrukken. Deze laatste twee categorieën komen met 

name in de late bronstijd veel voor.107 Ook kenmerkend voor deze periode is de 

locatie van de versiering op de hals zoals de stafband bij vnr. 21.18.108 De aanwezige 

vormtypes wijzen in ieder geval op een datering vóór de midden-ijzertijd. Zo zijn 

gesloten vormen zonder hals, nauwelijks aanwezig in het complex, terwijl deze in de 

midden-ijzertijd vaak een aanzienlijk deel van het complex uitmaken. De lappenschalen 

(vormtype 2a) dateren van de late bronstijd tot in de vroege ijzertijd. Hetzelfde geldt 

voor geoord aardewerk, waarvan in deze kuil verschillende exemplaren aanwezig zijn. 

Concluderend is het aardewerk uit kuil spoor 44 op basis van technologie, aanwezige 

vormtypes en versiering vermoedelijk in de (tweede helft van de) late bronstijd of het 

begin van de vroege ijzertijd (fase A) te dateren. Uit de kuil is ook een 14C-datering op 

houtskool beschikbaar. Gecalibreerd komt deze in de 9e eeuw voor Christus uit, i.e. in 

de tweede helft van de late bronstijd.

10.2.3 Kuil spoor 45

Deze kuil ligt direct naast kuil spoor 44 maar leverde maar een bescheiden complex 

aardewerk op. In totaal gaat het om 51 scherven, waarvan 18 stuks gruis. In 

technologisch opzicht is het materiaal sterk vergelijkbaar met dat uit kuil spoor 

44. Nagenoeg al het aardewerk is gemagerd met kwartsgruis of een combinatie 

van potgruis en kwartsgruis. Ook ontbreekt besmijting. In het complex was één 

diagnostisch stuk aanwezig, namelijk een randscherf van een drieledige gesloten pot 

met (onversierde) stafband. De stafband bevindt zich min of meer op de overgang van 

schouder naar hals. Op basis van de overeenkomsten met het complex uit kuil spoor 

44 is deze kuil in dezelfde periode te dateren, namelijk de tweede helft van de late 

bronstijd of het begin van de vroege ijzertijd (fase A). 

10.2.4 Overige sporen

De overige sporen op vindplaats 55 leverden maar weinig diagnostische scherven op. 

Sporen 47, 55, 145, 147, 222 en 224 leverden elk enkele scherven met kwartsmagering 

op. Op basis van baksel zijn deze scherven in de late bronstijd - vroege ijzertijd 

gedateerd, maar gezien de lage aantallen kan het hier ook om opspit van ouder 

materiaal gaan. 

Buiten de greppelstructuur leverde de vindplaats nauwelijks nog ander aardewerk 

op dat in de late ijzertijd gedateerd kan worden. Alleen uit de afdekkende lagen in 

werkput 18 zijn enkele scherven verzameld die op basis van versiering en/of baksel in 

deze periode te plaatsen zijn (vnr. 180). Het gaat om vijf wandscherven met magering 

van zand en organisch materiaal, waarvan 1 versierd met dunne groeven in kruislings 

patroon. 

106  Van den Broeke 2012, 104-105.
107  Persoonlijke mededeling P. van den Broeke, Bureau Archeologie en Monumenten, gemeente 

Nijmegen.
108  Van den Broeke 2012, 126.
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Figuur 10.3 
Kom uit crematiegraf spoor 106 (schaal 1:2).

vnr. put spoor aantal gewicht opmerking

4 11 22 3 53.3 1 fragment van haard-/ovenwand

5 12 24 11 173.6 1 fragment met indrukken van takken/twijgen

94 14 24 1 2.5

99 14 24 2 4.7

100 14 24 2 16.3

102 14 24 1 6.6

111 10 24 2 14.7

115 15 24 1 6.3

126 10 24 3 27.5

164 17 24 6 236.9 groot brok, maar zonder verdere kenmerken

167 17 24 4 23.7

170 14 24 17 192.9 3 fragmenten met indrukken van takken/twijgen; 1 fragment van haard-/ovenwand

171 14 24 9 79.7 2 fragmenten met indrukken van takken/twijgen

174 17 24 1 11.1

178 17 24 1 6.3

21 14 44 91 2068.4 58 fragmenten van haard-/ovenwand + gruis

30 14 44 16 340.3 1 fragment met indrukken van takken/twijgen; 14 fragmenten van haard-/ovenwand

54 14 44 78 1465.5 46 fragmenten van haard-/ovenwand + klein gruis

91 14 44 61 1964.7 45 fragmenten van haard-/ovenwand + klein gruis

92 14 44 1 64.9

93 14 44     compleet maar gefragmenteerd piramidevormig weefgewicht, afgeronde kanten.

11 14 45 4 50.1 1 fragment met indrukken van takken/twijgen

20 14 45 8 59.5 1 fragment met indrukken van takken/twijgen

31 14 45 14 134.1 1 fragment met indrukken van takken/twijgen; 1 fragment van haard-/ovenwand

106 14 45 1 10.2

62 14 47 1 6

13 14 49 10 206.3 2 fragmenten met indrukken van takken/twijgen

48 14 49 17 228.7 3 fragmenten met indrukken van takken/twijgen

67 14 49 28 183 7 fragmenten met indrukken van takken/twijgen

78 14 55 1 22.8

86 14 117 3 42.2

89 14 117 1 4.8

149 17 117 1 7.8

155 17 117 1 14.1 1 fragment met indrukken van takken/twijgen

128 16 127 1 15.8

135 17 133 1 10.5

143 17 133 2 30.8

129 17 135 1 32.5

186 19 214 3 7.6

Totaal 411 7900.1

Tabel 10.2 
Aantallen, gewicht (gr.) en kenmerken van 
de verzamelde verbrande klei per vondst- en 
spoornummer. 
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Opvallend was verder kuil spoor 133. Deze kuil leverde in totaal 22 scherven op 

waarvan 11 stuks gruis. Afgezien van een randscherf van een gladwandige kom/schaal 

met aan de binnenzijde verdikte rand, leverde deze kuil geen diagnostische stukken 

op. Het complex valt met name op door het geheel ontbreken van kwartsgemagerd 

materiaal, terwijl dit in de complexen uit de late bronstijd in grote hoeveelheden 

aanwezig was. Mogelijk is dit complex ook in de midden- / late ijzertijd te dateren.

Uit crematiegraf spoor 106 is een gefragmenteerde kom afkomstig, die als bijgift in 

het graf geplaatst was (fig. 10.3). Van de pot is ongeveer 60% aanwezig. Met name 

een groot deel van de rand is verdwenen. Het gaat om een relatief lage onversierde 

kom met grof besmeten buik. Het aardewerk is gemagerd met potgruis. Dit specifieke 

type pot is niet echt scherp te dateren. De relatief grove besmijting is wel eerder 

kenmerkend voor de midden- en late ijzertijd dan de vroege ijzertijd.109 Op basis van 

een 14C-datering van verbrand bot is dit graf in de tweede helft van de midden-ijzertijd 

of de eerste helft van de late ijzertijd gedateerd.

Aardewerk uit de Romeinse tijd is alleen gevonden in spoor 114. Het gaat om vijf 

scherven afkomstig van een Spaanse olijfolie amfoor, type Dressel 20 (vnr. 70). Deze 

amforen dateren uit de 1e tot 4e eeuw na Christus.110

10.3 Keramische objecten en verbrande klei

Een van de opmerkelijke keramische vondsten uit kuil spoor 44 betreft een 

gefragmenteerd weefgewicht. Het weefgewicht is gebroken maar compleet. Het 

gaat om min of meer piramidevormig weefgewicht met afgeronde kanten en één 

doorboring bovenin (fig. 10.4). Typologisch is dit het oudste type. In Oss wordt het 

gedateerd tot aan het begin van de midden-ijzertijd, waarna het langzaam wordt 

verdrongen door driehoekige weefgewichten met meerdere doorboringen.111

In tabel 10.2 staan per spoor de aantallen en gewichten verbrande klei uiteengezet. 

Opvallend is spoor 44, waarin naast de grote hoeveelheden aardewerk ook nog bijna 

6 kg aan brokken verbrande leem gedeponeerd was. In de overige sporen zijn kleinere 

hoeveelheden verbrande leem aanwezig. Bij een deel van de sporen (o.a. die behorend 

tot greppelstructuur 9) zal het om opspit gaan.

De meeste fragmenten verbrande klei vertoonden geen bijzondere kenmerken. In 

verschillende gevallen werden wel indrukken van twijgen waargenomen. Ook waren 

fragmenten aanwezig met één afgeplatte zijde. Deze stukken zijn vermoedelijk 

afkomstig van een haard- of ovenwand. Nagenoeg alle fragmenten zijn afkomstig uit 

kuil spoor 44.

10.4 Conclusie

Het aardewerk uit vindplaats 55 (site 1) dateert uit twee verschillende periodes. 

Verreweg het grootste deel van het materiaal is te dateren in de tweede helft van de 

late bronstijd of het begin van de vroege ijzertijd. Dit materiaal is nagenoeg allemaal 

afkomstig uit kuil spoor 44 en in mindere mate uit de daarnaast gelegen kuil spoor 

45. Het aardewerkcomplex uit kuil spoor 44 is opmerkelijk. De grote hoeveelheid 

109  Persoonlijke mededeling dr. P. van den Broeke, Bureau Archeologie en Monumenten, 
gemeente Nijmegen.

110  Determinatie door J. de Bruin, Faculteit Archeologie, Universiteit Leiden.
111  Van den Broeke 1987, 38.



86 Koeweide-Trierveld

aardewerk in de kuil moet het gevolg zijn van een bewuste depositie (in tegenstelling 

tot nederzettingsruis die per toeval in de kuilvulling beland). In totaal zijn scherven van 

minimaal 20 potten in de kuil beland.112 

Een tweede groep aardewerk is te dateren in de late ijzertijd. Dit materiaal is 

hoofdzakelijk geassocieerd met de greppelstructuren en kenmerkt zich door magering 

van organisch materiaal. Er bevonden zich relatief weinig diagnostische scherven 

tussen het materiaal. De aanwezige diagnostische stukken laten zich echter goed 

vergelijken met bekende vormen uit deze periode in de regio. 

De overige sporen leverden maar relatief weinig materiaal op. Een aantal sporen 

leverde één of enkele scherven aardewerk op, die op basis van technologische 

kenmerken in de late bronstijd/vroege ijzertijd zijn te dateren. Gezien de geringe 

hoeveelheid scherven is het echter maar de vraag of deze sporen daadwerkelijk uit de 

late bronstijd of uit jongere periodes dateren. Ook in de greppelstructuren die op basis 

van aardewerk en 14C-datering in de tweede helft van de midden of late ijzertijd te 

dateren zijn bevond zich namelijk een aanzienlijke hoeveelheid opgespit aardewerk uit 

de late bronstijd - vroege ijzertijd. 

Behalve de greppelstructuren waren er overigens geen sporen die op basis van 

aardewerk eenduidig in de late ijzertijd te dateren zijn. Spoor 71.133 is mogelijk in deze 

periode te plaatsen, omdat kwartsmagering geheel ontbrak in het aardewerk uit deze 

kuil, terwijl dat elders in grote hoeveelheden aanwezig was. De pot uit crematiegraf 

112  Bij het eerder vermelde aantal van 36 individuen is geen rekening gehouden met de 
mogelijkheid dat potten uit verschillende vondstnummers tot 1 individu behoord hebben. 

Figuur 10.4 
Weefgewicht (schaal 1:2).
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spoor 106 was op zichzelf niet nauwkeurig te dateren, hoewel uit een 14C- datering 

bleek dat dit graf in de late ijzertijd geplaatst moet worden. 
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Vuursteen en natuursteen

S. Knippenberg

11.1 Vuursteen

11.1.1 Inleiding

Ondanks de intensieve verzamelwijze binnen sommige delen van het 

onderzoeksgebied heeft het veldwerk slechts een bescheiden aantal vuurstenen 

artefacten opgeleverd. Van de 58 verzamelde vuurstenen kunnen er 45 als artefact 

geclassificeerd worden. Daarnaast zijn twee stukken (waaronder 1 maaseitje) geborgen 

met alleen sporen van verbranding. Bij de overige elf stukken gaat het om ombewerkte 

rolstenen of fragmenten daarvan met natuurlijke breukvlakken. 

Alle 45 artefacten zijn binnen vindplaats 55 aangetroffen, waarbij het merendeel 

(N=41) binnen het areaal van site 1 is verzameld (tabel 11.1). Slechts vier artefacten 

kwamen bij het vakjes schaven binnen het areaal van site 2 aan het licht. Op basis 

van typo-chronologische gronden en ruimtelijke associatie kan vermoedelijk een 

vijfde artefact aan het complex van site 2 worden toegevoegd. Het gaat om een 

klingwerktuig die in een kuil spoor 167 in de nabijheid van site 2 is aangetroffen.

11.1.2 Site 1

Deze site heeft het meeste materiaal opgeleverd, 42 artefacten (inclusief de 2 

verbrande stukken). Zes stukken zijn verzameld uit de afdekkende bodemlagen en 

een natuurlijke verstoring, de overige 36 artefacten komen uit grondsporen. Daarbij 

is verreweg het meeste materiaal (N=21) verzameld bij het couperen en afwerken van 

de rechthoekige greppelstructuur 9. Twee andere relatief rijke sporen betreffen twee 

kuilen uit de late bronstijd/vroege ijzertijd (sporen 44 en 45) met respectievelijk acht 

en vier artefacten. De overige drie artefacten zijn afkomstig uit niet gedateerde, losse 

paalsporen.

Qua grondstof is het materiaal sterk vergelijkbaar. Voor zover vastgesteld kan worden 

gaat het vrijwel uitsluitend om terrasvuursteen. Dit is vuursteen dat door de rivier de 

Maas of een van zijn zijrivieren uit de kalk is verweerd en verder getransporteerd. Waar 

nog aanwezig is de cortex sterk mechanisch afgesleten en voelt daarom glad aan. Veel 

stukken zijn aan een dermate hoge mechanische verwering onderhevig geweest, dat 

de licht gekleurde cortex volledig verdwenen is en de buitenkant bestaat uit gerold 

vuursteenoppervlak. 

Binnen dit terrasvuursteen varieert de matrix, de kleur en de hoeveelheid insluitsels 

sterk. Dit is niet verwonderlijk aangezien terrasgrinden van de Maas, vuursteen 

van uiteenlopende herkomst kan bevatten. Het merendeel van het materiaal 

vertoont sterke overeenkomsten met grijze tot donkergrijze Lanaye vuursteen.113 

Daarnaast komen ook bruinere variëteiten voor. Dit vertegenwoordigt materiaal, dat 

waarschijnlijk een eluviaal stadium heeft gekend alvorens door fluviatiele activiteit 

verder te zijn getransporteerd. 

Twee stukken verschillen van dit terrasvuursteen. Bij één betreft het Haspengouwse 

vuursteen met een nog enigszins ruw aanvoelende cortex. Dit vuursteen, vaak ook 

wel lichtgrijs Belgisch genoemd, komt voor in de omgeving van Hesbaye, op ongeveer 

113 Dit materiaal wordt vaak aangeduid met Rijckholt vuursteen. In navolging van De Grooth 
(2008, 2011, 2014) wordt de geologisch correctere term van Lanaye vuursteen gebruikt.

11
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60 km van Koeweide.114 Omtrent de precieze benutte ontsluitingen van dit materiaal 

bestaat deels nog onduidelijkheid. In lokaal regionale archeologische context komt het 

zowel in eluviale als gerolde vorm voor. Het hier gevonden stuk bezit een bruine, licht 

gerolde cortex, hetgeen vaker wordt gezien bij dit type vuursteen. Het andere stuk 

dat afwijkt, bezit geen cortex meer en kan niet verder gedetermineerd worden dan 

Haspengouwse vuursteen. 

artefacttype   site 1 site 2

afslag

0% cortex 7 -

1-24 % cortex 5 -

25-49% cortex 2 1

50-74% cortex 1 -

75-99% cortex 3 -

100% cortex 1 -

onbepaald 1 -

bijlsnede afslag 1 -

afslagwerktuig

gekerfd 2 -

schrabber 1 -

schrabber/ spits - 1

klingwerktuig

C- of D-spits op kling - 1

gekerfd - 1

geretoucheerd 1 1

afval 1 -

brok 1 -

afslagkern

conisch/piramidaal 1 -

enkel slagvlak, bifaciaal 1 -

enkel slagvlak, unifaciaal 3 -

twee slagvlakken, loodrecht 2 -

twee slagvlakken, weerszijden 1 -

polyedrisch 1 -

vormloos 3 -

verbrand maaseitje 1 -

verbrand onbepaald 2 -

totaal   42 5

Wanneer we het geheel typo-technologisch overzien dan doet het complex voor het 

overgrote deel eenduidig aan. Qua artefacten overheersen afslagen en afslagkernen, 

aangevuld met een enkel klingetje en enkele stukken afval. Het aandeel werktuigen 

is opmerkelijk klein, slechts vier geretoucheerde stukken zijn herkend. Het gaat om 

een geretoucheerd klingfragment, twee gekerfde afslagen en een door verbranding 

gebroken schrabber op een afslag. Daarnaast komt ook een afslag van een bijlsnede 

voor, aangetroffen in de vegetatiehorizont in de top van het holocene klei pakket in 

werkput 18. Onder de werktuigen bevinden zich geen typologisch goed te dateren 

stukken. Het distaal geretoucheerd klingfragment dateert niet jonger dan het midden-

neolithicum, de bijlafslag dateert ergens van het midden-neolithicum tot in de midden-

114  De Grooth 2011, 2014.

Tabel 11.1  
Aantal artefacten per type per site.
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bronstijd. De overige stukken, de gekerfde afslagen en het schrabberfragment zijn 

chronologisch nog minder specifiek te plaatsen. Hierbij doet de relatief grote omvang 

van de het schrabberfragment wel vermoeden dat het mogelijk om een macrolithisch 

werktuig gaat, waarvan de datering dan in het midden-neolithicum zou vallen.115 Het 

artefact is verzameld uit een natuurlijke verstoring.

Nemen we de serie afslagkernen nader onder de loep, dan valt het weinig 

gestandaardiseerde karakter op. In veelgevallen gaat het om materiaal van geringe 

omvang, kleiner dan 5 cm, waarbij veel stukken nog delen van natuurlijke buitenkant 

bevatten. In sommige gevallen is dit nog aanzienlijk en hebben we te maken met 

nauwelijks gereduceerde exemplaren. Gekoppeld aan de terrasherkomst moet het in 

veel gevallen in oorsprong om klein uitgangsmateriaal zijn gegaan, waarbij de wijze 

van reductie sterk gedirigeerd werd door de geringe mogelijkheden die dit kleine 

materiaal bood. De variatie in de manier waarop de kernen zijn afgebouwd sluit hierbij 

goed aan. Een conische kern is het enige exemplaar waarbij vanuit een duidelijke 

systematiek is gewerkt. 

Dergelijk klein gevarieerd uitgangsmateriaal past het best bij de opportunistische 

afslagtechnologie die vanaf het laat-neolithicum zijn intrede doet en gangbaar blijft 

tot in de late bronstijd.116 In hoeverre vuursteen nog wordt benut in de ijzertijd, is 

onduidelijk. In zuidelijk Nederland wordt vuursteen sporadisch in ijzertijd sporen 

aangetroffen. Zover de auteur dit heeft kunnen vast stellen, gaat het in vrijwel al 

deze gevallen om vindplaatsen die ook oudere componenten bezitten en waarbij 

het vuursteen heel goed als opspit in de ijzertijdsporen terecht kan zijn gekomen. 

Eventueel hergebruik kan in deze gevallen echter niet worden uitgesloten. De 

vindplaatsen met een exclusieve ijzertijd- en eventueel latere component zijn 

opmerkelijk arm aan bewerkt vuursteen.117 Dit beeld bestaat vooral voor de 

zandgronden en het rivierengebied. In hoeverre dit ook opgaat voor (zuidelijk) Limburg 

waar vuursteen in veel ruimere mate voorhanden was, blijft vooralsnog onduidelijk 

door een gebrek aan exclusieve ijzertijdvindplaatsen. 

De twee kernen uit de late bronstijd - vroege ijzertijd kuil spoor 44 passen ook goed 

binnen dit geheel. 

Het geringe voorkomen van klingen sluit ook hierbij ook goed aan en suggereert dat 

het meeste materiaal vanaf het laat-neolithicum dateert en op basis van de relatie 

met overige resten waarschijnlijk in de late bronstijd is te plaatsen is. Dit neemt niet 

weg dat er ook artefacten tussen zitten die zeker ouder dateren (de kling, de bijlafslag 

en mogelijk de schrabber) en dat er dus mogelijk sprake is geweest van activiteiten 

gedurende een oudere periode.

Het samen voorkomen van kernen, werktuigen en afval (ongebruikte afslagen en 

brokken) toont aan dat vuursteen ter plaatse is bewerkt. De aanwezigheid van weinig 

gereduceerde kernen en enkele primaire aflagen met een 75 tot 100% cortexdekking 

op de dorsale zijde geeft aan dat onbewerkte kernen waarschijnlijk naar de locatie zijn 

gebracht om verder bewerkt te worden. Het complex is te gering in aantal en bevat 

te weinig werktuigen om gefundeerde uitspraken te kunnen doen wat voor soort 

activiteiten werden uitgevoerd met het vuursteen. 

115  Schreurs 2005.
116  Drenth 2005; van Gijn & Niekus 2001.
117  Zie bijvoorbeeld Knippenberg 2006, 2011.
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11.1.3 Site 2

Ondanks het geringe aantal vuursteen dat binnen site 2 is geborgen doet het materiaal 

qua grondstof en typo-technologische kenmerken duidelijk anders aan dan dat van site 

1. Binnen site 2 is het meeste materiaal glasachtig, waaronder zeker drie stukken als 

Haspengouwse vuursteen geclassificeerd kunnen worden. Slechts één artefact bevat 

nog cortex en dat vertoont net als het Haspengouw materiaal uit site 1 een lichte mate 

van mechanische slijtage

Qua artefacten is de samenstelling ook anders. Drie klingen, waaronder een spits, een 

gekerfd stuk en een kling met retouche, een schrabberfragment op een afslag en een 

afslag vormen het geheel. 

De spits betreft het topfragment van een C- of D-spits (fig. 11.1: vnr. 16.1). Een van 

de lange zijdes is volledig geretoucheerd en de tegenoverliggende zijde bezit alleen 

retouche op het bovenste topdeel. Qua retouchering is het artefact atypisch, aangezien 

de lang geretoucheerde zijde oppervlakte retouche bezit en geen steilretouche zoals 

gebruikelijk is bij dit type pijlbewapening.118 Ook de tegenoverliggende zijde heeft een 

atypische zeer fijne retouche op een breukrand. 

C- en D-spitsen zijn gidsartefacten voor het mesolithicum, aangezien ze uitsluitend 

gedurende deze periode voorkomen. De twee overige klingwerktuigen passen qua 

geringe grootte ook goed binnen deze periode. Het schrabberfragment is echter 

moeilijker te plaatsen, aangezien het ook kenmerken bezit die eerder op een bladspits 

wijzen (fig. 11.2: vnr. 150.1). Het is een druppel- of bladvormig artefact, waarvan het 

puntige topdeel ontbreekt. Wel is op het mediale deel nog zichtbaar, dat dit deel 

bifaciale oppervlakteretouche bezit, hetgeen kernmerkend is voor bladspitsen.119 

Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de dorsale zijde hoger is dan de ventrale 

zijde. De basis, echter, bezit een hoge unifaciale steilgeretoucheerde rand, die duidt 

op het gebruik als eindschrabber. De auteur kent geen voorbeelden van bladspitsen 

met een dergelijke basis.120 Aan de andere kant zijn schrabbers ook vrijwel uitsluitend 

unifaciaal geretoucheerd. Mocht het een bladspits zijn, dan past op basis van de vorm 

en omvang het best een midden-neolithische datering, waarbij een laat-neolithische 

datering ook niet geheel uitgesloten kan worden. In het geval van een schrabber is een 

datering in het mesolithicum of neolithicum mogelijk. Dit houdt de mogelijkheid open 

dat binnen site 2 ook meerdere componenten aanwezig zijn.

Het zeer geringe aantal vuurstenen artefacten van site 2 staat een verdere 

uiteenzetting over technologie en uitgevoerde activiteiten ter plaatse in de weg. Wel 

kan gesteld worden dat er geen vuursteenconcentratie aanwezig is die wijst op de 

118  Beuker 2010; Peeters & Niekus 2005; Verhart & Arts 2005.
119  Zie bijv. Cornelissen 1988.
120  Zie bijv. Cornelissen 1988; Schreurs 2005.

Figuur 11.1 
C- of D-spits op Haspengouwse vuursteen, 
vnr. 16.1 (schaal 1:1).

Figuur 11.2 
Schrabber of spitsfragment, vnr. 150.1 
(schaal 1:1).
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aanwezigheid van een basiskamp, maar eerder een dunne spreiding van vuurstenen 

artefacten die op een special activity locatie of een off-site fenomeen duidt. Er zijn geen 

aanwijzingen dat de vondsten verspoeld materiaal van hogere gronden betreffen. De 

artefacten laten ook geen opvallende verwering of afronding zien

11.1.4 Conclusie

Het vuursteenmateriaal van Koeweide – Klein Trierveld betreft een klein complex 

waarin twee componenten zijn te onderscheiden. Het materiaal uit site 1 houdt in 

hoofdzaak verband met activiteiten gedurende de late bronstijd of begin van de vroege 

ijzertijd. In het complex uit site 1 zijn ook enkele stukken aanwezig die er op wijzen 

dat de vindplaats gedurende het midden-neolithicum waarschijnlijk ook bezocht is. 

Slechts 12 van de artefacten (twee afslagkernen, negen afslagen en een verbrand 

ongemodificeerd fragment) zijn afkomstig uit gesloten contexten die gedateerd zijn 

in de late bronstijd of het begin van de vroege ijzertijd, namelijk de twee vondstrijke 

kuilen spoor 44 en spoor 45. De overgrote meerderheid van het overige materiaal is 

verzameld uit de late ijzertijd greppelstructuren en een klein aantal van drie vondsten 

komt uit ongedateerde paalsporen.

Binnen site 2 gaat het om een mesolithische vuursteenspreiding met lage dichtheid, 

die vermoedelijk de neerslag vormt van een special activity of een off-site locatie. 

11.2 Natuursteen

11.2.1 Inleiding

Er zijn in totaal 473 stenen verzameld. Na een korte scan bleken 109 stuks modificaties 

te vertonen. Alleen deze stenen zijn geanalyseerd. Al deze stenen zijn uit een van de 

grondsporen afkomstig. Daarbij nemen de greppelstructuren en de late bronstijd/

vroege ijzertijd kuilen spoor 44 en spoor 45 de hoofdmoot voor hun rekening met 

respectievelijk 35, 33 en 16 stenen. De overige 25 vondsten komen uit slechts 6 andere 

grondsporen.

11.2.2 Steensoorten

Qua steensoorten bestaat het complex vrijwel uitsluitend uit gesteentes die in 

de vorm van rolstenen te vinden zijn in grindrijke Maasafzettingen. Het gaat in 

afnemende hoeveelheid om kwartsiet, kwarts, kwartsitische zandsteen, zandsteen 

en conglomeraat.121 Alleen rolstenen zijn met deze materialen geassocieerd en 

dit maakt het aannemelijk dat deze gesteentes lokaal verkregen zijn. Naast deze 

lokale materialen bevindt zich ook een steensoort binnen de collectie die van verder 

afkomstig is: vesiculaire lava (tefriet). Dit poreuze vulkanische uitvloeiingsgesteente, 

voorheen ook wel basaltlava genoemd, is afkomstig uit de regio rond Mayen (Midden-

Duitsland), waar het sinds de midden-bronstijd gewonnen werd als grondstof voor 

maalstenen.122 Met name in de ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen is het een 

veelvuldig gebruikte gesteente binnen Nederlandse nederzettingen.123  

121  Berendsen 2004; van der Lijn 1963.
122  Van Heeringen 1985; Joachim 1985; Melkert 2015.
123  Hiddink & Boreel 2005a,b; H. Kars 1980; Knippenberg 2008a, 2008b, 2011.
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11.2.3 Artefacten

Het complex doet qua aard van de artefacten zeer eenduidig aan. Meer dan 90% 

bestaat uit gebroken rolstenen zonder enige sporen van bewerking of gebruik. Bij 

deze rolstenen is de fragmentatie te wijten aan verhitting dan wel verbranding. Deze 

verbranding dan wel verhitting wordt over het algemeen toegeschreven aan het 

gebruik van kook- of haardstenen. Vooral bij nederzettingen uit de prehistorie en 

dan met name uit de ijzertijd worden vaak grote hoeveelheden van dergelijke stenen 

geborgen.124 In hoofdzaak zal voor het verbrande materiaal van Koeweide – Klein 

Trierveld dit ook gelden. Gezien de gemiddeld beperkte omvang van het materiaal 

(<10cm), lijkt een gebruik als kooksteen eerder voor de hand te liggen dan die van een 

haardsteen.

Het feit dat voornamelijk kwartsiet en kwartsitische zandsteen en in mindere mate 

zandsteen verbrand en gebroken zijn, sluit goed aan bij andere vindplaatsen waar 

deze steensoorten ook veel geassocieerd zijn met deze vorm van gebruik, aangezien 

ze zich daar relatief goed voor lenen.125 Vuursteen, dat veel minder geschikt is, komt 

in Koeweide dan ook nauwelijks in verbrande vorm voor. Door verbranding gebroken 

kwarts, daarentegen  komt over het algemeen minder voor, terwijl het in Koeweide een 

van de meest voorkomende materialen is. Deze discrepantie is moeilijk te verklaren en 

houdt mogelijk verband met het feit dat de kwarts niet zozeer als kooksteen diende, 

maar eerder als grondstof voor de magering van aardewerk. 

Artefact type Kw
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Wetsteen - 1 - - - - 1

Wrijfsteen - 1 - - - - 1

Maalsteenfragment - - - - - 1 1

Mogelijke polijst/wrijfsteen - - 1 - - - 1

Plaatvormige rolsteen - 2 - - - - 2

Rolsteenfragment 30 37 25 7 1 - 100

Brok 2 - - - - 1 3

Totaal 32 41 26 7 1 2 109

% 29.4 37.6 23.9 6.4 0.9 1.8 100.0

Slechts een zeer gering aantal werktuigen is herkend. In de meeste gevallen diende 

een rolsteen als uitgangsmateriaal en zijn deze stukken zonder een voorafgaand 

fabricageproces gebruikt. De late bronstijd - vroege ijzertijd kuil spoor 44 leverde 

een wrijfsteen van kwartsiet op (fig. 11.3: vnr.21.1). Het betreft een onregelmatige 

gevormde handzame kei met een omvang van 93 x 83 x 49 mm. Het stuk bezit twee 

uiteindes met duidelijk gefacetteerde door gebruik afgesleten vlakken. Op deze 

gebruiksvlakken is een residu aanwezig, mogelijk betreft dit rode oker. Een andere 

mogelijkheid is dat het gaat om resten verbrande leem dat in spoor 44 in grote 

hoeveelheden aanwezig was

Uit dezelfde kuil is ook een plaatvormige steen afkomstig, waarvan beide vlakken licht 

gepolijst lijken te zijn. In hoeverre deze glans een natuurlijke oorsprong dan wel het 

gevolg is van gebruik kan niet zonder microscopisch onderzoek bepaald worden. Het 

124  Van den Broeke 2005; Knippenberg 2006, 2011, 2013; Schinkel 1998, 54-55.
125  Knippenberg 2013.

Tabel 11.2 
Site 1: Aantal natuurstenen per steensoort.



Koeweide-Trierveld    95

is in ieder geval duidelijk dat eventueel gebruik geen grote slijtage tot gevolg heeft 

gehad. De glanzende vlakken vertonen namelijk geen duidelijk egale afslijting en 

bezitten nog onregelmatige welvingen.

Een andere mogelijk gebruikte plaatvormige rolsteen is aangetroffen in kuil spoor 45 

uit de late bronstijd/vroege ijzertijd. Ook in dit geval zijn eventuele gebruikssporen te 

weinig ontwikkeld om zonder microscopisch onderzoek een gefundeerde uitspraak te 

kunnen doen. Hetzelfde geldt voor een 132 mm lange en vrij dikke (41 mm) rolsteen uit 

kuil spoor 49, die mogelijk als polijststeen is gebruikt.

Figuur 11.3 
Actieve wrijfsteen van kwartsiet (A) met resten 
van mogelijk rode oker (B), vnr. 21.1.
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In greppelstructuur 1 is een bijna complete wetsteen van zwarte kwartsiet aangetroffen 

(fig. 11.4: vnr.45.1). Het is een dun langwerpig exemplaar, tenminste 116 mm lang, 

met een bijna vierkante dwarsdoorsnede (18 x 15 mm). Ondanks dat de staafvorm 

een gefabriceerde wetsteen doet vermoeden, gaat het hierbij toch om natuurlijk 

gevormde rolsteen die als wetsteen is gebruikt. Wetstenen zijn zeer zeldzaam in  

laatprehistorische nederzettingen, zeker in vergelijkingen met nederzettingen uit de 

Romeinse tijd en middeleeuwen. De bekende exemplaren zijn hoofdzakelijk afkomstig 

uit graven.126 De vondst van Koeweide - Klein Trierveld past goed bij de veronderstelde 

bijzondere betekenis van de greppelstructuren. 

Het feit dat het bij de late ijzertijd resten van Koeweide – Klein Trierveld waarschijnlijk 

niet om een nederzetting gaat, wordt verder ondersteund door het geringe aantal 

maalsteenfragmenten van vesiculaire lava (tefriet). In ijzertijdnederzettingen vormt 

dit poreuze gesteente over het algemeen een voorname component van het lithisch 

materiaal. In Koeweide zijn slechts twee fragmenten aangetroffen.

11.2.4 Conclusie

 Het onderzoek van vindplaats 55 heeft een redelijke hoeveelheid natuursteen 

opgeleverd.  Het gemodificeerde steen bestaat hoofdzakelijk uit rolsteenfragmenten 

die gediend hebben als kookstenen of mageringsmateriaal. Er is maar een klein aantal 

werktuigen herkend. De werktuigsamenstelling is atypisch. In het bijzonder geldt 

dit voor het geringe voorkomen van maalstenen in de sporen behorende tot het erf 

126  Bijvoorbeeld in een late bronstijd graf uit Sittard Thien Bunder (Knippenberg 2015) en een 
vroege ijzertijd urn uit Oss-Zevenbergen (Fokkens et al. 2009).

Figuur 11.4 
Wetsteen van kwartsiet, vnr. 45.1. 
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uit de late bronstijd/vroege ijzertijd. Voor wat betreft de late ijzertijd is de vondst 

van een complete wetsteen uit greppelstructuur 1 opmerkelijk te noemen. Dit soort 

werktuigen zijn in laat-prehistorische context namelijk zeldzaam en worden bijna nooit 

in nederzettingscontext aangetroffen en de vondst sluit daarmee goed aan bij het 

bijzondere karakter van de greppelstructuren. 
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Specialistische onderzoeken

12.1 Een crematiegraf uit de late ijzertijd

B. Veselka

12.1.1 Inleiding

Voor dit rapport is een crematiegraf spoor 106 geanalyseerd. De crematieresten zijn 

verzameld onder twee verschillende vondstnummers: vnr. 72 en vnr. 73. Daarnaast 

werd van het gecremeerde bot met vondstnummer 26 (uit spoor 44) bepaald of het 

menselijk of dierlijk bot is. Tijdens het proefsleuvenonderzoek in 2003 zijn ook een 

tweetal crematiegraven aangetroffen.127 Crematiegraf spoor 106 zal met deze eerder 

aangetroffen crematieresten vergeleken worden.

12.1.2 Context

De crematieresten zijn los gedeponeerd in een kleine grafkuil, zonder dat de 

brandstapelresten daarbij aanwezig zijn. Naast de crematieresten werd in het graf een 

onverbrande aardewerken kom (vnr. 71) gevonden, die als bijgift met de overledene 

was meegegeven (zie ook paragraaf 9.4 en 10.2). 

12.1.3 Fragmentatie, gewicht en samenstelling

De fragmentatie van de crematieresten vnr. 72 en vnr. 73 werd geclassificeerd als ‘klein’ 

(20 –25mm) met grotere stukken. In tabel 12.1 is een overzicht van de gewichten per 

crematie per fractie. In de crematie is geen dierlijk bot aangetroffen. Vnr. 26 uit spoor 

44 bevatte enkele zeer kleine verbrande botfragmenten, waarvan niet met zekerheid 

gesteld kan worden of ze menselijk of dierlijk zijn. Mogelijk zou microscopisch 

onderzoek meer zekerheid kunnen bieden.

spoor vnr. gewicht >10 mm (g) gewicht 3-10 mm (g) totale gewicht (g)

106 72 en 73 347,6 634,4 982,0

12.1.4 Verbrandingsgraden 

De verbrandingsgraad kan informatie geven over de temperatuur van de verbranding 

en zodoende over het succes of de zorgvuldigheid van het crematieproces. De 

verschillende delen van het skelet hebben  overheersend een verbrandingsgraad van V, 

wat correspondeert met temperaturen van 800˚C en hoger. De fragmenten zijn goed 

verbrand en de lange beenderen worden gekenmerkt door parabolische fracturen. 

Enkele fragmenten (niet toe te wijzen aan een bepaalde categorie) hebben een lagere 

verbrandingsgraad, zichtbaar als blauwgrijze en melkwitte kleur van het fragment. Dit 

duidt op temperaturen van 500˚C tot 700˚C.

127  Tichelman 2004, 77-78.

Tabel 12.1 
Gewicht per fractie.

12
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12.1.5 Skeletonderdelen en hun onderlinge verhouding

De verhoudingen van de skeletonderdelen in het complete, weliswaar onverbrande 

skelet zijn: 18% schedel (neuro- en viscerocranium), 23% axiaal, en 59% extremiteiten 

(diafyse met epifyse).128 Voor crematieresten is een afwijking van deze percentages 

altijd het geval, aangezien de onderdelen van het skelet verschillend reageren op het 

crematieproces. In tabel 12.2129 staan de gewichten per categorie vermeld.

spoor neuro viscero axiaal diafyse epifyse indet. tanden* KSE**

106 137 10,8 15,1 331,7 2,5 485,9 0,4 5,1

spoor cranium axiaal extremiteiten indet. 

106 15% 1,5% 34% 49,5%

12.1.6 Leeftijd en geslacht

Tijdens de inventarisatie van het skeletmateriaal is gelet op het minimum aantal 

individuen (MAI). Lettend op de aanwezigheid van dubbele unieke skeletelementen 

en mogelijke verschillen in robuustheid, kon worden afgeleid dat we te maken hebben 

met een MAI van één individu voor graf met spoornummer 106. 

Op basis van de robuustheid van het skelet, de gefuseerde craniële suturen en de 

tandwortels is er sprake van een laat-volwassen persoon, ouder dan 40 jaar. Het 

geslacht is bepaald op basis van een aantal factoren. De robuustheid van cranium en 

128  McKinley 1989, 68.
129  Specificatie waar mogelijk van botdelen per categorie:
 Neurocranium: fragmenten van os parietale, os occipitale en os temporale, arcus supercillaris 

dexter
 Viscerocranium: fragmenten van corpus mandibulae dexter, condylus mandibulae dexter, 

processus frontalis ossis zygomaticus dexter en fragmenten van de maxilla
 Axiale skelet: vertebra cervicalis en fragmenten van vertebrae, costae, spina scapularis en 

fragmenten van de clavicula
 Diafyse: fragmenten onder andere van femur en tibia
 KSE: caput metatarsale 1, phalanx intermedius, os lunatum dexter, caput metacarpale, os 

sesamoideum

Tabel 12.2 
Gewichtsverdeling van de crematieresten. 
Gewicht in gram.
* = gewicht is onderdeel van viscerocranium
** = gewicht is onderdeel van diaphyse

Figuur 12.1 
A: arcus supercillaris spoor 106 (Veselka 2015); 
B: positie in schedel (bron: www.likar.info).

Tabel 12.3 
Verhouding van skeletonderdelen.
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femur, de breedte van de processus frontalisossis zygomaticus en de arcus supercillaris 

wijzen op een mannelijk individu. De condylus mandibulae daarentegen is vrouwelijk. 

Op basis van de dominantie van mannelijke geslachtskenmerken gaat het bij dit 

individu waarschijnlijk om een man (fig. 12.1).

12.1.7 Pathologie

Bij het individu uit spoor 106 vertoonden enkele schedelfragmenten een pathologische 

anomalie: cribra cranii (fig. 12.2). Cribra cranii, oftewel porositeit van de schedel, is 

een aspecifieke stress indicator en wordt bij meerdere ziekten geconstateerd. De 

meest voorkomende zijn anemie (bloedarmoede), vitamine C en D tekort130, maar 

ook periodes van ondervoeding. Gezien de helende staat van de cribra cranii, kan 

gesteld worden dat de persoon deze periode of meerdere periodes van ziekte en/of 

ondervoeding heeft overleefd.

12.1.8 Discussie

Er is één crematiegraf geanalyseerd (spoor 106, vondstnummers 72 en 73). Tijdens het 

proefsleuvenonderzoek is er ook al een crematiegraf aangetroffen (werkput 1, spoor 

33) en mogelijk een tweede, waarin slechts 1,4 gram bot werd gevonden (werkput 1, 

spoor 34).131 

Het totale gewicht van de crematie uit spoor 106 is 982,0 gram met een MAI van 1. 

Wanneer dit vergeleken wordt met het totale gemiddelde gewicht van een volwassen 

individu, 1625,9 gram, kan gesteld worden dat de resten van het gecremeerde individu 

niet compleet zijn.132 Het totale gewicht van de eerder geanalyseerde crematiegraven 

(werkput 1, sporen 33 en 34) was 26,4 gram en 1,4 gram respectievelijk. Dit gewicht is 

beduidend lager dan dat van spoor 106. 

Niet alleen het gewicht maar ook de verhouding van de skeletcategorieën is van belang 

bij het bepalen van de volledigheid. Wanneer gekeken wordt naar de percentages van 

de skeletcategorieën van spoor 106 is goed te zien, dat met name de axiale skeletdelen 

ondervertegenwoordigd zijn. Het percentage schedel (15%) ligt dicht bij het te 

verwachten percentage (18%), terwijl het percentage axiale skelet (1,5%) juist veel 

afwijkt van de 23% die verwacht wordt. Daarbij komt nog dat er altijd een deel van de 

crematie niet te determineren is door de fragmentatiegraad. Van alle crematieresten 

uit spoor 106 was 49,5% niet determineerbaar. Hierin zal een deel van het axiale 

skelet te vinden zijn. In het geval van werkput 1, spoor 33 was het niet mogelijk de 

fragmenten te determineren, terwijl bij werkput 1, spoor 34 er een fragment diafyse 

130  Veselka et al. 2013.
131  Tichelman 2004.
132  McKinley 1993.

Figuur 12.2 
Cribra cranii op een schedelfragment van 
spoor 106 (Veselka 2015).
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aanwezig was.133 Zodoende is het niet mogelijk de verhoudingen van skeletcategorieën 

tussen de crematieresten te vergelijken.

De fragmentatiegraad van spoor 106 was laag met een gemiddelde lengte van 22 

mm (binnen de fractie 10+ mm) met een maximale fragmentgrootte van 45 mm. De 

fragmenten van werkput 1, spoor 33 waren allen kleiner dan 10 mm en de fragmenten 

van werkput 1, spoor 34 lagen rond de 10 mm. Dit is beduidend kleiner dan die van 

spoor 106. Een lokaal verschil in tafonomische processen kan van invloed zijn geweest 

op de conservering. De verbrandingsgraad van de crematieresten uit spoor 106 was 

over het algemeen V, met bijbehorende temperaturen van 800˚C en hoger. Hierdoor 

is het botmateriaal uit spoor 106 harder en beter bestand tegen post-depositionele 

processen dan die van het materiaal uit werkput 1, sporen 33 en 34, die een 

verbrandingsgraad van IV hebben. Dit zijn temperaturen van tussen de 700˚C en 800˚C. 

Zoals uit fig. 7.2 blijkt, is het botmateriaal dan licht en fragiel. Dit zal naar verwachting 

een hogere fragmentatiegraad tot gevolg hebben. 

Verschillen in verbrandingsgraad kunnen een indicatie zijn van de duur van het 

crematieproces, waarbij er te weinig tijd is genomen om het skelet te verbranden. 

Bepaalde delen van het skelet verbranden eerder dan andere.134 Wanneer er te weinig 

tijd zou zijn genomen zouden die onderdelen een lagere verbrandingsgraad hebben. 

Het was niet mogelijk de fragmenten met een lagere verbrandingsgraad uit spoor 106 

toe te wijzen aan een bepaalde skelet categorie waardoor niet met zekerheid gesteld 

kan worden dat er te weinig tijd is genomen. Een andere mogelijkheid is dat het vuur 

niet homogeen brandde. Redenen hiervoor kunnen zijn: het weer, de brandstof en de 

positie van het individu op de brandstapel. Het is echter niet mogelijk vast te stellen 

welk van deze factoren van invloed was. In het geval van spoor 126 en spoor 144 was 

de verbrandingsgraad IV. Dit houdt in dat de temperatuur van het vuur niet hoog 

genoeg was. Ook hier zijn verschillende redenen voor te bedenken die echter niet met 

zekerheid gesteld kunnen worden.

Naast het totale gewicht, wordt de volledigheid van spoor 106 verder nog benadrukt 

door de aanwezigheid van tandwortels (0,4 gram) en de subcategorie ‘kleine skelet 

elementen’ (5,1 gram). In deze subcategorie zijn o.a. botjes van de handen en voeten 

opgenomen. De aanwezigheid van deze elementen benadrukt de zorgvuldigheid 

waarmee de gecremeerde resten zijn verzameld. 

Hoewel het gewicht een goede indicatie geeft van de volledigheid van een 

crematie, zijn er diverse factoren die hier invloed op hebben. Uiteraard beïnvloeden 

tafonomische processen het materiaal en is de verbrandingsgraad van invloed op 

het uiteindelijke gewicht. Ook factoren zoals het verzamelproces en de keuze van 

deponering is van invloed op het uiteindelijke gewicht dat wordt teruggevonden. 

Veelal komen de gewichten van ijzertijd crematies niet overeen met het gewicht van 

complete individuen.135 Alleen tafonomische processen lijken dit verschil in gewicht 

niet te kunnen verklaren. Mogelijk dat bepaalde fragmenten elders worden begraven 

of achter worden gehouden als aandenken. Dit zal niet direct zichtbaar zijn in het 

materiaal, anders dan het te lage gewicht. Bij het ‘pars pro toto’ concept, waarbij een 

enkel fragment staat voor het gehele object of de gehele persoon, blijkt veel duidelijk 

het opzettelijke besluit van het begraven van een incompleet individu.136 

In de crematieresten van spoor 106 is ook één condylus mandibulae (een kop van de 

onderkaak) aangetroffen die als vrouwelijk beoordeeld kan worden. Veelal is deze 

kop robuuster bij mannen dan bij vrouwen. Op basis van dit fragment alleen kon niet 

133  Tichelman 2004, 7-78.
134  Symes et al. 2008, 15-54
135  Veselka & Hoogland 2013.
136  Veselka & Lemmers 2014.
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gesteld worden dat er een tweede individu aanwezig was en zodoende is het MAI in dit 

geval 1. De mogelijkheid valt echter niet uit te sluiten dat er twee individuen begraven 

waren, waarbij met name de mannelijke resten aanwezig zijn en een fragment 

van een vrouw is toegevoegd. In dat geval zou niet alleen de man incompleet zijn, 

waarbij mogelijk een selectie is begraven, maar zou ook het ‘pars pro toto’ ritueel zijn 

toegepast, waarbij een fragment van een mogelijk vrouwelijk individu is bijgevoegd. 

Helaas valt dit niet met zekerheid te zeggen.

12.1.9 Conclusie
 

Het bot uit crematiegraf spoor 106 heeft over het algemeen een verbrandingsgraad V, 

met bijbehorende temperaturen van 800˚C en meer. Dit heeft ertoe bijgedragen dat de 

conservering en de volledigheid van de crematie beduidend beter en groter is dan die 

van de eerder opgegraven crematiegraven. Crematiegraf spoor 106 heeft een MAI van 

1, waardoor het totale gewicht, 982,0 gram, lijkt te duiden op een zo goed als compleet 

individu. De sekse is mannelijk en de leeftijd is ouder dan 40 jaar. De aanwezigheid 

van een redelijk vrouwelijk ogende condylus manidbulae is niet voldoende om met 

zekerheid te stellen dat er een MAI van 2 was. Wel bestaat de mogelijkheid dat een 

fragment van een  vrouwelijk individu is bijgevoegd als onderdeel van het grafritueel, 

maar dit valt niet met zekerheid te zeggen.

De pathologische afwijking, namelijk porositeit van de schedel, duidt op één of 

meerdere periodes van ziekte en/of ondervoeding.

Tenslotte, het aantal crematiegraven uit dit gebied is te klein om verdere uitspraken te 

doen over levensverwachting van de vroegere populatie

12.2 Koeweide of graanakkers? Analyse van de macrobotanische 
resten

E.E. van Hees

12.2.1 Inleiding

Er zijn in totaal zijn dertien grondmonsters onderzocht op de aanwezigheid van 

macrobotanische resten als zaden en vruchten. Van de onderzochte monsters 

bevatten tien monsters macrobotanische resten. Zes monsters zijn uiteindelijk 

geschikt bevonden voor verdere analyse. De resten in de monsters die niet verder in 

aanmerking zijn gekomen voor analyse, zijn gedeselecteerd op basis van de kwaliteit 

van de macrobotanische resten.

De geanalyseerde monsters zijn verzameld uit twee kuilen uit de late bronstijd – 

vroege ijzertijd en de paalsporen van twee spiekers en een huis, eveneens uit de late 

bronstijd – vroege ijzertijd (fig. 12.3). 
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12.2.2 Resultaten 

Alle resten die zijn gevonden zijn verkoold, met uitzondering van resten van 

melganzenvoet (Chenopodium album) uit een spiekercontext (vnr. 142) en een kuil 

(vnr. 145). Melganzenvoet komt in archeologische contexten regelmatig voor als ‘mee 

geoogst akkeronkruid’ tussen graangewassen.137 In alle geanalyseerde monsters zijn 

granen aangetroffen (tabel 12.4). In de twee kuilen (vnr. 24 en vnr. 145) is bedekte 

gerst (Hordeum vulgare vulgare) gevonden en in een paalspoor van het huis en van een 

spieker (structuur 4) (resp. vnr. 43 en vnr. 132) tarwe (Triticum dicoccon). Daarnaast zijn 

er in een andere spieker (structuur 7; vnr. 142) kafnaalden van een haversoort (Avena 

sp.) aangetroffen, wat zowel als akkeronkruid kan voorkomen, maar vanaf de ijzertijd 

ook als cultuurgewas in Nederland verbouwd wordt. In vnrs. 24 en 43 komt pluimgierst 

(Panicum miliaceum) voor, waarvoor eveneens geldt dat het in Nederland zowel als 

cultuurvolger138 als ook als cultuurgewas voorkomt, dat laatste met name vanaf de 

bronstijd.139 In deze context is pluimgierst als cultuurgewas te beschouwen. Uit de 

resten van cultuurgewassen die op deze vindplaats gevonden zijn, valt op te maken 

dat de bewoners ervan niet afhankelijk waren van één specifieke graansoort in hun 

voedselvoorziening.

De categorie ‘wilde planten’ (zie tabel 12.4) omvat hier akkeronkruiden en 

cultuurvolgers; ook de resten die niet tot op soortniveau gedetermineerd konden 

worden wijken niet af van dit beeld (zie ‘diversen’ in tabel 12.4). In vnr. 34 is echter, 

behalve een fragment graan, een restant van eenstijlige meidoorn (Crataegus 

monogyna) gevonden, wat duidt op de aanwezigheid van een struweel op matig 

vochtige tot droge, voedselrijke grond in de omgeving. 

137  Jones 1987, 317.
138  Bakels 2014, 431-432.
139  Stika & Heiss 2013, 358-359.
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Figuur 12.3 
Verzamellocatie van de grondmonsters 
geselecteerd voor archeobotanische 
analyse. 
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Een cultuurvolger van deze vindplaats is akkerwalstro (Galium cf. spurium). In de 

huidige Nederlandse flora wordt deze soort niet (meer) onderscheiden van kleefkruid 

(G. aparine), maar in het archeologisch bestand worden de zaden wel onderscheiden. 

In de Excursionsflora140 wordt de plant toegekend aan een voedingsrijke, basische 

bodem waarop akkerbouw plaatsvindt. Europese hanenpoot (Echinochloa crus-galli) 

en zwaluwtong (Fallopia convolvulus) zijn met name te vinden op graanakkers 

op voedselrijke, zandige grond), hoewel zwaluwtong meer voorkomt op 

hakvruchtakkers141 net als spiesmelde (Atriplex prostrata). Uitstaande melde (Atriplex 

patula) en melganzenvoet zijn tussen bijna alle landbouwgewassen te vinden, met 

name bij zware bemesting.142 De beklierde duizendknoop (Persicaria lapathifolia) komt 

eveneens algemeen voor, met name op ammoniakhoudende grond en mesthopen. Op 

akkers met spiesmelde en ganzenvoeten kan de beklierde duizendknoop een indicator 

voor verslemping zijn. 

Er zijn resten gevonden die niet tot op soortniveau gedetermineerd konden worden 

zoals zuring (Rumex sp.), een cultuurvolger, die hier gevonden is in een spoor dat bij 

een  spieker (structuur 7) hoort (vnr. 142), samen met fragmenten van een haversoort, 

diverse akkeronkruiden en zegge (Carex sp.). De wikke (Vicia sp.) die is gevonden in een 

spoor van de huisplattegrond (vnr. 43) is geen tuinboon, maar kon niet verder op naam 

worden gebracht. De meeste soorten wikke zijn te vinden langs akkers en in bermen.143

140  Oberdorfer 1983, 768-769.
141  Weeda et al. 1994, V: 219.
142  Weeda et al. 1985, I: 163.
143  Weeda et al. 1987, II: 118-124.

vondstnummer 24 34 43 132 142 145

put 14 12 12 17 18 18

spoor 45 38 27 132 158 166

vulling 1 1 1 1 1 1

context kuil huis huis spiek spiek kuil

grondsoort leem leem leem leem leem leem

volume in liters 2 2,5 3 1 1,5 3

* n heel n fragm n heel n fragm n heel n fragm n heel n heel n fragm n heel n fragm

houtskool xx 

gekweekte planten

granen (Cerealia) 0 1 2 5 10 35

haver (Avena sp.) 0 2

gerst  (cf. Hordeum vulgare) 0 - 3

bedekte gerst  (Hordeum vulgare vulgare) 0 1 2 16

tarwe (Triticum sp.) 0 1

tarwe (Triticum cf. dicoccon) 0 2 2

pluimgierst (Panicum milliaceum) 0 7 6 2

wilde planten

akkers en droge ruigten

akkerwalstro (Galium cf. spurium)  ** 1

zwaluwtong (Fallopia convolvulus) 1a 2

Europese hanenpoot (Echinochloa crus-galli) 1c 1

melganzenvoet (Chenopodium album) 1e 1 1 1(ov) 1 (ov) 8 (ov)

beklierde duizendknoop (Persicaria lapathifolia) 1e 1

uitstaande/spiesmelde (Atriplex patula/prostrata)  1e/3a 2 2

Struwelen

eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) 8d 1

diversen

wikke (Vicia sp.) 5 1

ganzevoet (Chenopodium sp.) 1 3

zuring (Rumex sp.) 1 1

walstro (Galium sp.) 1 1

zegge (Carex sp.) 3

gierstfamilie (Panicaceae) 1

grassenfamilie (Poaceae) 1

legenda

* ecologische groep volgens Tamis (1979)

**niet ondergebracht in recente ecol. groep.

 cf = lijkt op

ov=onverkoold

xx=tientallen

Tabel 12.4 
Aangetroffen macrobotanische resten in 
de onderzochte grondmonsters.
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12.2.3 Conclusie

De hier aanwezige planten wijzen op het voorkomen van menselijke activiteit in de 

vorm van akkerbouw, waarbij mogelijk verschillende graansoorten zoals gerst en tarwe 

werden verbouwd. De akker lijkt op basis van de akkeronkruiden die zijn aangetroffen 

bemest te zijn geweest.
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Synthese

J. van der Leije & L. Meurkens

13.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de landschappelijke en archeologische resultaten van het 

onderzoek in Koeweide – Klein Trierveld geïntegreerd en in een breder kader geplaatst. 

Als leidraad gelden hierbij de in paragrafen 3.3 en 7.3 genoemde onderzoeksvragen 

uit de PvE’s. In dit kader moet worden opgemerkt dat de onderzoeksvraag met 

betrekking tot archeozoölogie (onderzoeksvraag 38) niet kan worden beantwoord, 

omdat geen determineerbare archeozoölogische resten zijn aangetroffen. Ook 

de onderzoeksvragen met betrekking tot het landschap en de vegetatie in de late 

ijzertijd (onderzoeksvragen 32.10 en 33.2.9) kunnen vanwege het ontbreken van 

archeobotanische resten en pollen uit deze periode niet worden beantwoord.

Ter afsluiting wordt de culturele biografie van de vindplaats geschetst aan de hand van 

de aangetroffen sporen en vondsten.

13.2 Conservering en post-depositionele processen

Onderzoeksvragen: 9, 10, 32.3 & 32.9
Zowel op vindplaats 2 als op vindplaats 55 tekenden de sporen zich op de meeste 

plekken direct onder de huidige bouwvoor af, in de top van het vroeg-holocene 

kleidek. Op vindplaats 2 bevond zich plaatselijk onder de bouwvoor het gebioturbeerde 

restant van een kleilaag die vermoedelijk is afgezet in de middeleeuwen / Nieuwe tijd. 

Op die plekken is het archeologisch vlak onder deze laag aangelegd. In het noorden 

van vindplaats 55, ter hoogte van de fossiele bodem, is het sporenvlak onder deze 

bodem aangelegd, in de vroeg-holocene klei. De fossiele bodem in het noordelijk deel 

van vindplaats 55 vertegenwoordigt waarschijnlijk het oorspronkelijke prehistorische 

loopoppervlak. Hieruit kan ook worden geconcludeerd dat dit loopoppervlak elders 

grotendeels verdwenen is. Dit blijkt ook uit de restdiepte van de archeologische 

sporen, die veelal niet meer dan 10 – 20 cm bedraagt. Ondiep ingegraven sporen 

zullen dan ook in hun geheel in de bouwvoor opgenomen zijn. Deze constatering is in 

het bijzonder van belang voor het crematiegrafveld uit de late ijzertijd. Op basis van 

vergelijkbare late ijzertijdvindplaatsen met greppelstructuren en crematiegraven, zou 

verwacht kunnen worden dat er oorspronkelijk meer crematiegraven aanwezig waren 

dan de drie graven die zijn teruggevonden. Dit hoeft echter niet het geval te zijn. 

Rondom de greppelstructuren van Itteren-Emmaus 1 was ook maar een klein aantal 

late ijzertijd graven aanwezig, terwijl daar op hetzelfde niveau wel een groter aantal 

crematiegraven uit de Romeinse tijd gevonden werd.

Afgezien van de opname van het prehistorische loopniveau in de bouwvoor is het 

terrein verder relatief intact. Recente verstoringen zijn praktisch niet aangetroffen.

13.3 Landschappelijke ontwikkelingen

Onderzoeksvragen: 1 t/m 8, 32.4, 36.4 & 40
Op basis van het boor- en proefsleuvenonderzoek bestond voorafgaand aan het 

onderzoek al een goed beeld van het landschap en de bodemopbouw. Het huidige 

onderzoek heeft dit beeld verder gedetailleerd.

13
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Het deelgebied Klein Trierveld ligt op een pleistoceen Maasterras uit het Jonge Dryas 

(12.500 – 11.500 jaar geleden): het Terras van Geistingen. Ter hoogte van vindplaats 

2 ligt de top van dit terras tussen 29,4 en 30,0 m + NAP en bestaat deze uit grind. 

Op vindplaats 55 varieert de hoogte van het grindterras tussen 29,2 m + NAP in het 

zuidoosten tot 27,0 m + NAP in het noorden. In het oostelijk deel van de vindplaats is 

boven het grind nog een 30 cm dikke laag zwak siltig, grof tot zeer grof zand afgezet. 

Dit pakket vertegenwoordigt de laatste fase van het Jonge Dryas-terras. Ook in het 

uiterste noorden van de vindplaats zijn grofzandige afzettingen boven het grind 

aangetroffen. De diepteligging van het grind op deze locatie, in combinatie met 

een gelaagd pakket grove zanden en de aanwezigheid van een humeuze laag met 

plantenresten wijzen op de aanwezigheid van een geulbodem of terrasflank in een 

laatste actieve overstromingsfase van het Jonge Dryas-terras op deze locatie.

Gedurende het Holoceen heeft zich op het grindterras van de Maas een pakket matig 

tot sterk siltige rivierklei afgezet. De klei werd in eerste instantie voornamelijk afgezet 

vanuit verlandende geulen van het vlechtende rivierenstelsel, maar later vooral als 

hoogwaterafzetting. Op vindplaats 2 heeft het rivierkleidek een dikte van 1,0 tot 1,5 m 

en kan waarschijnlijk bijna geheel in het Atlanticum worden gedateerd. Direct onder 

de bouwvoor is nog wel een dunne gebioturbeerde laag siltrijke klei aanwezig. Deze 

vormt waarschijnlijk het laatste restant van een jong kleidek uit de middeleeuwen en/

of Nieuwe tijd, dat verder geheel in de huidige bouwvoor is opgenomen. 

Verder naar het oosten, ter hoogte van vindplaats 55 varieert de dikte van het pakket 

holocene rivierklei sterk. Vanwege de lagere ligging van het Maasterras in het noorden 

van de vindplaats heeft het holocene kleidek hier een dikte van bijna 3 m, terwijl in het 

zuiden een pakket rivierklei van maar ongeveer 30 cm dik aanwezig is. Ook hier lijkt het 

hele pakket zich in het begin van het Holoceen te hebben afgezet. Jongere kleidekken 

zoals op vindplaats 2 zijn hier niet aangetroffen.

Op vindplaats 2 zijn geen aanwijzingen voor bodemvorming aangetroffen. Hetzelfde 

geldt voor het grootste gedeelte van vindplaats 55. Alleen in het noordelijk deel 

van deze vindplaats is ter hoogte van werkputten 13 en 18 een fossiele bodem 

aangetroffen. De bodem bestaat uit een 10 cm dikke laag, die zich onderscheidt van 

het onderliggende grijsbruine kleidek door de donkergrijze kleur. Richting het zuiden 

verdwijnt de laag geleidelijk in de bouwvoor, mogelijk is een deel van de laag door 

aftopping verdwenen. Het verloop richting het noorden is onbekend, dit terrein is 

afgegraven. 

Dergelijke bodems ontstaan onder langdurig zeer rustige omstandigheden met 

weinig of geen sedimentatie. Een datering in het Atlanticum is zeer waarschijnlijk. 

Tijdens diverse onderzoeken in het Maasdal is vastgesteld dat er juist in deze warme 

periode bodemvorming optrad omdat er toen sprake was van een dichtbebost 

Maasdal en achterland, waarin vrijwel geen sedimentatie optrad. De aanwezigheid 

van mesolithisch en neolithisch vuursteen in deze laag ondersteunt deze datering. 

Tussen de fossiele bodem en de bouwvoor is plaatselijk nog een restant van een 

kleidek aanwezig. Dit pakket moet gevormd zijn in een periode met hernieuwde 

sedimentatie van kleiig materiaal, mogelijk het gevolg van de eerste prehistorische 

landbouwactiviteiten in het achterland.



Koeweide-Trierveld    109

13.4 Een vuursteensite uit het mesolithicum en neolithicum

Onderzoeksvragen: 32.6, 32.8, 36.1 t/m 36.3
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd in het noordoosten van vindplaats 55 een 

dunne spreiding van vuurstenen artefacten aangetroffen (site 2). Bij de opgraving zijn 

nog eens vier vuurstenen artefacten gevonden. Op basis van dit lage aantal vondsten 

lijkt het een off-site fenomeen te betreffen. Het materiaal is afkomstig uit de top van 

de vermoedelijke Atlanticumbodem die zich in het vroeg-holocene kleidek gevormd 

heeft. Een vijfde artefact dat vermoedelijk tot dit complex te rekenen is, is een 

vuurstenen artefact uit een kuil in het noorden van site 1. 

De vuurstenen artefacten bestaan uit vier (fragmenten van) werktuigen en een afslag. 

Van de werktuigfragmenten zijn er drie in het mesolithicum te dateren: de top van 

een C- of D-spits, een gekerfd stuk en een geretoucheerde kling. Een fragment van 

een schrabber op een afslag was niet nader te dateren dan meso- of neolithicum. Er is 

dus een duidelijke mesolithische component aanwezig onder het vuursteenmateriaal, 

maar een neolithische component kan niet worden uitgesloten. De vondsten uit 

het proefsleuvenonderzoek zijn in het neolithicum gedateerd en bevestigen de 

aanwezigheid van deze jongere component.

De lage vondstdichtheid en de aanwezigheid van vuursteen uit verschillende periodes 

wijst op een palimpsest die verschillende fasen van gebruik vertegenwoordigd. Het 

ontbreken van mesolithische vondstconcentraties duidt er op dat er destijds  geen 

intensieve activiteiten ter plekke hebben plaatsgevonden. Gezien het ontbreken 

van grondsporen lijkt het gebruik in het neolithicum in relatie met een nederzetting 

gezocht te moeten worden. De vondsten worden zodoende als off-site fenomeen 

geïnterpreteerd. De aanwezigheid van vondsten lijkt gerelateerd te zijn aan de 

aanwezigheid van de fossiele bodem in dit deel van vindplaats 55. Op het resterende 

deel van vindplaats 55 is de bodem namelijk in de bouwvoor opgenomen en zijn ook 

geen vuurstenen artefacten gevonden. Er zijn geen aanwijzingen dat de vondsten 

verspoeld materiaal van hogere gronden betreft, de artefacten laten ook geen 

opvallende verwering of afronding zien. 

13.5 Bewoning in de late bronstijd - vroege ijzertijd

Onderzoeksvragen: 11 t/m 18, 32.1, 32.2, 32.5, 32.10, 35 & 37
Gedurende de periode late bronstijd - vroege ijzertijd bevond zich op vindplaats 55 

(site 1) een nederzettingsterrein, bestaande uit één erf met een huisplattegrond, 

een viertal spiekers en enkele kuilen. Het erf ligt op het hoogst gelegen punt van het 

onderzoeksgebied. 

De huisplattegrond betreft een tweebeukig exemplaar  met een afmeting van 

6,6 bij 3,2 m. Typologisch is deze huisplattegrond moeilijk te plaatsen. Niet in de 

minste plaats is dit het gevolg van de nog altijd relatief slechte kennisstand van 

huisplattegronden uit de late bronstijd en vroege ijzertijd in Zuid-Limburg. De bekende 

plattegronden zijn door Van Hoof ingedeeld in twee types. Het tweebeukige type 

Geleen-Echt en het driebeukige type Sittard-Rekem (fig. 13.1). Kenmerkend voor beide 

types is dat de verschillende palen zowel in de lengterichting als in de breedterichting 

op één lijn staan.144  De plattegrond van Koeweide is in dit opzicht afwijkend, omdat 

de middelste paal van de centrale rij niet op lijn ligt met de palen van de buitenste 

rijen. De huisplattegrond van Koeweide is ook kleiner dan de meeste bekende 

144  Van Hoof 2007.
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plattegronden van het type Geleen-Echt. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat er 

nog maar weinig huisplattegronden van dit type bekend zijn. Van Hoof komt tot zes 

exemplaren in Nederland, één in België en drie in het Duitse Rijnland. De lengte van 

deze gebouwen ligt tussen de 8 en 13 m, de breedte varieert tussen 3,8 en 5,8 m.145 

Recent is een exemplaar van dit type (afmetingen 7,8 bij 3,4 meter) opgegraven te 

Itteren-Voulwames.146 

De opgraving Beek - Maastricht-Aachen Airport heeft verschillende kleine structuren 

opgeleverd die als bijgebouw of huisplattegrond geïnterpreteerd zijn. De afmetingen 

van deze structuren zijn vergelijkbaar met de afmetingen van de huisplattegrond van 

Koeweide. Bij de plattegronden uit Beek lijkt alleen de kernconstructie van paarsgewijs 

geplaatste middenstijlen bewaard gebleven te zijn. Deze plattegronden zijn dus 

oorspronkelijk driebeukig geweest.147

Wanneer we ervan uitgaan dat ook bij de plattegrond van Koeweide alleen de 

kernconstructie bewaard gebleven is en de wandpalen ontbreken dan zijn ook 

parallellen te trekken met huisplattegronden van het type Oss-Ussen 2B / St. 

145  Van Hoof 2007, 262.
146  Graaf & Hermsen 2012, 95.
147  Tichelman 2010, structuurtypen III en V.

Figuur 13.1 
Huisplattegronden van het Type Geleen-Echt 
(1), Sittard-Rekem (2) en Oss-Ussen 2B/ St. 
Oedenrode (3) (naar Hiddink 2014).
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Oedenrode (fig. 13.1). Dit huistype is hoofdzakelijk bekend uit het dekzandgebied 

van Zuid-Nederland en kenmerkt zich door een afwisselende drie- en vierbeukigheid. 

Het type dateert in de late bronstijd / vroege ijzertijd.148 Hoewel de breedte van 

de kernconstructie overeenkomt met plattegrond van Koeweide zijn de meeste 

huisplattegronden van het type Oss-Ussen 2B / St. Oedenrode beduidend langer (> 10 

m).

Concluderend is de plattegrond van Koeweide typologisch niet precies te plaatsen. 

Op basis van de plaatsing van de palen lijkt de plattegrond niet te behoren tot de 

bekende Limburgse typen Geleen-Echt of Sittard-Rekem. Als we ervan uitgaan dat 

de wandpalen bij deze structuur niet bewaard gebleven zijn, en dat lijkt op basis 

van de geringe breedte waarschijnlijk, dan zijn er wel vergelijkingen te trekken met 

de plattegronden van het type Oss-Ussen 2B / St. Oedenrode die dateren in de late 

bronstijd / vroege ijzertijd. De plattegronden van deze laatste types zijn echter over het 

algemeen langer dan het exemplaar van Koeweide.

Het vondstmateriaal is vooral afkomstig uit drie kuilen, die gelijktijdig met 

de huisplattegrond en spiekers dateren. Een van de kuilen werd al bij het 

proefsleuvenonderzoek onderzocht, de twee andere zijn bij de opgraving gevonden. 

In de kuilen bevonden zich veel fragmenten verbrande klei, natuursteen (waaronder 

een wrijfsteen van kwartsiet), houtskool, een enkel fragment verbrand bot, een 

weefgewicht en met name veel aardewerk. Een van de kuilen (spoor 44) was bijna in 

zijn geheel opgevuld met vondstmateriaal. Hier was duidelijk sprake van een bewuste 

dump, waarbij in eerste instantie vooral grote hoeveelheden verbrande leem in de kuil 

gedeponeerd zijn en vervolgens veel aardewerkscherven afkomstig van minimaal 20 

potten. 

Van verschillende vroege- en midden-ijzertijd vindplaatsen uit Zuid-Nederland 

zijn vergelijkbare kuilen bekend. De kuilen worden gekenmerkt door een grote 

hoeveelheid vondstmateriaal die in één keer in het spoor gedumpt is. Karakteristiek 

voor de opvulling is met name een dikke laag verbrande huttenleem met houtskool en 

maalsteenfragmenten en een relatief hoog aandeel van secundair verbrand materiaal 

binnen het aardewerkrepertoire. Dergelijke kuilen worden door onder andere Gerritsen 

en Van Hoof in verband gebracht met verlatingsrituelen, die werden uitgevoerd bij 

het verlaten van een huis of erf.149 In een recent artikel wordt deze interpretatie 

echter genuanceerd.150 Van den Broeke beargumenteert dat de vondsten ook de 

restanten van bijvoorbeeld grootschalige festiviteiten of van andere rituelen zoals 

herdenkingsbijeenkomsten voor de voorouders kunnen betreffen. 

De kuilen van Koeweide zijn vergelijkbaar met de bovengenoemde kuilen wat betreft 

de hoeveelheden vondstmateriaal dat in een keer in de sporen gedumpt zijn, zonder 

dat schone grondlagen zichtbaar zijn tussen de vondsten. Ook is in de genoemde 

kuilen een dikke laag verbrande leem met houtskool aanwezig. Gezien de afdrukken 

van takken en twijgen betreft het huttenleem. Anders dan de in de literatuur 

beschreven kuilen laten echter slechts enkele scherven uit de kuilen van Koeweide 

secundaire verbranding zien, en zijn maalsteenfragmenten afwezig. Vergelijkbaar is 

wel de samenstelling van de assemblage, die te relateren is aan activiteiten die in of 

rond het huis plaatsvonden (ambachtelijke activiteiten). Het aangetroffen weefgewicht 

en een wrijfsteen van kwartsiet zijn hiervan duidelijke voorbeelden. De huttenleem 

vormt waarschijnlijk zelfs onderdeel van het huis zelf. 

148  Hiddink 2014.
149  Gerritsen 2001, 109-113; Van Hoof 2002, 84-87.
150  Van den Broeke 2015, 90.
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Gezien de overeenkomsten met de kuilen op bekende vindplaatsen in Zuid-Nederland, 

moet de functie van de sporen waarschijnlijk in het rituele worden gezocht, ondanks 

het nagenoeg ontbreken van secundair verbrand materiaal. Met wat voor rituelen 

de kuilen in verband gebracht moeten worden blijft open. De locatie van de kuilen 

en de samenstelling van het vondstmateriaal bieden hierover geen uitsluitsel. Er 

kan zowel gedacht worden aan het verlaten van het woonerf, als bijvoorbeeld aan 

herdenkingsbijeenkomsten voor de voorouders.

Het aardewerk uit de grondsporen (met name de drie kuilen) kan op basis van het 

grote aandeel minerale magering, het nagenoeg ontbreken van besmijting en het 

lage aandeel wandversiering in de (tweede helft van de) late bronstijd of het begin 

van de vroege ijzertijd worden gedateerd. Zowel een van de vondstrijke kuilen als de 

paalsporen van een spieker en de huisplattegrond zijn daarnaast 14C gedateerd. Dit 

heeft voor de kuil een datering in de 9e eeuw v. Chr. opgeleverd en voor de spieker en 

de huisplattegrond een datering in de 8e tot 5e eeuw v. Chr. Hierbij moet echter worden 

opgemerkt dat de kuil gedateerd is op basis van houtskool, terwijl uit twee structuren 

verkoolde zaden zijn geanalyseerd. Houtskooldateringen zijn minder nauwkeurig en 

kunnen tot enkele honderden jaren ouder uitvallen, afhankelijk van de levensduur van 

de boom en de locatie in de boom vanwaar het houtskool afkomstig is. 

Op basis van de 14C-dateringen en het aardewerk wordt de bewoning in de 9e tot 8e 

eeuw v. Chr. gedateerd, op de overgang van de late bronstijd naar de vroege ijzertijd. 

De kuilen worden hierbij tot de bewoningsfase gerekend, ook vanwege het karakter 

van de kuilen en de aanwezigheid van een grote hoeveelheid nederzettingsafval. 

Uit de archeobotanische analyse blijkt dat de bewoners van Koeweide diverse 

graansoorten verbouwden, namelijk gerst, haver, gierst en tarwe. Op basis van 

de aanwezige akkeronkruiden: uitstaande melde, melganzenvoet en beklierde 

duizendknoop blijken de akkers bemest te zijn geweest, wat erop duidt dat de 

bewoners ook in het bezit van vee geweest zullen zijn. Archeozoölogische resten van 

deze veestapel zijn niet teruggevonden. Het fragment verbrand bot uit kuil spoor 44 

was dermate klein dat geen soort bepaald kon worden of zelfs te bepalen of het bot 

van mens of dier afkomstig was. 

Het dominante nederzettingssysteem in de periode late bronstijd - vroege ijzertijd 

is in Zuid-Nederland het systeem van zwervende erven, waarbij na het opgeven 

van een oude boerderij de nieuwe boerderij op enige afstand van het oude erf werd 

herbouwd.151 De vindplaats Koeweide vormt geen uitzondering en past binnen dit 

systeem. Er is sprake van een eenfasig erf dat op een klein, hoger gelegen kopje in het 

landschap ligt. 

Mogelijk bevond zich ongeveer 600 m verder naar het westen een ander erf uit de late 

bronstijd - vroege ijzertijd. Tijdens het proefsleuvenonderzoek op vindplaats 2 zijn 

namelijk twee spiekers aangetroffen en enkele scherven aardewerk uit de late bronstijd 

- vroege ijzertijd. Tijdens een eerder proefsleuvenonderzoek en een archeologische 

begeleiding werden 200 m zuidelijk van vindplaats 2 ook enkele sporen aangetroffen 

die in de late bronstijd - vroege ijzertijd worden geplaatst (vindplaats 44).152 Deze 

sporen en vondsten doen vermoeden dat er zich in de directe omgeving van deze 

vindplaatsen een erf of nederzettingsterrein bevindt. Mogelijk bevindt deze zich direct 

ten westen van vindplaats 2 waar zich een hoger gelegen deel van het landschap 

bevindt dat heden ten dage ook nog bewoond is. 

151  Schinkel 1998.
152  Tichelman 2004, 43-44; Hensen & Van der Kuijl 2006. 
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13.6 Greppelstructuren en crematiegraven uit de midden- en late 
ijzertijd

Onderzoeksvragen: 32.1, 32.2, 32.7, 33, 34 & 39
Na verlating van het terrein in de vroege ijzertijd, wordt het terrein in de tweede helft 

van de midden-ijzertijd of in de late ijzertijd opnieuw in gebruik genomen. Ditmaal 

echter niet voor bewoning, maar als grafveld. Er zijn drie crematiegraven uit deze 

periode aangetroffen, twee tijdens het proefsleuvenonderzoek en één tijdens de 

opgraving. In associatie met de crematiegraven zijn twee greppelstructuren aangelegd.

13.6.1 Greppelstructuren

Bij de greppelstructuren gaat het om een trapeziumvormige greppelstructuur van 43,5 

m bij maximaal 25 m met daar tegenaan een kleinere, meer vierkante greppelstructuur. 

Er zijn geen onderbrekingen aanwezig in de greppels. Het feit dat er in de greppels 

geen ingangen aanwezig zijn, betekent dat de greppels een barrière vormden tot 

de omsloten ruimtes. Mogelijk was het niet de bedoeling dat de ruimtes betreden 

werd. Anderzijds is het ook mogelijk dat de omsloten ruimte te betreden was via 

bijvoorbeeld een plank over de greppel, zoals is voorgesteld voor de cultusplaats van 

Lomm-Hoogwatergeul.153  

Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat er binnen of buiten de greppels een wal 

gelegen heeft. De greppels hebben een symmetrische opvulling. Ze lijken daarnaast 

niet open gehouden te zijn door ze periodiek opnieuw uit te graven. 

Het vondstmateriaal uit de greppelstructuren betreft voornamelijk aardewerk, 

daarnaast is ook verbrand leem, vuursteen en steen aangetroffen, waaronder een 

wetsteen van zwart kwartsiet uit greppelstructuur 1. Het materiaal bevond zich 

verspreid over de structuren, duidelijke concentraties zijn niet aan te wijzen. In de 

grotere, trapeziumvormige structuur is meer materiaal aanwezig dan in de kleinere, 

vierkante structuur. In het aardewerkcomplex is zowel een duidelijke component 

met een datering in de late bronstijd - vroege ijzertijd aanwezig, als een component 

met datering in de late ijzertijd. Al het materiaal uit de late ijzertijd bevond zich in de 

jongste vulling van de greppel, hoewel dit ook voor het grootste deel van de rest van 

het aardewerk geldt. Het materiaal uit de periode late bronstijd - vroege ijzertijd moet 

waarschijnlijk beschouwd worden als opspit uit de oudere bewoningsfase. 

13.6.2 Crematiegraven

Ter hoogte van de greppelstructuren zijn drie crematiegraven aangetroffen. Tijdens 

het proefsleuvenonderzoek zijn twee crematiegraven onderzocht, die zich binnen 

greppelstructuur 1 bleken te bevinden. In één van de graven werd slechts 1,4 gram 

crematie aangetroffen, wat de interpretatie als crematiegraf discutabel maakt. Het 

tweede graf bevatte circa 26 gram crematie. Tijdens de opgraving is ongeveer 2 meter 

ten noorden van de greppelstructuur 1 nog een derde crematiegraf gevonden. Dit graf 

bevatte beduidend meer crematieresten, namelijk 982 gram. Daarnaast werd in het 

graf een aardewerken kom gevonden, die als bijgift aan de dode is meegegeven. 

Van de crematieresten uit het proefsleuvenonderzoek kon de sexe niet worden 

bepaald, wel kon worden vastgesteld dat de crematieresten uit beide grondsporen 

afkomstig waren van een volwassen individu. Omdat er in het graf buiten de 

greppelstructuur een grotere hoeveelheid crematieresten aanwezig was kon voor dit 

153  Gerrets & De Leeuwe 2011.
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graf worden vastgesteld dat er een man is begraven met een leeftijd van 40 jaar of 

ouder. Mogelijk bevinden zich onder de crematieresten de resten van een tweede, 

vrouwelijk individu, maar dit kon niet met zekerheid worden vastgesteld. Op basis van 

porositeit van de schedel is vastgesteld dat de man gedurende zijn leven meerdere 

periodes van ziekte en/of ondervoeding heeft gekend. 

13.6.3 Datering

Het vondstmateriaal uit de greppelstructuren wijst op een datering in de late 

ijzertijd. Deze datering wordt bevestigd door de 14C-dateringen van verschillende 

fragmenten houtskool uit greppelstructuur 1. Greppelstructuur 2 leverde geen 

geschikte monsters voor 14C-datering op. Stratigrafisch zijn de monsters zowel 

afkomstig van de bodem van de greppels als hogerop. Drie van de vier dateringen, 

afkomstig van houtskoolfragmenten uit vulling 1 en de top van vulling 2 (halverwege 

de greppel) geven een datering tussen de 4e en 2e eeuw v. Chr. Het vierde 

houtskoolmonster, afkomstig van de bodem van de greppel, dateert tussen de 10e 

en 8e eeuw. Hoogstwaarschijnlijk geeft deze uitslag niet het moment van aanleg van 

de greppelstructuur weer, maar kan het houtskool als opspit uit de bewoningsfase 

worden beschouwd. Als we ervan uitgaan dat de aanwezigheid van houtskool uit de 

late ijzertijd het gevolg is van gebruik in deze fase, dan is niet te verwachten dat er 

bij aanleg van de greppelstructuren al veel houtskool uit deze periode rondzwerft. Op 

deze manier is goed te verklaren dat juist op de bodem van de greppels houtskool uit 

de oudere bewoningsfase terecht gekomen is. 

Op basis van de aardewerkdatering is er geen  onderlinge fasering van de twee 

greppelstructuren aan te brengen. Wel is het waarschijnlijk dat greppelstructuur 2 op 

een later moment gegraven is dan greppelstructuur 1. Als greppelstructuur 2 namelijk 

als eerste gegraven zou zijn dan zou deze aan de westzijde open zijn geweest. Er lijkt 

bij aanleg van greppelstructuur 2 gebruik gemaakt te zijn van de reeds bestaande 

greppelstructuur 1 om een tweede geheel omsloten greppel te creëren. Er kon geen 

duidelijke oversnijding geconstateerd worden tussen beide greppels. De vulling van 

beide greppels is op de kruispunten vergelijkbaar. De greppel van greppelstructuur 2 

is wel beduidend minder diep ingegraven dan die van greppelstructuur 1. Het is echter 

onduidelijk  hoeveel tijd er tussen de aanleg van beide greppelstructuren gezeten 

heeft. Dit kan enkele dagen zijn, maar ook tientallen jaren. Samengevat kan gesteld 

worden dat greppelstructuur 1 is aangelegd in de tweede helft van de midden-ijzertijd 

of in het begin van de late ijzertijd. Greppelstructuur 1 is ofwel gelijktijdig, ofwel jonger 

maar is op zijn laatst in de late ijzertijd aangelegd. Beide structuren zijn tot in de late 

ijzertijd in gebruik gebleven. 

Op basis van een 14C datering van de crematieresten wordt het graf ten noorden 

van de greppelstructuur in de 4e tot 3e eeuw v. Chr. gedateerd. Op basis van de 

overeenkomsten tussen de 14C-dateringen uit greppelstructuur 1 en het crematiegraf 

moeten beide in dezelfde periode geplaatst worden. 

13.6.4 Interpretatie 

Grote, rechthoekige tot trapeziumvormige greppelstructuren uit de ijzertijd, in 

combinatie met gelijktijdige crematiegraven, zijn bekend van verschillende locaties 

in het Limburgse Maasdal. De bekende vindplaatsen zijn: Itteren-Emmaus154, Lomm-

Hoogwatergeul155, Gronsveld156 en mogelijk Maastricht-Landgoederenzone (fig. 

154  Meurkens & Tol 2011.
155  Gerrets & De Leeuwe 2011.
156  Van Dijk 2009.
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13.2).157 De laatstgenoemde bestaat uit twee parallelle greppels van tenminste 60 

m lang; de structuur is echter niet helemaal opgegraven en het is niet zeker of de 

greppels met elkaar verbonden zijn en een terrein omsluiten.

De greppelstructuren van Koeweide tonen grote gelijkenissen met de reeds bekende 

structuren. Deze overeenkomsten zijn van belang voor de interpretatie ervan. De 

volgende punten zijn kenmerkend voor de greppelstructuren uit het Limburgse 

Maasdal:

 

1. Forse afmetingen en een variabele vorm
Zowel vierkante als rechthoekige- en trapeziumvormige greppels zijn bekend. In 

sommige gevallen is er sprake van (waarschijnlijk) één greppel, maar in andere gevallen 

liggen er meerdere greppels in of, zoals bij Koeweide, tegen elkaar. Tabel 13.1 geeft een 

aantal kenmerken weer van de bekende greppelstructuren uit het Limburgse Maasdal.

Vindplaats Aantal greppels Vorm Afmeting grootste greppel (m)

Koeweide - Klein Trierveld 2 trapezium/ rechthoek 43,5 x 25

Itteren-Emmaus 3 rechthoek/trapezium 47 x 22

Lomm-Hoogwatergeul 2 vierkant 38 x 33

Gronsveld 1 rechthoek (?) 16 x ?

Maastricht-Landgoederenzone 1 rechthoek (?) 17 x minimaal 60

2. Greppels zijn diep met V-vormige doorsnede
De greppels van de verschillende vindplaatsen hebben dieptes variërend tussen de 70 

en 110 cm, daarnaast is ook de V-vormige doorsnede een terugkerend kenmerk.

3. Greppels zijn relatief vondstarm
Met uitzondering van Itteren-Emmaus vindplaats 1 is in de greppels maar weinig 

vondstmateriaal aanwezig. Te Maastricht-Landgoederenzone zijn zelfs helemaal 

geen vondsten aangetroffen.158 Ook valt op dat het over het algemeen geen 

bijzondere vondstcategorieën betreft. De vondsten betreffen met name fragmenten 

handgevormd aardewerk en wat steenmateriaal. Te Lomm werd daarnaast wel een 

boogfibula verzameld.159 Vermeldenswaardig is daarnaast dat in Itteren-Emmaus een 

aantal aardewerkconcentraties waargenomen zijn, onder andere op de hoekpunten 

van de greppels. Daarbij ging het om gebroken maar nog relatief complete potten. 

4. Te dateren aan het eind van de midden-ijzertijd tot de late ijzertijd 
De structuren worden gedateerd aan het einde van de midden-ijzertijd tot in het 

begin van de late ijzertijd (4e – 2e eeuw v. Chr.). Opvallend is wel dat zowel het terrein 

te Itteren als te Lomm na het in onbruik raken van de greppels in de late ijzertijd, in 

de Romeinse tijd als grafveld werd gebruikt. In Lomm lijkt er sprake van een continu 

gebruik, terwijl er in Itteren sprake is van een hiaat van 200-300 jaar, waarna er pas in 

de midden-Romeinse tijd weer begravingen plaatsvonden.

5. Directe associatie met grafritueel
Op alle vindplaatsen zijn crematiegraven aangetroffen die gelijktijdig met de 

greppelstructuren dateren. Op basis van de bovengenoemde kenmerken van de 

greppelstructuren uit het Limburgse Maasdal is duidelijk dat ze nooit met gelijktijdige 

bewoningssporen, maar altijd in combinatie met crematiegraven worden aangetroffen. 

Over de precieze interpretatie van dit soort greppelstructuren bestaat nog 

discussie. De greppelstructuur van Lomm wordt door de opgravers geïnterpreteerd 

157  Hazen, Drenth & Blom 2015.
158  Hazen, Drenth & Blom 2015, 201.
159  Gerrets & De Leeuwe 2011, 105.

Tabel 13.1 
Een aantal kenmerken van greppelstructuren 
uit het Limburgse Maasdal.
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Figuur 13.2 
De greppelstructuren uit Itteren-Emmaus (A), Lomm-Hoogwatergeul 
(B), Gronsveld (C) en Maastricht-Landgoederenzone (D).
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als cultusplaats160, terwijl de opgravers van Itteren-Emmaus, Maastricht-

Landgoederenzone en Gronsveld eerder denken aan een omgreppeld grafveld.161 Wat 

zijn nu de argumenten voor de verschillende interpretaties?

De interpretatie van Lomm als cultusplaats lijkt hoofdzakelijk gebaseerd op een 

vergelijking met vierkante/rechthoekige greppelstructuren uit de ijzertijd en Romeinse 

tijd die van de zandgronden van Noord-Brabant bekend zijn. Ook in Brabant worden 

de greppelstructuren meestal aangetroffen in of bij een grafveld.162 Kleinere structuren 

worden hierbij vaak als grafstructuur geïnterpreteerd, als randstructuur rond een klein 

heuveltje waaronder de dode werd bijgezet. De grotere structuren, zoals aangetroffen 

bij Oss-Ussen R25/26163, Zundert164, Oss-Brabantstraat165 en Hoogeloon166 worden als 

cultusplaats beschreven. Deze onderscheiden zich door de volgende kenmerken van de 

grafmonumenten:167

· De greppels zijn groter dan de greppels van grafmonumenten.

· Binnen de greppels worden zelden begravingen gevonden (uitzondering vormt 

Zundert).

· Een heiligdom of cultusplaats wordt gedurende een langere periode gebruikt, 

terwijl grafmonumenten een eenmalige gebeurtenis vertegenwoordigen.

· In associatie met de greppels worden palenrijen, gebouwtjes, schachtvormige 

kuilen of kuilen met offergaven aangetroffen.

· Er wordt vaak een grote hoeveelheid vondstmateriaal gevonden.

· Er worden in de greppels of paalsporen bijzondere of ‘dure’ voorwerpen 

aangetroffen.

Het moge duidelijk zijn dat deze kenmerken maar beperkt van toepassing zijn op de 

greppelstructuren in het Maasdal. Voor de greppelstructuren van Itteren-Emmaus 

trekken de opgravers dan ook eerder een vergelijking met omgreppelde grafvelden 

in België en Noord-Frankrijk. Op verschillende vindplaatsen (Wijshagen-Plokrooi, 

Ursel-Rozestraat in België en Tartigny en Acy-Romance in Frankrijk (fig. 13.3) ). zijn hier 

greppelstructuren aanwezig die sterk vergelijkbaar zijn met de greppelstructuren van 

Itteren-Emmaus en ook Koeweide vindplaats 55.168 In Tartigny (Picardië) werden twee 

grote aaneengesloten greppels gevonden, waarvan één trapeziumvormig. Hoewel 

de naam ‘omgreppeld’ impliceert dat graven alleen binnen de greppelstructuren 

voorkomen, werden deze zowel binnen als buiten de greppelstructuren aangetroffen. 

De graven dateren in de 3e eeuw v. Chr.169 In Acy-Romance (Champagne-

Ardennen) werden maar liefst vijf grafvelden opgegraven, elk met een of meerdere 

aaneengesloten greppels waarbinnen zich crematiegraven bevonden. Ook hier hebben 

enkele van de greppelstructuren een trapeziumvorm. De grafvelden zijn iets jonger dan 

de Limburgse greppelstructuren en zijn gedateerd tussen 180 en 20 v. Chr.170

160  Gerrets & De Leeuwe 2011.
161  Meurkens & Tol 2011, 202; Hazen, Drenth & Blom 2015, 204; Van Dijk 2009, 93.
162  Een uitzondering vormt Oss-Ussen, waarbij een greppelstructuur bij een nederzetting is 

aangetroffen (Slofstra & Van der Sanden 1987).
163  Slofstra & Van der Sanden 1987.
164  Krist 2005.
165  De Leeuwe 2011.
166  Slofstra & Van der Sanden 1987.
167  Slofstra & Van der Sanden 1987, 178-148; Gerrets & De Leeuwse 2011, 114; Meurkens & Tol 

2011, 200-201. 
168  Meurkens & Tol 2011, 202-203.
169  Menhiel 1998.
170  Lambot 1998.
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Op basis van de beschrijvingen van cultusplaatsen en omgreppelde grafvelden lijkt 

een interpretatie in de laatste categorie voor de greppelstructuren van Koeweide 

- Klein Trierveld het meest voor de hand liggend. Opvallende gelijkenissen zijn de 

trapeziumvorm van de greppel, de aanwezigheid van crematiegraven zowel binnen als 

buiten de greppel en de beperkte hoeveelheid vondsten. Typische kenmerken voor een 

cultusplaats, zoals bijzondere vondstcategorieën, ontbreken. Ook palenrijen of rituele 

kuilen zijn niet aanwezig. Afgezien van de crematiegraven zijn geen andere sporen uit 

de late ijzertijd binnen de greppelstructuren gevonden. 

Hoewel de uiteenzetting hierboven anders doet vermoeden, moet het onderscheid 

tussen ‘cultusplaatsen’ en ‘omgreppelde grafvelden’ misschien helemaal niet zo strikt 

gemaakt worden. Ook veel van de cultusplaatsen lijken in of nabij grafvelden voor 

te komen. Fontijn is dan ook van mening dat de cultusplaatsen ontstaan zijn uit de 

regionale urnenveld-traditie en de vierkante greppels die vanaf de midden-ijzertijd 

voorkomen rond crematiegraven gezien moeten worden als voorloper van de grotere 

greppelstructuren.171 Deze betekenis verandert mogelijk in de vroeg Romeinse periode, 

waarin er een verschuiving lijkt plaats te vinden van een voorkomen van cultusplaatsen 

bij grafvelden naar nederzettingen. Fontijn stelt voor dat de betekenis van deze 

verschuiving moet worden gezocht in de verschuiving van rituele opvattingen onder 

171  Fontijn 2002, 167.

Figuur 13.3 
De greppelsystemen uit Tartigny (A); 
Wijshagen-Plokrooi (B); Ursel-Rozestraat (C) 
en Acy-Romance (D).
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invloed van romanisering. Van een godsdienst gebaseerd op het belang van voorouders 

en natuurkrachten zou men zijn overgegaan tot verering van antropomorfe goden.172 

De plattegronden van sommige cultusplaatsen, zoals die van Lomm, tonen dan ook 

overeenkomsten met Gallo-Romeinse tempels, waarin meestal inheemse godheden 

werden vereerd.173

Geconcludeerd kan worden dat de crematiegraven en greppelstructuren op basis van 

gelijktijdigheid met elkaar geassocieerd moeten worden. Op basis van vergelijkingen 

met Belgische en Noord-Franse vindplaatsen is de meest waarschijnlijke interpretatie 

voor de greppelstructuren van Koeweide die van een monumentaal omgreppeld 

grafveld. De kenmerken van de verschillende Belgische en Noord-Franse vindplaatsen 

passen goed bij de greppelstructuur van Koeweide. Dit betekent niet dat de 

greppelstructuren niet ook een rituele functie gehad kunnen hebben. Mogelijk werden 

op deze locatie ook meer rituele praktijken uitgevoerd, waarbij gedacht kan worden 

aan verering van de voorouders.174

13.6.5 Landschappelijke ligging

De greppelstructuren van Koeweide bevinden zich op een laaggelegen deel van het 

Geistingenterras, op zo’n 200 m afstand van de overgang naar de holocene riviervlakte 

van de Maas. De afstand tot de rivier zal nog geen 500 m hebben bedragen. De 

vindplaats ligt op een kleine, lokale verhoging, van grofweg 90 bij 70 m. Een markant 

punt in het landschap dus. Ook de andere omgreppelde grafvelden in het Limburgse 

Maasdal bevinden zich op dergelijke overgangszones. Het omgreppelde grafveld van 

Itteren-Emmaus ligt op de overgang van een hoger naar een lager gelegen subterras 

binnen het Geistingenterras, op een locale verhoging van het terrasgrind.175 De 

structuur uit Lomm-Hoogwatergeul was direct naast een actieve Maasgeul gelegen176 

en de structuur in Maastricht-Landgoederenzone bevindt zich op de overgang van het 

Geistingenterras naar een restgeulzone.177 Blijkbaar was de locatie in overgangszones, 

op markante punten in het landschap en in de directe nabijheid van (open) water 

belangrijk voor de locatiekeuze van de greppelstructuren.

Er zijn weinig aanwijzingen voor de ligging van de greppelstructuren in het 

cultuurlandschap uit de ijzertijd. Ten eerste ontbreken archeobotanische gegevens voor 

de late ijzertijd in Koeweide- Klein Trierveld. Over de vegetatie in de directe omgeving 

van het omgreppelde grafveld is daardoor niks bekend. Ook hebben we geen 

informatie over de locatie van de nederzettingen uit deze periode. Bewoningssporen 

zijn uit de late ijzertijd zijn in het hele zuidelijke Maasdal eigenlijk nauwelijks bekend. 

Gezien de diverse grafvelden en greppelstructuren die uit deze periode bekend zijn 

in het Maasdal moet er echter toch sprake zijn geweest van een intensieve bewoning 

in de omgeving van het gebied in deze periode. Recentelijk is er te Maastricht 

Landgoederenzone een spiekerplattegrond aangetroffen uit de late ijzertijd die er 

mogelijk op wijst dat de nederzettingen op de iets hogere delen van de riviervlakte 

gezocht moeten worden, bijvoorbeeld op grindkopjes.178 Op korte afstand van het 

Maasdal (circa 2 km) zijn op de lössgronden wel nederzettingsterreinen uit deze 

172  Randsborg 1995, 126, 138.
173  Simons 2012, 273.
174  Simons 2012, 271.
175  Meurkens & Tol 2011, 204.
176  Gerrets & De Leeuwe 2011, 35-40.
177  Hazen, Drenth & Blom 2015, 234.
178  Hazen, Drenth & Blom 2015, 234.
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periode onderzocht (Stein-Heidekampweg179 en Beek – Maastricht Aachen Airport180). 

Mogelijk zocht men deze, hoger en droger gelegen, delen van het landschap op om te 

wonen.

13.7 Een greppel uit de Romeinse tijd

Het enige spoor uit de Romeinse tijd dat bij de opgraving gevonden is betreft 

een NO-ZW georiënteerde greppel. In de greppel werden enkele fragmenten 

handgevormd, prehistorisch aardewerk aangetroffen, maar ook scherven van een 

Spaanse olijfolie amfoor uit de 1e tot 4e eeuw n. Chr. 

De greppel ligt op de overgang van het hogere en lagere gelegen deel van het 

landschap en heeft waarschijnlijk met de landinrichting in de Romeinse tijd te maken.

13.8 Biografie van de vindplaats

De ondergrond van de vindplaats bestaat uit terrasgrind behorende tot het laagterras 

(Geistingenterras) van de Maas. Dit terrasgrind is afgezet in het late pleistoceen (Jonge 

Dryas) onder periglaciale omstandigheden. Na nog een periode van sedimentatie 

in het vroege holoceen, wordt op het terrasgrind een pakket rivierklei afgezet. 

Aanvankelijk wordt deze klei afgezet vanuit de verlandende geulen van het pleistocene 

rivierstelsel. Later, als de Maas zich in de loop van het Holoceen verder insnijdt, 

wordt vooral bij hoogwater klei afgezet. Aan deze periode van sedimentatie komt in 

Atlanticum (9300-5700 jaar geleden) een eind. Uit verschillende onderzoeken in het 

Maasdal is gebleken dat gedurende deze warme periode nauwelijks sedimentatie 

optrad en er sprake moet zijn geweest van een dichtbebost Maasdal. Hierdoor vormde 

zich in de top van het kleidek een bodem. Resten van een dergelijke bodem zijn ook in 

het plangebied teruggevonden, in de lager gelegen delen van het onderzoeksgebied. 

Vermoedelijk was de bodem ook op de hogere delen aanwezig, maar is hij hier in zijn 

geheel opgenomen in de bouwvoor. 

Het begin van de warme periode valt samen met de periode tussen het laat-

mesolithicum en het midden-neolithicum. Uit deze periode zijn enkele aanwijzingen 

voor gebruik van de vindplaats aanwezig, opvallend genoeg alleen van die locatie waar 

de vegetatiehorizont nog intact was. Het gaat daarbij om een kleine groep van vijf 

vuurstenen artefacten, waarvan er één met zekerheid in het mesolithicum te dateren 

is (een C- of D-spits). De overige artefacten kunnen zowel in het mesolithicum als in 

het neolithicum thuishoren. Op basis van de dunne spreiding van artefacten is het 

niet duidelijk hoe dit vondstmateriaal geïnterpreteerd moet worden. Het zou kunnen 

gaan om een special activity area, bijvoorbeeld de locatie waar een beest geschoten is. 

Anderzijds zou het ook kunnen gaan om off-site verschijnselen. Het lijkt in ieder geval 

niet om een mesolithisch kampement of neolithische nederzetting te gaan. Daarvoor is 

het aantal artefacten te gering en het spectrum te weinig divers.

De vroegste duidelijke nederzettingssporen dateren uit de tweede helft van de late 

bronstijd of het begin van de vroege ijzertijd. Op vindplaats 55 (site 1) bevindt zich 

op een kleine verhoging (veroorzaakt door een opduiking in het onderliggende 

terrasgrind) een erf bestaande uit een huisplattegrond, vier spiekers en enkele kuilen. 

Op basis van de ruimtelijke associatie tussen kuilen en gebouwplattegronden gaan we 

er vanuit dat de sporen tot één bewoningsfase behoren. Op basis van het aardewerk en 

179  Van Wijk, Meurkens & Porreij-Lyklema 2012.
180  Tichelman 2012.
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drie 14C-dateringen dateert deze bewoning uit de overgang van late bronstijd naar de 

vroege ijzertijd, rond de 9e-8e eeuw voor Christus. Uit botanisch onderzoek is gebleken 

dat de bewoners verschillende graansoorten verbouwden, waaronder gerst, haver, 

gierst en tarwe. Opvallend is de aanwezigheid van drie vondstrijke kuilen. Op basis 

van de aard van het vondstmateriaal en het feit dat het materiaal in één keer in de 

kuil gedeponeerd is, lijkt het hier niet zomaar om een afvalkuil te gaan. Vergelijkbare 

vondstrijke kuilen zijn bekend van andere vindplaatsen in Zuid-Nederland en zijn 

geïnterpreteerd als de restanten van verlatingsrituelen of andere festiviteiten. 

Het beeld van een zelfvoorzienend eenfasig erf past binnen het nederzettingssysteem 

van zwervende erven. Dit nederzettingssysteem is kenmerkend voor grote delen van 

de late prehistorie in Zuid-Nederland. Op korte afstand van het erf op vindplaats 55 zijn 

in het gebied Koeweide - Klein Trierveld ook aanwijzingen gevonden voor andere laat-

prehistorische erven. 

Nadat de bewoners van het erf op vindplaats 55 deze in het begin van de vroege 

ijzertijd verlaten hebben, wordt het gebied pas in de tweede helft van de midden-

ijzertijd of het begin van de late ijzertijd weer in gebruik genomen, niet meer om te 

wonen, maar voor het begraven (en herdenken?) van de doden. Op dezelfde opduiking 

als waar het erf gelegen heeft worden dan, vermoedelijk min of meer gelijktijd 

twee grote greppelstructuren aangelegd. Op basis van de aanwezigheid van drie 

crematiegraven waarvan er in ieder geval één op basis van 14C in dezelfde periode 

gedateerd is als de greppelstructuren en vergelijkingen met andere vindplaatsen in 

het Maasdal, gaan we er vanuit dat greppelstructuren en crematiegraven met elkaar 

geassocieerd zijn. De precieze functie van de greppelstructuren is onduidelijk. Op basis 

van vergelijkbare vindplaatsen in België en Noord-Frankrijk neigen we ernaar om ze 

te interpreteren als monumentaal omgreppelde grafvelden. Dit sluit niet uit dat er 

op deze locatie ook andere rituele handelingen verricht werden, vermoedelijk in het 

kader van voorouderverering. Hoe het ook zij, met aanleg van de greppelstructuren 

lijkt de plek bewust gemarkeerd te zijn als locatie van en voor de voorouders. De 

aanwezigheid van houtskool in greppels, hoewel in kleine hoeveelheden, wijst er op 

dat er in deze periode vuren gebrand hebben in de omgeving van de greppelstructuren. 

Mogelijk zijn de doden ter plekke gecremeerd of hebben de vuren gebrand in het kader 

van dodenmalen of andere rituele praktijken.

De greppelstructuren lijken in de loop van de late ijzertijd alweer vrij snel opgevuld 

te zijn. Er zijn in ieder geval geen aanwijzingen dat de locatie in de Romeinse tijd nog 

in gebruik was als grafveld, zoals het geval was bij vergelijkbare greppelstructuren 

in Lomm en Itteren. Crematiegraven uit de Romeinse tijd zijn niet gevonden en ook 

vondstmateriaal uit deze periode is niet aangetroffen in de greppels. De opgraving 

heeft één spoor uit de Romeinse tijd opgeleverd: een greppel die vermoedelijk met 

landinrichting in de Romeinse tijd in verband gebracht kan worden. De greppel heeft 

een andere oriëntatie dan de greppelstructuren uit de late ijzertijd. Dit kan er op wijzen 

dat de greppelstructuren in de Romeinse tijd niet eens meer als zodanig herkenbaar 

waren. Afgezien van de greppel zijn geen andere aanwijzingen voor activiteiten in 

de Romeinse tijd gevonden. Het terrein lijkt vanaf deze periode tot in de Nieuwe tijd 

hoofdzakelijk in gebruik te zijn geweest als landbouwgrond.



122 Koeweide-Trierveld



Koeweide-Trierveld    123

Samenvatting

In de herfst van 2014 heeft Archol bv archeologisch onderzoek uitgevoerd op 

vindplaatsen 2 en 55 in het plangebied Koeweide, deelgebied Klein Trierveld te 

Schipperskerk (gemeente Sittard-Geleen). 

Vindplaats 2 is onderzocht door middel van proefsleuven. Doel was het karteren en 

waarderen van de vindplaats, het toetsen van eerder geformuleerde verwachtingen en 

het geven van aanbevelingen over de noodzaak van eventueel vervolgonderzoek. Het 

onderzoek heeft twee spiekers opgeleverd en twee scherven handgevormd aardewerk 

uit de periode late bronstijd – vroege ijzertijd. Gezien het lage aantal sporen en 

vondsten is geadviseerd om hier geen vervolgonderzoek uit te voeren.

Op vindplaats 55 is een opgraving uitgevoerd. Hierbij zijn sporen en vondsten uit 

verschillende perioden aangetroffen. De oudste aanwijzingen voor gebruik van 

de vindplaats bestaat uit een dunne spreiding van mesolithisch- en neolithisch 

vuursteen, aangetroffen in de top van een vegetatiehorizont uit het Atlanticum. Uit 

de periode late bronstijd – vroege ijzertijd zijn sporen van een eenfasig erf gevonden. 

Daaronder bevinden zich een huisplattegrond, enkele spiekers en verschillende 

kuilen. Drie bijzondere kuilen bevatten grote hoeveelheden vondstmateriaal en zijn 

geïnterpreteerd als de restanten van verlatingsrituelen of andere festiviteiten. Het erf 

is gedateerd in de 9e tot 8e eeuw v. Chr.

Na de 8e eeuw is het terrein verlaten, maar in de tweede helft van de midden-ijzertijd 

of in de late ijzertijd werd het opnieuw in gebruik genomen. Uit deze perioden 

zijn twee greppelstructuren en enkele crematiegraven opgegraven. Twee van de 

crematiegraven bevinden zich binnen de greppelstructuur, één bevindt zich er twee 

meter noordelijk van. Waarschijnlijk zijn er oorspronkelijk meer graven aanwezig 

geweest, maar zijn deze door modern landgebruik niet bewaard gebleven. De 

greppels omsluiten een trapeziumvormig terrein van 43,5 bij 25 m en een vierkant 

terrein van 21 x 14,5 m. Op basis van vergelijkbare vindplaatsen in het Maasdal, België 

en Noord-Frankrijk worden de greppelstructuren als monumentaal omgreppelde 

grafvelden geïnterpreteerd. Op basis van het aardewerk en 14C dateringen van 

houtskool uit de greppelstructuren en van de crematieresten van een van de graven is 

het grafveld tussen de 4e en 2e eeuw v. Chr. in gebruik geweest. 



124 Koeweide-Trierveld



Koeweide-Trierveld    125

Literatuur

Acsádi, G. & J. Nemeskéri 1970, History of human life span and mortality, Budapest.

Amkreutz, L.W.S.W. 2004, Bandkeramiek langs de Maas: een analyse en interpretatie 

van bandkeramische vindplaatsen op het laagterras van de Maas in Limburg 

(onuitgegeven doctoraalscriptie).

Aufderheide, A.C. & C. Rodríguez-Martín 1998, The Cambridge Encyclopedia of Human 

Paleopathology, Cambridge.

Bakels, C.C. 2014, Ongepubliceerde plantenresten uit bandkeramische nederzettingen 

in Zuid-Limburg. In: I. van Wijk, L. Amkreutz & P. van de Velde, ‘Vergeten’ 

Bandkeramiek, 317, Leiden.

Berendsen, H.J.A. 2004, De vorming van het land: inleiding in de geologie en de 

geomorfologie, Assen.

Beuker, J. 2010, Vuurstenen werktuigen. Technologie op het scherp van de snede, Leiden.

Broeke, P.W. van den 1987, De dateringsmiddelen voor de ijzertijd van Zuid-Nederland. 

In: W.A.B. van der Sanden & P.W. van den Broeke (red.): Getekend zand. Tien jaar 

archeologisch onderzoek in Oss-Ussen (Bijdragen tot de studie van het Brabantse Heem 

31), Waalre, 23-43.

Broeke, P.W.van den 2002, Een vurig afscheid? Aanwijzingen voor verlatingsrituelen 

in ijzertijd-nederzettingen. In: Fokkens, H. & R. Jansen (red.), 2000 jaar 

bewoningsdynamiek. Brons- en ijzertijdbewoning in het Maas-Demer-Scheldegebied, 

Leiden, 45-61.

Broeke, P.W. van den 2005. Sporen uit een periode van voor de cultusplaats. In: H. van 

Enckevort en J. Thijssen (red.), In de schaduw van het Noorderlicht. De Gallo-Romeinse 

tempel van Elst-Westeraam, Abcoude/Nijmegen, Archeologische Berichten Nijmegen 6, 

78-84. 

Broeke, P.W. van den 2012, Het handgevormde aardewerk uit de ijzertijd en de Romeinse 

tijd van Oss-Ussen. Studies naar typochronologie, technologie en herkomst, Leiden.

Broeke, P. W. van den 2015, Het verlatingsritueel. Een poging tot reconstructie. 

In: E.A.G. Ball & S. Arnoldussen (red.), Metaaltijden 2. Bijdragen in de studie van de 

metaaltijden, Leiden, 83-99. Cappers, R.T.J., R.M. Bekker & J.E.A. Jans 2012, Digitale 

zadenatlas van Nederland, Groningen.

Cornelissen, E. 1988, A study of flint arrowheads of the provinces of Brabant and 

Limburg (Belgium), Helinium 28, 192-222.

Cuijpers, A.G.F.M. 2006, Histological identification of bone fragments in archaeology; 

telling humans apart from horses and cattle, International Journal of Osteoarchaeology 

16, 465-380.

Cuijpers, A.G.F.M. 2009, The application of bone histology for species identification 

in archaeology; with a photo catalogue, Amsterdam (Geoarchaeological and 

Bioarchaeological Studies 12).



126 Koeweide-Trierveld

Derks, T. & B. de Fraiture (red.) 2015,  Een Romeins heiligdom en een vroegmiddeleeuws 

grafveld uit Buchten (L.). Verslag van een archeologisch noodonderzoek, Rapportage 

Archeologische Monumentenzorg226, Amersfoort. 

Deville, T., B.A. van der Linden & P. Wemerman 2009, Klein Trierveld te Born, percelen 

131, 132, 133, 134, 135, 170. Een archeologische begeleiding, Synthegra Archeologie 

Rapport P0502090, Doetinchem.

Dijk, X.C.C. van 2009, Plangebied regenwaterbuffer Duijstersraat te Gronsveld. Gemeente 

Eijsden. Een archeologische opgraving, RAAP-rapport 1763, Weesp.

Dijkman, W. 1989, Een vindplaats uit de IJzertijd te Maastricht-Randwyck, Nederlandse 

archeologische rapporten 8, Amersfoort. 

Dijkman, W. & R. Hulst 2000, Het urnenveld van Maastricht-Vroendael, Archeologie in 

Limburg 84, 19-26. 

Drenth, E. 2005, Het laat-neolithicum in Nederland. In: J. Deeben, E. Drenth, M.-F. van 

Oorsouw & L. Verhart (red.), De steentijd van Nederland (Archeologie 11/12), Meppel, 

333-365.

Dyselinck, T. 2013, Het urnenveld van Maastricht Ambyerveld-Hagerhof, BAAC rapport 

A-08.0487, ’s-Hertogenbosch.

Fontijn, D.R. 2002, Het ontstaan van rechthoekige çultusplaatsen’In: H. Fokkens & R. 

Jansen (red.), Brons- en ijzertijdbewonin in het Maas-Demer-Scheldegebied, 149-172.

Fokkens, H., R. Jansen & I.M. van Wijk (red.), Oss-Zevenbergen. De langetermijn-

geschiedenis van een prehistorisch grafveld, Archol rapport 50, Leiden.

Gerrets, D.A. & R. de Leeuwe 2011, Rituelen aan de Maas. Een archeologische opgraving 

te Lomm, Hoogwatergeul fase II, ADC rapport 2333, Amersfoort. 

Gerritsen, F. 2001, Local identities. Landscape and community in the late prehistoric 

Meuse-Demer-Scheldt region, Amsterdam.

Gijn, A.L. van & M.J.L.Th. Niekus 2001, Bronze Age Settlement Flint from the 

Netherlands. The Cinderella of Lithic Research. In: W.H. Metz, B.L. van Beek & H. 

Steegstra, Patina. Essays presented to Jay Jordan Butler on the Occasion of his 80th 

Birthday, Amsterdam, 305-320.

Graaf, W.S. van & I.C.G. Hermsen 2012: Archeologisch onderzoek in het plangebied 

Voulwames te Itteren, Archeodienst rapport 136, Zevenaar.

Grooth, M.E.Th. de 2008, Flint: procurement and distribution strategies; technological 

aspects. In: P. van der Velde (red.), Geleen-Janskamperveld 1990/1991, Leiden, Analecta 

Praehistorica Leidensia 39, 143-171.



Koeweide-Trierveld    127

Grooth, M.E.Th. de 2011, Distinguishing Upper Cretaceous flint types exploited during 

the Neolithic in the region between Maastricht, Tongeren, Liège and Aachen. In: J. 

Meurens-Balke & W. Schön (eds.), Vergangene Zeiten…. Liber Amicorum. Gedenkschrift 

für Jürgen Hoika. Archäeologische Berichte 22, Bonn, 107-130.

Grooth, M.E.Th. de 2014, Methodiek Odyssee: vuursteenanalyse. In, I. van Wijk, L. 

Amkreutz & P. van de Velde,`Vergeten’ Bandkeramiek. Een Odyssee naar de oudste 

neolithische bewoning in Nederland, Leiden, 131-147.

Grosskopf, B. 1999, Leichenbrand. Biologisches und Kulturhistorisches Quellenmaterial 

zur Rekonstruktion vor-und frühgeschichtlicher Population und ihrer Funeralpraktiken, 

Dissertation Universität Leipzig, Leipzig.

Hazen, P.L.M, E. Drenth & E. Blom (red) 2015, Tien millennia bewoningsgeschiedenis in 

het Maasdal, ADC Monografie 17, Amersfoort, 195-236.

Heeringen, R.M. van 1985, Typologie, Zeitstellung und Verbreitung der in die 

Niederlande importierten vorgeschichtlichen Mahlsteine aus Tephrit, Archäeologisches 

Korrespondenzblatt 15, 371-383.

Hendrikx, B.A.T.M. 2011, Holtum Noord III. Een Inventariserend Veldonderzoek in de 

vorm van proef- en profielsleuven en een archeologisch opgraving van een rioolsleuf, ADC 

rapport 2936, Amersfoort.

Hensen, G. & E.E.A. van der Kuijl 2006, Briefrapportage Archeologische Begeleiding. 

Klein Trierveld te Born, vindplaats 44, Syntegra rapportage 176055, Weert.

Herrmann, B. 1988, Behandlung von Leichenbrand. In: R. Knussmann (red.), 

Antropologie. Handbuch der vergleichenden Biologie des Menschen 4, Stuttgart, 576-585.

Hiddink, H.A. 2003, Het grafritueel in de Late IJzertijd en Romeinse Tijd in het Maas-

Demer-Scheldegebied, in het bijzonder twee grafvelden bij Weert (Zuidnederlandse 

Archeologische Rapporten 11), Amsterdam. 

Hiddink, H.A. 2014, Huisplattegronden uit de late prehistorie in Zuid-Nederland. In: 

Lange, A.G., E.M. Theunissen, J.H.C. Deeben, J. van Doesburg, J. Bouwmeester en T. 

de Groot (red.), Huisplattegronden in Nederland. Archeologische sporen van het Huis, 

Amersfoort, 169-209.

Hiddink, H. & E. de Boer, 2005: Fossiele beekbeddingen met vondsten uit de Late IJzertijd 

bij Neerbeek (ZAR 21), Amsterdam.

Hiddink, H. & G. Boreel 2005a, Natuursteen en slak. In: H. Hiddink (red.), Opgravingen 

op het Rosveld bij Nederweert 1. Landschap en bewoning in de IJzertijd, Romeinse tijd en 

Middeleeuwen, ZAR 22 (1): 181-190.

Hiddink, H. & G. Boreel 2005b, Natuursteen en slak. In: H. Hiddink (red.), Archeologisch 

onderzoek aan de Beekseweg te Lieshout. ZAR 18 (1): 239-254.



128 Koeweide-Trierveld

Hillier, M.L. & L.S. Bell 2007, Differentiating Human Bone from Animal Bone: A Review 

of Histological Methods, Journal of Forensic Sciences 52, 249-263.

Holwerda, J.H. 1928, Romeinse villa bij Buchten (L), Oudheidkundige Mededelingen uit 

het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden 9, 1. 

Hoof, L.G.L. van 2002, “En zij begroeven zich een huis”: structuur en levensloop van 

een ijzertijderf in de Zuid-Limburgse lösszone. In: H. Fokkens & R. Jansen (red.), 

2000 jaar bewoningsdynamiek: brons- en ijzertijdbewoning in het Maas-Demer-

Scheldegebied, Leiden, 73-93.

Hoof, L.G.L. van 2007, The iron age habitation. In: P. van de Velde & C.C. Bakels (red.), 

Geleen Janskamperveld, Analecta praehistorica Leidensia 39, Leiden.

Isarin, R., R. Ellenkamp, E. Heunks, J.de Kramer, R. Paulussen, L. Tebbens & F. Zuidhoff 

2014, Geomorfogenetische Kaart van het Maasdal tussen Mook en Eijsden, inclusief ver-

antwoordingsdocument, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

Joachim, H.E. 1980, Jüngerlatènezeitliche Siedlungen bei Eschweiler, Kr. Aachen, 

Bonner Jahrbücher 180, 355-441.

Joachim, H.E. 1985, Zu Eisenzeitlichen Reibsteinen aus Basaltlava, den sog. 

Napoleonshüten, Archäologisches Korrespondenzblatt 15, 359-369.

Jones, G. 1987, A statistical approach to the archaeological identification of crop 

processing, Journal of Archaeological Science 14, 317.

Knippels, B. 1991, Bewoningssporen uit de IJzertijd te Maastricht-Randwyck, 

Archeologie in Limburg 49, 43-48. 

Kars, H. 1980, Early-Medieval Dorestad, an Archaeo-Petrological Study, Part I: General 

Introduction. The Tephrite Querns, Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 

Bodemonderzoek 30, 393-422

Knippels, B., W. Dijkman, F. Brounen & R. Hulst 1995, Randwyck ondergronds: de 

resultaten van 10 jaar

archeologisch bodemonderzoek, Maastricht.

Knippenberg, S. 2005, Vuursteen en natuursteen. In: L. van Hoof & P.F. Jongste, Een 

nederzettingsterrein uit de midden- en late bronstijd te Tiel-Medel Bredesteeg, Archol 

Rapport 64, Leiden, 104-125

Knippenberg, S. 2006, Het Steenmateriaal. In: S. Knippenberg & E.N.A. Heirbaut, 

Wonen en begraven nabij Elst (Gld.). Archeologisch onderzoek van een vroege ijzertijdne-

derzetting en een inheems-Romeins grafeveld op het bedrijventerrein “De Merm”, Archol 

Rapport 57, Leiden, 36-45.

Knippenberg, S. 2008a, Natuursteen uit de Romeinse tijd, vroege en volle 

middeleeuwen. In: R. Jansen (red.), Bewoningsdynamiek op de Maashorst, de bewo-

ningsgeschiedenis van Nistelrode van laat-neolithicum tot volle middeleeuwen, Archol 

Rapport 48, Leiden, 487-506.



Koeweide-Trierveld    129

Knippenberg, S. 2008b, Vuursteen en natuursteen. In: R. de Leeuwe, S. Baetsen, 

C.C. Bakels, A.V.A.J. Bosman, S. Knippenberg, S. Lange, L. Meurkens & A. Verbaas, 

Prehistorie tussen de loopgraven. Nederzettingssporen en vondstcomplexen in Bennekom-

Streekziekenhuis uit de midden-bronstijd tot midden-ijzertijd, ca. 1500 tot 500 v. Chr., 

Archol Rapport 81, Leiden, 99-132.

Knippenberg, S. 2011, Natuursteen. In: R. de Leeuwe, Een cultusplaats in Oss. Opgraving 

van een ijzertijdnederzetting en cultusplaats aan de Brabantstraat, Archol Rapport 123, 

Leiden, 94-102.

Knippenberg, S. 2013, Het natuursteen. In: L.G.L. van Hoof, I.M. van Wijk & C.M van der 

Linde, Zwervende erven op de löss? Onderzoek van een nederzetting uit de vroege ijzertijd 

en van sporen uit de Stein-groep te Hof van Limburg (gemeente Sittard-Geleen), Archol 

Rapport 33, Leiden, 136-143.

Knippenberg, S. 2015, Vuursteen en steen. In: Porreij-Lyklema, A. & I.M. van Wijk: Een 

grafveld uit de late bronstijd. Een inventariserend veldonderzoek proefsleuven en 

archeologische begeleiding conform opgraven te Sittard-Thien Bunder, Archol rapport 

259, 66-72.

Krist, J.S, E.F. van Gent, F. Plasmeijer & E.E.A. van der Kuijl 2003, Rapportage 

Aanvullend Archeologisch Onderzoek. Trierveld, kadastraal perceel 111. Horissenweg – 

Schipperskerk, Synthegra Rapportage 172020, Zelhem.

Lambot, B. 1998, Les morts d’Acy-Romance (Ardennes) à la Tène finale. Praqtiques 

funéraires, aspects religieux et hiérarchie sociale. In: G. Leman-Delerive (red.), Les 

Celtes, rites funéraires en Gaule du Nord entre le 6’ et le 1’’, siècle av J.-C., Namen, 75-78.

Leeuwe, R. de 2011, Een cultusplaats in Oss. Opgraving van een ijzertijdnederzetting en 

cultusplaats aan de Brabantstraat, Archol rapport 123, Leiden.

Lemmers, S.A.M. 2011, Burned Culture. An osteological research into Urnfield cremation 

technology and ritual in the South of the Netherlands based upon the Urnfieldmaterial of 

Maastricht-Ambyerveld, Leiden RMa Thesis.

Lijn, P. van der 1963, Het Keienboek. Mineralen, gesteenten en fossielen in Nederland, 5e 

druk, Zutphen. 

Linde, C.M. van der, E. Heunks, A. Porreij-Lyklema & I.M. van Wijk 2011, Definitieve 

Opgraving Itteren – Hoeve Haertelstein (vindplaats 3). Vondsten uit de nieuwe steentijd en 

bewoning uit de late prehistorie aan de rand van een fossiele restgeul, Archol rapport 152, 

Leiden.

Loonen, A.F. & I.C.G. Hermsen 2013, Archeologische begeleiding aanleg  werkwegen 

Borgharen-Itteren, Archeodienst Rapport 230, Zevenaar.

Maat, G.J.R. 1997, A simple selection method of human cremations for sex and age 

analysis, Villafranca, Padovana (Proceedings of the Symposium ‘Cremation studies in 

Archaeology 1997).



130 Koeweide-Trierveld

McKinley, J.I. 1989, Cremations: expectations, methodologies and realities. In: C.A. 

Roberts, F. Lee & J. Bintliff (eds), Burial archaeology, current research, methods and 

developments, Oxford (British Archaeological Reports, British series 211), 65-76.

McKinley, J.I. 1993, Bone Fragment Size and Weights of Bone from Modern British 

Cremations and the Implications for the Interpretation of Archaeological Cremations, 

International Journal of Osteoarchaeology 3, 283-287.

Meijden, R. van der 2005, Heukels’ Flora, Leiden.

Melkert, M.J.A. 2015, De biografie van maalstenen : Metaaltijden. In: E.A.G. Ball & S. 

Arnoldussen (red.), Metaaltijden 2. Bijdragen in de studie van de metaaltijden, Leiden, 

71-82.

Menhiel, P. 1998, Les animaux dans les rites funéraires en Gaule septentrionale au 

second âge du Fer. In: G. Leman-Delerive (red.), Les Celtes, rites funéraires en Gaule du 

Nord entre le 6’ et le 1’’, siècle av J.-C., Namen, 95-99.

Meurkens, L., 2012, Aardewerk uit de ijzertijd. In: Wijk, I.M. van, L. Meurkens & A. 

Porreij-Lyklema (red.), Opgraven langs de Rijksweg A2 te Stein-Heidekampweg, Stein-

Steinerbos en Geleen-Chemelot. Een archeologisch onderzoek naar een bandkeramische 

nederzetting en erven uit de (late) ijzertijd, 138-146.

Meurkens, L. & A.J. Tol (red.) 2011, Grafvelden en greppelstructuren uit de IJzertijd en 

Romeinse tijd bij Itteren (gemeente Maastricht). Opgraving Itteren-Emmaus vindplaatsen 

1 & 2, Archol Rapport 144, Leiden.

Meurkens, L. & A.J. Tol, in druk, De late prehistorie. In: Inhoudelijke evaluatie van het 

archeologische onderzoek in Limburg tot 2013. 

Mildner, F.C. & E.P.G. Wetzels 2005, Een urnenveld uit de late Bronstijd en vroege 

IJzertijd en resten van een pottenbakkersoven uit de IJzertijd te Maastricht-

Oosderveld, Archeologie in Limburg 100, 2-14. 

Oberdorfer, E. 1983, Pflanzensoziologische excursionsflora, 768-769, Stuttgart.

Panhuysen, T.  & W. Dijkman, W. 1987, Afvalkuilen uit Neolithicum en IJzertijd te 

Randwijck. In: H. Stoepker (red.), Archeologische kroniek van Limburg over 1986. 

Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 123, 216.

Peeters, H. & M.J.L.Th. Niekus 2005, Het Mesolithicum in Noord-Nederland. In: J. 

Deeben, E. Drenth, M.F. van Oorschouw & L. Verhart, De steentijd van Nederland. 

Archeologie 11/12, 201-234.

Polman, S.P. 2002, Project Grensmaas, deelgebieden Koeweide uitbreiding, Meers 

en Urmond; een Aanvullende Archeologische Inventarisatie, RAAP-rapport 775, 

Amsterdam. 

Polman, S.P. & E. Rensink 2000, Project Grensmaas, deelgebied Koeweide. Aanvullende 

Archeologische Inventarisatie (AAI fase 2), RAAP-rapport 461, Amsterdam. 



Koeweide-Trierveld    131

Porreij-Lyklema, A & I.M. van Wijk 2014, Sporen van de Michelsberg-cultuur en een laat-

prehistorische nederzetting bij Voulwames, gemeente Meerssen, Archol Rapport 240, 

Leiden.

Randsborg, K. 1995, Hjortspring. Warfare and Sacrifice in Early Europe, Aarhus.

Renes, J. 1988, De geschiedenis van het Zuidlimburgse cultuurlandschap, Maaslandse 

monografieën (groot formaat) 6, Assen/ Maastricht.

Rijn, P. van, 2000. Handleiding voor de behandeling en bemonstering van hout- en 

houtskoolvondsten in het veld, BIAXaal 59, Zaandam.

Scheurs, J. 2005, Het midden-neolithicum in Zuid-Nederland. In, J. Deeben, E. Drenth, 

M.-F. van Oorsouw & L. Verhart (red.), De steentijd van Nederland (Archeologie 11/12), 

Meppel, 301-332.

Schinkel, K. 1998, Unsettled settlement. Occupation remains from the Bronze Age and 

the Iron Age at Oss-Ussen. The 1976-1986 excavations, Analecta Praehistorica Leidensia 

30, Leiden, 2-305.

Simons, A. 2012, Ahnenkult am Flussufer: Späteisenzeitliche Grabenanlagen und 

Gräber an der Maas in Niederländisch Limburg. In: A. Stobbe & Ursula Tegtmeier, 

Verzweigungen. Eine Würdigung für A.J. Kalis und J. Meurers-Balke, Frankfurter 

Archäologische Schriften 18, Bonn.

Simons, A. 2013, PvE Koeweide vindplaats 2. 

Slofstra, J. & W.A.B. van der Sanden 1987, Rurale cultusplaatsen uit de Romeinse tijd in 

het Maas-Demer-Scheldegebied, Analecta Praehistorica Leidensia 20, 125-168. 

Staring Centrum/ Rijks Geologische Dienst 1989, Geomorfologische kaart van 

Nederland, schaal 1:50.000. Toelichting op kaartblad 59 Genk, 60 Sittard, 61 Maastricht, 

62 Heerlen, Staring Centrum/ Rijks Geologische Dienst, Wageningen/ Haarlem.

Stika, H.-P. & A.G. Heiss 2013, Plant Cultivation in the Bronze Age. In: H. Fokkens & A. 

Harding, The Oxford Handbook of the European Bronze Age, 358-359, Oxford. 

Stoepker, H. (red.) 1990, Archeologische kroniek van Limburg over 1988 en 1989, 

Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 126, 194-254. 

Stoepker, H. (red.) 1992, Archeologische kroniek van Limburg over 1991, Publications 

de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 128, 246-318.

Stoepker, H., E. Rensink & E. Drenth 2004, Behoud en onderzoek van archeologische 

waarden in het Maasdal in het kader van De Maaswerken en de Via Limburg. 

Wetenschappelijk beleidsplan 2002, Rapportage Archeologische Monumentenzorg 111, 

Amersfoort. 



132 Koeweide-Trierveld

Symes, S.A., C.W. Rainwater, E.N. Chapman, D.R. Gipson, A.L. Piper, 2008: Patterned 

thermal destruction of human remains in a forensic setting. In: Schmidt, C.W., S.A. 

Symes (red.), The Analysis of Burned Human Remains, Londen, 15–54.

Tamis, W.L.M. et al. 2004, Standaardlijst van de Nederlandse flora 2003, Gorteria 30, 

101-195, Leiden.

Theunissen, L. & E. Rensink 2014, PvE Koeweide – vindplaats 55 – site 1 en site 2 (gem. 

Sittard-Geleen). 

Tichelman, G. 2004, Archeologisch onderzoek in het kader van De Maaswerken. 

Inventariserend veldonderzoek (IVO), waarderende fase. Koeweide Klein-Trierveld, 

vindplaatsen 44, 46-47 en 55, ADC rapport 306, Amersfoort. 

Tichelman, G. 2010, IJzertijd bewoning en begraving op het löss-plateau bij Beek. 

Opgraving Maastricht-aachen Airport (MAA), Gemeente Beek, RAAP-rapport 2054, 

Weesp.

Trautmann, I. 2006, The significance of cremations in Early Neolithic communities in 

Central Europe, Tübingen.

Verhart, L. B.M. in druk, De vroege prehistorie. In: Inhoudelijke evaluatie van het 

archeologische onderzoek in Limburg tot 2013. 

Verhart, L. & N. Arts 2005, Het Mesolithicum in Zuid-Nederland. In: J. Deeben, E. 

Drenth, M.F. van Oorschouw & L. Verhart, De steentijd van Nederland. Archeologie 

11/12, 235-260.

Veselka, B., M.L.P. Hoogland & A.L. Waters-Rist 2013, Rural Rickets: Vitamin D 

deficiency in a post-Medieval farming community from the Netherlands, International 

Journal of Osteoarchaeology, published online July 2013 

Veselka, B & S.A.M. Lemmers 2014, Deliberate selective deposition of Iron Age 

cremations from Oosterhout (prov. of North Brabant, the Netherlands): a ‘pars pro 

toto’ burial ritual, LUNULA Archaeologia protohistorica XXII, 151-158.

Wahl, J. 1988, Das römische Gräberfeld von Stettfeld I, Osteologische Untersuchung der 

Knochenreste aus dem Gräberfeld, Stuttgart.

Wahl, J. & G. Schwantes 1988, Süderbrarup: ein Gräberfeld der römischen Kaiserzeit 

und Völkerwanderungszeit in Angeln. 2. Antropologische Untersuchungen, Neumünster.

Wahl, J. 2008, Investigations on Pre-Roman and Roman cremation remains form 

southwestern Germany: results, potentialities and limits. In: C.W. Schmidt & S.A. 

Symes (eds), The analysis of burned human remains, London, 145-161.

Waldron, T. 1994, Counting the dead. The epidemiology of skeletal populations, 

Chichester.



Koeweide-Trierveld    133

Waldron, T. 2009. Palaeopathology, New York.

Weeda, E.J., R. Westra, Ch. Westra & T. Westra 1985-1994, Nederlandse oecologische 

flora. Wilde planten en hun relaties I (1985), II (1987) en V (1994).

Wijk, I.M. van, L. Meurkens & A. Porreij-Lyklema (red.), 2012,  Opgraven langs de 

Rijksweg A2 te Stein-Heidekampweg, Stein-Steinerbos en Geleen-Chemelot: Een 

archeologisch onderzoek naar een bandkeramische  nederzetting en erven uit de (late) 

ijzertijd, Archol rapport 150, Leiden.

Windhagen, K.L. & B.I. Quadflieg 2004, Project Grensmaas – Deelgebied Koeweide 

(Selectieadvies t.b.v. de uitvoering van definitief archeologisch onderzoek en/of uitvoe-

ringsbegeleiding). 

Workshop of European Anthropologists 1980, Recommendations for age and sex 

diagnoses of skeletons, Journal of Human Evolution 9, 517-549.

Zuidhoff F.S. & J. Huizer (red.) 2015, De noordelijke Maasvallei door de eeuwen heen. 

Vijftienduizend jaar landschapsdynamiek tussen Roermond en Mook. Inventariserend 

archeologisch onderzoek ‘Verkenning Plus’ Project Maasvallei voor vijftien plangebieden, 

ADC Monografie 19 / ADC Rapport 3750, Amersfoort.



134 Koeweide-Trierveld

Lijst van figuren

Figuur 1.1 Locatie Koeweide – Klein Trierveld met vindplaatsen 2 en 55.

Figuur 2.1 Uitsnede uit de geomorfogenetische kaart Maasvallei.

Figuur 2.2 Tijdstabel.

Figuur 2.3 Het actuele hoogtereliëf met de ligging van de onderzochte vindplaatsen.

Figuur 2.4 In 1998 en 1999 geïnventariseerde terreinen en de daarbij ontdekte 

vindplaatsen.

Figuur 2.5 Sporenkaart van het proefsleuvenonderzoek op vindplaats 55.

Figuur 2.6 Locatie van de vindplaatsen 2 en 55 op de Tranchotkaart uit 1804-1805.

Figuur 3.1 Puttenoverzicht van vindplaats 2 met putnummers en met de locaties van de 

gedocumenteerde profielkolommen.

Figuur 4.1 Standaard profielopbouw (profiel 18) op vindplaats 2. 

Figuur 4.2 Vlakhoogtekaart van vindplaats 2.

Figuur 5.1 Spoortype kaart, vindplaats 2. 

Figuur 7.1 Puttenoverzicht van vindplaats 55 met putnummers en met de locaties van 

de gedocumenteerde profielkolommen.

Figuur 7.2 Verbrandingsgraden.

Figuur 8.1 Vlakhoogtekaart van vindplaats 55.

Figuur 8.2 Profielopbouw in het noorden van werkput 18 (profiel 29), de grijze fossiele 

bodem in de rivierklei. 

Figuur9.1 Spoortype kaart, vindplaats 55.

Figuur 9.2 Overzicht van de sporen en structuren uit de late bronstijd - vroege ijzertijd. 

Figuur 9.3 Overzicht en spoordieptes van de huisplattegrond (structuur 3).

Figuur 9.4 Vierpalige spieker, structuur 5. Foto richting het noorden.

Figuur 9.5 Doorsnede van de mogelijke vlasrootkuil.

Figuur 9.6 Kuil spoor 44 met uitgeprepareerde scherven.

Figuur 9.7 Overzicht van de sporen van de greppelstructuren en crematiegraven.

Figuur 9.8Het crematiegraf spoor 106 met aardewerken kom tijdens de opgraving. 

Figuur 9.9 Crematiegraf spoor 106. 

Figuur 9.10 Overzicht van het zuidelijk deel van de trapeziumvormige greppel-

structuur 1.

Figuur 9.11 Greppelstructuren 1 en 2 met de locaties van de gedocumenteerde coupes 

en de onderzochte monsters.

Figuur 9.12 Coupe in het zuidelijke segment van greppelstructuur 1, waarin te zien is 

dat de greppel tot in het terrasgrind uitgegraven is.

Figuur 9.13 Doorsnede van greppelstructuur 2.

Figuur 9.14 Verspreiding van aardewerk (naar gewicht) over de greppelstructuur.

Figuur 9.15 Gecalibreerde 14C-dateringen uit greppelstructuur 1.

Figuur 9.16 Greppel uit de Romeinse tijd.

Figuur 9.17 Overzicht van de sporen uit de Nieuwe tijd, geprojecteerd op de 

kadasterkaart 1811-1832.

Figuur 10.1 Een selectie van het aardewerk uit de greppelstructuur.

Figuur 10.2 Een selectie van het aardewerk uit kuil spoor 44.

Figuur 10.3 Kom uit crematiegraf spoor 106.

Figuur 10.4 Weefgewicht.

Figuur 11.1 C- of D-spits op Haspengouwse vuursteen.

Figuur 11.2 Schrabber of spitsfragment.

Figuur 11.3 Actieve wrijfsteen van kwartsiet met resten van mogelijk rode oker.

Figuur 11.4 Wetsteen van kwartsiet.

Figuur 12.1 A: arcus supercillaris spoor 106.



Koeweide-Trierveld    135

Figuur 12.2 Cribra cranii op een schedelfragment van spoor 106.

Figuur 12.3 Verzamellocatie van de grondmonsters geselecteerd voor archeobotani-

sche analyse. 

Figuur 13.1 Huisplattegronden van het Type Geleen-Echt, Sittard-Rekem en Oss-Ussen 

2B/ St. Oedenrode.

Figuur 13.2 De greppelstructuren uit Itteren-Emmaus , Lomm-Hoogwatergeul  

Gronsveld en Maastricht-Landgoederenzone.

Figuur 13.3 De greppelsystemen uit Tartigny; Wijshagen-Plokrooi,  Ursel-Rozestraat en 

Acy-Romance. 



136 Koeweide-Trierveld

Lijst van tabellen

Tabel 1.1 Samenstelling onderzoeksteam. 

Tabel 1.2 Administratieve gegevens.

Tabel 6.1 Waardering van vindplaats 2.

Tabel 7.1 Leeftijdscategorieën naar Grosskopf 1999, 39.

Tabel 9.1 Kenmerken van de spiekers.

Tabel 9.2 Overzicht van het vondstmateriaal uit de kuilen spoor 44 en spoor 45.

Tabel 9.3 Overzicht van 14C dateringen uit de bewoningsfase.

Tabel 9.4 14C-dateringen uit greppelstructuur 1 en het crematiegraf.

Tabel 10.1 Technologische en typologische kenmerken van het aardewerk uit kuil spoor 

44.

Tabel 10.2 Aantallen, gewicht en kenmerken van de verzamelde verbrande klei per 

vondst- en spoornummer. 

Tabel 11.1  Aantal artefacten per type per site.

Tabel 11.2 Site 1: Aantal natuurstenen per steensoort.

Tabel 12.1 Gewicht per fractie.

Tabel 12.2 Gewichtsverdeling van de crematieresten. 

Tabel 12.3 Verhouding van skeletonderdelen.

Tabel 12.4 Aangetroffen macrobotanische resten in de onderzochte grondmonsters.

Tabel 13.1 Een aantal kenmerken van greppelstructuren uit het Limburgse Maasdal.



Koeweide-Trierveld    137

put vlak spoor type gecoupeerd nap diepte datering structuur opmerking

10 1 22 greppel ja 29,728 late ijzertijd 9

11 1 22 greppel ja 29,906 late ijzertijd 9

10 1 23 vlek ja 29,727 0

10 1 24 greppel ja 29,876 115 late ijzertijd 9

12 1 24 greppel ja 29,802 100 late ijzertijd 9

14 1 24 greppel ja 29,938 115 late ijzertijd 9 diepte tussen 50 cm en 115 cm

15 1 24 greppel ja 29,907 115 late ijzertijd 9 diepte tussen 50 en 115 cm

17 1 24 greppel ja 29,833 84 late ijzertijd 9

11 1 25 kuil ja 29,947 9

11 1 26 kuil ja 29,949 7

12 1 27 paalkuil ja 29,850 12 vroege ijzertijd 3

12 1 28 paalkuil ja 29,838 11 vroege ijzertijd 3

12 1 29 paalkuil ja 29,874 7 vroege ijzertijd 3

12 1 30 paalkuil ja 29,836 10 vroege ijzertijd 3

12 1 31 paalkuil ja 29,862 15 vroege ijzertijd 3

12 1 32 paalkuil ja 29,875 15 vroege ijzertijd 3

12 1 33 paalkuil ja 29,880 13 vroege ijzertijd 3

12 1 34 paalkuil ja 29,863 20 vroege ijzertijd 3

12 1 35 paalkuil ja 29,855 18 vroege ijzertijd 3

12 1 36 natuurlijke verstoring ja 29,839

12 1 37 paalkuil ja 29,875 16 vroege ijzertijd 3

12 1 38 paalkuil ja 29,869 10 vroege ijzertijd 3

12 1 39 paalkuil ja 29,830 5 vroege ijzertijd 4

12 1 40 paalkuil ja 29,855 11 vroege ijzertijd 4

12 1 41 paalkuil ja 29,867 5 vroege ijzertijd 4

13 1 42 greppel nee 29,629

13 1 43 greppel nee 29,745 Nieuwe tijd

14 1 44 kuil ja 29,935 38 late bronstijd

14 1 45 kuil ja 29,941 54 late bronstijd

14 1 46 kuil ja 29,965 4

14 1 47 kuil ja 29,960 6 vroege ijzertijd

14 1 48 paalgat ja 29,961 13

14 1 49 kuil ja 29,950 22

14 1 50 paalkuil ja 29,931 8

14 1 51 kuil ja 29,896 12 vroege ijzertijd

14 1 52 vlek ja 29,884 4

14 1 53 vlek ja 29,872 4

14 1 54 vlek ja 29,942 4

14 1 55 kuil ja 29,960 24 vroege ijzertijd

14 1 56 natuurlijke verstoring nee 29,953

14 1 57 vlek ja 29,971 0

14 1 58 paalgat met paalkuil ja 29,992 10

14 1 59 paalkuil ja 29,976 4

14 1 60 paalkuil ja 29,971 5

14 1 61 paalgat ja 29,943 16

14 1 62 paalgat ja 29,924 22

14 1 63 paalgat met paalkuil ja 29,920 18

14 1 64 paalkuil ja 29,879 5

14 1 65 paalgat ja 29,891 20

14 1 66 paalkuil ja 29,856 15

14 1 67 paalkuil ja 29,851 13

14 1 68 vlek ja 29,867 3

14 1 69 paalkuil ja 29,857 14

14 1 70 paalkuil ja 29,857 16

14 1 71 paalkuil ja 29,861 17

10 1 72 vlek ja 29,931 0

10 1 73 paalkuil ja 29,870 10

14 1 74 kuil nee 29,884

14 1 75 paalkuil ja 29,871 28

Bijlage I Sporenlijst
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put vlak spoor type gecoupeerd nap diepte datering structuur opmerking

14 1 76 paalkuil ja 29,856 12

14 1 77 paalgat ja 29,852 26

14 1 78 paalkuil ja 29,844 10

14 1 79 vlek ja 29,882 4

14 1 80 kuil ja 29,888 45

14 1 81 natuurlijke verstoring ja 29,855 6

14 1 82 greppel ja 29,735 25 late ijzertijd

14 1 83 kuil ja 29,870 18

14 1 84 kuil ja 29,754 38

14 1 85 kuil ja 29,813 22

14 1 86 paalkuil ja 14

14 1 87 paalkuil ja 5

14 1 88 paalkuil ja 29,858 44

14 1 89 natuurlijke verstoring ja 29,851 38 boomval

14 1 90 paalkuil ja 29,840 35

14 1 91 paalkuil ja 29,799 22

14 1 92 vlek ja 29,835 4

14 1 93 paalkuil ja 29,737 10

15 1 94 greppel ja 29,647 31 Nieuwe tijd bermgreppel?

15 1 95 karrenspoor ja 29,647 Nieuwe tijd

15 1 96 vlek ja 29,737 0

15 1 97 paalkuil ja 29,899 9

15 1 98 paalkuil ja 29,897 13

15 1 99 paalkuil ja 29,900 15

15 1 100 paalkuil ja 29,906 3

15 1 101 paalkuil ja 29,920 9

15 1 102 paalkuil ja 29,902 10

15 1 103 paalkuil ja 29,889 4 of vlek

15 1 104 paalkuil ja 29,879 17

15 1 105 paalkuil ja 29,832 8

15 1 106 crematiegraf ja 29,900 10 late ijzertijd

15 1 107 paalkuil ja 29,900 14 ijzertijd

15 1 108 kuil ja 29,850 25 ijzertijd

15 1 109 natuurlijke verstoring ja 29,840 ijzertijd onderdeel van een grotere natuurlijke verstoring/ boomval

15 1 110 vlek ja 29,853 0 ijzertijd

15 1 111 paalkuil ja 29,915 2 ijzertijd

15 1 112 vlek ja 29,918 0 ijzertijd

15 1 113 paalkuil ja 29,869 12 ijzertijd

15 1 114 greppel ja 29,697 20 late ijzertijd

15 1 115 paalkuil ja 29,770 9

15 1 116 paalkuil ja 29,738 8

14 1 117 greppel ja 29,964 78 late ijzertijd 9 diepte varieert van 38 tot 78 cm

17 1 117 greppel ja 29,814 70 late ijzertijd 9

10 1 118 paalkuil ja 29,758 4 niet getekend of gefotografeerd

15 1 119 natuurlijke verstoring nee 29,878 boomval

16 1 120 greppel nee 29,797 late ijzertijd

16 1 121 vlek ja 29,822 6 zag er in vlak goed uit

16 1 122 vlek ja 29,831 3 zag er in vlak goed uit

16 1 123 vlek ja 29,831 5 zag er in vlak goed uit

16 1 124 kuil ja 29,927 32

16 1 125 paalkuil ja 29,884 13

16 1 126 paalkuil ja 29,873 8

16 1 127 natuurlijke verstoring ja 29,869

16 1 128 natuurlijke verstoring ja 29,819

16 1 129 natuurlijke verstoring ja 29,844

17 1 130 paalkuil ja 29,901 10

17 1 131 paalkuil ja 29,990 7 vroege ijzertijd 4

17 1 132 paalkuil ja 29,976 19 vroege ijzertijd 4

17 1 133 kuil ja 29,939 26 late ijzertijd tot op grind gegraven

17 1 134 paalkuil ja 29,953 6 vroege ijzertijd 4

17 1 135 kuil ja 29,781 10

17 1 136 paalkuil ja 29,816 20



Koeweide-Trierveld    139

put vlak spoor type gecoupeerd nap diepte datering structuur opmerking

17 1 137 paalkuil ja 29,868 5

17 1 138 paalkuil ja 29,844 8

17 1 139 paalkuil ja 29,845 4

17 1 140 kuil ja 29,878 26

17 1 141 paalkuil ja 29,897 9

17 1 142 paalkuil ja 29,886 11 vroege ijzertijd 5

17 1 143 paalkuil ja 29,871 22 vroege ijzertijd 5

17 1 144 paalkuil ja 29,847 6 vroege ijzertijd 5

17 1 145 paalkuil ja 29,881 16 vroege ijzertijd 5

17 1 146 kuil ja 29,851 30

17 1 147 kuil ja 29,771 26 vroege ijzertijd

17 1 148 paalkuil ja 29,893 6

17 1 149 kuil ja 29,846 17

17 1 150 greppel nee 29,827 late ijzertijd

18 1 151 greppel ja 29,556 36 Nieuwe tijd lag verderop een pijp in

18 1 152 greppel nee 29,606 Nieuwe tijd

18 1 153 greppel nee 29,574 Nieuwe tijd

18 1 154 greppel nee 29,616 Nieuwe tijd

18 1 155 paalkuil ja 29,625 5 vroege ijzertijd 6

18 1 156 paalkuil ja 29,622 8 vroege ijzertijd 6

18 1 157 paalkuil ja 29,646 6 vroege ijzertijd 6

18 1 158 paalkuil ja 29,682 9 vroege ijzertijd 7

18 1 159 paalkuil ja 29,682 5 vroege ijzertijd 7

18 1 160 paalkuil ja 29,639 4 vroege ijzertijd 7

18 1 161 paalkuil ja 29,670 3 vroege ijzertijd 7

18 1 162 paalkuil ja 29,732 8

18 1 163 natuurlijke verstoring ja 29,748

17 1 164 paalkuil ja 29,824 10 ijzertijd

17 1 165 paalkuil ja 29,836 13 ijzertijd

17 1 166 kuil ja 17 lastig te zien of rand van spoor verhitting vertoont. Lijkt niet 
het geval -> geen houtskoolmeiler

18 1 166 kuil nee 29,815

18 1 167 kuil ja 29,800 16

18 1 168 paalkuil ja 29,809 10

18 1 169 kuil ja 29,806 35

18 1 170 paalgat met paalkuil ja 29,807 25

18 1 171 natuurlijke verstoring ja 29,832 3

18 1 172 paalgat met paalkuil ja 29,828 13

18 1 173 paalkuil ja 29,867 10

18 1 174 vlek ja 29,911 4

18 1 175 paalkuil ja 29,794 9

18 1 176 greppel ja 29,765 29 late ijzertijd in vlak leek greppel opgevult met jonge klei, maar dat is in 
coupe niet zichtbaar

18 1 177 paalkuil ja 29,719 14 8 was eerst groter aangekrast -> bio

18 1 178 paalkuil ja 29,722 11 8 was eerst groter aangekrast -> bio

18 1 179 paalkuil ja 29,714 5 8

18 1 180 paalgat met paalkuil ja 29,726 13 8

18 1 181 paalkuil ja 29,689 8 8 was eerst groter aangekrast -> bio

18 1 182 paalkuil ja 29,695 10 8

17 2 183 vlek nee 0 verhittingsplek, natuurlijk

18 1 184 paalkuil ja 29,715 17 8

18 1 185 paalkuil ja 29,715 3 8

18 1 186 paalkuil ja 29,720 15 8

18 1 187 paalkuil ja 29,683 15 8

18 1 188 vlek ja 29,785 0

18 1 189 paalkuil ja 29,785 13

18 1 190 kuil ja 29,766 10

18 1 191 vlek ja 29,784 0

18 1 192 vlek ja 29,792 0

18 1 193 vlek ja 29,769 0

18 1 194 kuil ja 29,679 8

18 1 195 paalkuil ja 29,756 5

18 1 196 vlek ja 29,778 0
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put vlak spoor type gecoupeerd nap diepte datering structuur opmerking

18 1 197 paalkuil ja 29,675 15

18 1 198 vlek ja 29,758 0

18 1 199 paalkuil ja 29,709 3 8 onderkantje?

18 1 200 greppel ja 29,863 20

18 1 201 paalkuil ja 29,687 14

18 1 202 paalkuil ja 29,725 9

18 1 203 vlek ja 29,763 6

18 1 204 paalkuil ja 29,721 6

18 1 205 kuil nee 29,668

18 1 206 natuurlijke verstoring ja 29,794

18 1 207 natuurlijke verstoring ja 29,766

18 1 208 vlek ja 29,554 6 onderkantje?

18 1 209 vlek ja 29,673 5 onderkantje?

18 1 210 natuurlijke verstoring ja 29,688

18 1 211 natuurlijke verstoring ja 29,725

19 1 212 vlek ja 29,929 0

19 1 213 paalkuil ja 29,946 5

19 1 214 kuil ja 29,876 24

19 1 215 greppel ja 29,746 12 late ijzertijd

19 1 216 kuil ja 29,773 18 restant spoor ADC

19 1 217 paalkuil ja 29,755 9

19 1 218 natuurlijke verstoring ja 29,748

19 1 219 waterkuil ja 29,794 156 vroege ijzertijd

19 1 220 paalkuil ja 29,759 6

19 1 221 kuil ja 29,941 1

19 1 222 kuil ja 29,926 8 vroege ijzertijd

19 1 223 paalkuil ja 29,907 8

19 1 224 paalkuil ja 29,906 20 vroege ijzertijd

19 1 225 paalkuil ja 29,931 10

19 1 226 kuil ja 29,841 15 in vlak duidelijk zichtbaar, in coupe vaag

19 1 227 paalkuil ja 29,897 1

19 1 228 natuurlijke verstoring ja 29,873

19 1 229 paalkuil ja 29,862 10

19 1 230 natuurlijke verstoring ja 29,839

19 1 231 paalkuil ja 29,801 4

19 1 232 natuurlijke verstoring ja 29,845

19 1 233 natuurlijke verstoring ja 29,744

19 1 234 paalkuil ja 29,723 3

19 1 235 paalkuil ja 29,722 4

19 1 236 vlek ja 29,814 0

19 1 237 paalkuil ja 29,759 4

19 1 238 paalkuil ja 29,783 10

14 1 888 natuurlijke verstoring nee 29,825

16 1 888 natuurlijke verstoring nee 29,806

18 1 888 natuurlijke verstoring nee 29,719

19 1 888 natuurlijke verstoring nee 29,943

10 1 999 recente verstoring nee 29,727 Nieuwe tijd

13 1 999 recente verstoring nee 29,665 Nieuwe tijd

14 1 999 recente verstoring nee 29,779 Nieuwe tijd

15 1 999 recente verstoring nee 29,811 Nieuwe tijd

16 1 999 recente verstoring nee 29,793 Nieuwe tijd

17 1 999 recente verstoring nee 29,787 Nieuwe tijd

18 1 999 recente verstoring nee 29,610 Nieuwe tijd

19 1 999 recente verstoring nee 29,780 Nieuwe tijd

13 1 5000 bouwvoor nee

13 1 5010 laag nee 29,631 vegetatiehorizont

13 2 5010 laag nee vegetatiehorizont

18 1 5010 laag nee vegetatiehorizont

10 1 5020 laag nee 29,909

11 1 5020 laag nee

12 1 5020 laag nee

13 1 5020 laag nee 29,712
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put vlak spoor type gecoupeerd nap diepte datering structuur opmerking

13 2 5020 laag nee

14 1 5020 laag nee

15 1 5020 laag nee

16 1 5020 laag nee 29,811

17 1 5020 laag nee

18 1 5020 laag nee 29,694

19 1 5020 laag nee

16 1 5040 laag nee 29,878

17 1 5040 laag nee 29,974

19 1 5040 laag nee 29,858
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vnr omschrijving aantal gewicht put vlak vak spoor vulling segment opmerking

4VKL Verbrande klei 3 53,3 11 1 1 22

4SXX Steen onbepaald 2 79,4 11 1 1 22

4APH Aardewerk prehistorisch 21 156,3 11 1 1 22

5APH Aardewerk prehistorisch 26 176,2 12 1 24

5VKL Verbrande klei 11 173,6 12 1 24

6SXX Steen onbepaald 2 220,8 12 1 24 1

6SVU Steen vuursteen 2 23,2 12 1 24 1

7APH Aardewerk prehistorisch 1 39,6 12 1 24 1 2

8APH Aardewerk prehistorisch 1 16,7 12 1 24 1 3

9SVU Steen vuursteen 1 1,8 13 1 5010

10SXX Steen onbepaald 6 823,3 14 1 44

10APH Aardewerk prehistorisch 49 779,3 14 1 44

11VKL Verbrande klei 4 50,1 14 1 45

11SXX Steen onbepaald 1 49,7 14 1 45

11APH Aardewerk prehistorisch 2 9,3 14 1 45

12APH Aardewerk prehistorisch 2 39,3 14 1 47 1

13VKL Verbrande klei 10 206,3 14 1 49 1

13APH Aardewerk prehistorisch 2 9,7 14 1 49 1

14APH Aardewerk prehistorisch 1 6,4 12 1 32

15APH Aardewerk prehistorisch 2 24 14 1 55

16SVU Steen vuursteen 1 1,4 13 2 5010 spits

17SVU Steen vuursteen 1 0,9 13 2 5010

18APH Aardewerk prehistorisch 2 5,6 13 2 5010

19ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 3 38 13 2 42 1

20VKL Verbrande klei 8 59,5 14 1 45

20SXX Steen onbepaald 7 265,5 14 1 45

20APH Aardewerk prehistorisch 13 93,7 14 1 45

21VKL Verbrande klei 91 2068,4 14 1 44

21APH Aardewerk prehistorisch 457 10434,8 14 1 44

21BYZS Bijzonder object STEEN 1 435,5 14 1 44

21SXX Steen onbepaald 52 2876,7 14 1 44

22STE Steen tefriet 1 888,1 14 1 74

23APH Aardewerk prehistorisch 1 2,7 14 1 80

26APH Aardewerk prehistorisch 14 57,9 14 1 44 1

26MC14 Monster C-14 1 1 14 1 44 1

26CR Crematieresten (mens) 1 0,1 14 1 44 1

26SVU Steen vuursteen 1 32,2 14 1 44 1

28SVU Steen vuursteen 1 26,9 12 24

28SXX Steen onbepaald 7 112 12 24

28APH Aardewerk prehistorisch 18 84,1 12 24

29APH Aardewerk prehistorisch 200 2758,2 14 1 44 1

29SVU Steen vuursteen 4 17,9 14 1 44 1

29SXX Steen onbepaald 14 254 14 1 44 1

30VKL Verbrande klei 16 340,3 14 1 44 2

30APH Aardewerk prehistorisch 158 3688,4 14 1 44 2

30SXX Steen onbepaald 12 784,5 14 1 44 2

31VKL Verbrande klei 14 134,1 14 1 45

31SVU Steen vuursteen 5 121,2 14 1 45

31SXX Steen onbepaald 8 197,8 14 1 45

31APH Aardewerk prehistorisch 29 407,3 14 1 45

44SVU Steen vuursteen 1 3,6 15 1 24 1

44APH Aardewerk prehistorisch 9 24,6 15 1 24 1

44SXX Steen onbepaald 1 32,5 15 1 24 1

45SXX Steen onbepaald 1 51,6 15 1 24 1 slijpsteen

46SXX Steen onbepaald 1 139,3 15 1 24 1

46APH Aardewerk prehistorisch 4 11,9 15 1 24 1

47SXX Steen onbepaald 19 140,3 14 1 46 1 1

48VKL Verbrande klei 17 228,7 14 1 49 1 1

Bijlage II Vondstenlijst
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vnr omschrijving aantal gewicht put vlak vak spoor vulling segment opmerking

48APH Aardewerk prehistorisch 9 65,2 14 1 49 1 1

48SXX Steen onbepaald 7 401,2 14 1 49 1 1

49SXX Steen onbepaald 18 108,5 14 1 47 1 1

49SVU Steen vuursteen 2 33,9 14 1 47 1 1

54SXX Steen onbepaald 227 1750,3 14 1 44 1 2

54APH Aardewerk prehistorisch 109 1301,6 14 1 44 1 2

54VKL Verbrande klei 78 1465,5 14 1 44 1 2

54SVU Steen vuursteen 2 25,3 14 1 44 1 2

55SVU Steen vuursteen 1 32,4 15 1 24 1

56APH Aardewerk prehistorisch 5 13,4 15 1 24 1

56SXX Steen onbepaald 2 57,5 15 1 24 1

57APH Aardewerk prehistorisch 1 3,8 14 1 75 1

57SVU Steen vuursteen 1 14,1 14 1 75 1

61APH Aardewerk prehistorisch 1 1,2 14 1 71

62VKL Verbrande klei 1 6 14 1 47

63SVU Steen vuursteen 1 1,9 14 1 59

64APH Aardewerk prehistorisch 2 7 14 1 78

65APH Aardewerk prehistorisch 1 1,3 14 1 46 1 2

66SVU Steen vuursteen 1 1,1 14 1 65

67SXX Steen onbepaald 3 19,6 14 1 49 1

67APH Aardewerk prehistorisch 3 8 14 1 49 1

67VKL Verbrande klei 28 183 14 1 49 1

68APH Aardewerk prehistorisch 9 12,3 15 1 107 1

69APH Aardewerk prehistorisch 3 3,5 15 1 104

70APH Aardewerk prehistorisch 5 69,5 15 1 114

71APH Aardewerk prehistorisch 97 1140,6 15 1 106

72APH Aardewerk prehistorisch 35 46,9 15 1 106 gruis uit crematie

72MC14 Monster C-14 1 5,9 15 1 106 twee frag. Pb

72CR Crematieresten (mens) 1 934,8 15 1 106

73CR Crematieresten (mens) 1 83,9 15 1 106

74APH Aardewerk prehistorisch 4 23,1 14 1 24

77MC14 Monster C-14 1 1 14 1 24

78VKL Verbrande klei 1 22,8 14 1 55

78APH Aardewerk prehistorisch 2 19,4 14 1 55

79APH Aardewerk prehistorisch 2 4,7 14 1 84 1

82SXX Steen onbepaald 2 51 12 1 24 3

82APH Aardewerk prehistorisch 5 77,2 12 1 24 3

83APH Aardewerk prehistorisch 5 18,7 14 1 117 1 2

84SVU Steen vuursteen 1 3,5 14 1 117 1 3

84APH Aardewerk prehistorisch 6 19,1 14 1 117 1 3

85APH Aardewerk prehistorisch 7 8,7 14 1 117 1 4

86APH Aardewerk prehistorisch 1 12,3 14 1 117 1 5

86VKL Verbrande klei 3 42,2 14 1 117 1 5

86SVU Steen vuursteen 1 6,4 14 1 117 1 5

87APH Aardewerk prehistorisch 15 21,8 14 1 117 1 8

88APH Aardewerk prehistorisch 2 6,5 14 1 117 1 10

89VKL Verbrande klei 1 4,8 14 1 117 1 11

90APH Aardewerk prehistorisch 1 3,9 14 1 117 1 13

91VKL Verbrande klei 61 1964,7 14 1 44 2 2

91SVU Steen vuursteen 2 61 14 1 44 2 2

91APH Aardewerk prehistorisch 26 488 14 1 44 2 2

92SVU Steen vuursteen 3 34,4 14 1 44 1 2

92VKL Verbrande klei 1 64,9 14 1 44 1 2

92APH Aardewerk prehistorisch 103 1754,4 14 1 44 1 2

92SXX Steen onbepaald 5 859,8 14 1 44 1 2

93APH Aardewerk prehistorisch 1 988,5 14 1 44 2 2 weefgewicht, in fragmenten uiteengevallen

94VKL Verbrande klei 1 2,5 14 1 24 1 3

94APH Aardewerk prehistorisch 1 2,5 14 1 24 1 3

95APH Aardewerk prehistorisch 1 1,9 14 1 24 1 4

96APH Aardewerk prehistorisch 13 78,4 14 1 24 1 5

98APH Aardewerk prehistorisch 6 33,6 14 1 24 1 6
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vnr omschrijving aantal gewicht put vlak vak spoor vulling segment opmerking

99VKL Verbrande klei 2 4,7 14 1 24 1 7

100APH Aardewerk prehistorisch 6 7,4 14 1 24 1 8

100VKL Verbrande klei 2 16,3 14 1 24 1 8

102VKL Verbrande klei 1 6,6 14 1 24 1 11

102APH Aardewerk prehistorisch 1 5,7 14 1 24 1 11

103APH Aardewerk prehistorisch 2 3,8 14 1 24 1 12

104APH Aardewerk prehistorisch 3 22,6 14 1 24 1 13

105APH Aardewerk prehistorisch 4 10,6 14 1 24 1 14

105SVU Steen vuursteen 1 6,5 14 1 24 1 14

106SVU Steen vuursteen 1 2,4 14 1 45 2

106SXX Steen onbepaald 8 706,8 14 1 45 2

106VKL Verbrande klei 1 10,2 14 1 45 2

106APH Aardewerk prehistorisch 10 89,3 14 1 45 2

107APH Aardewerk prehistorisch 9 31,5 15 1 24

107CNC Concreties 1 1,6 15 1 24 glasslak?

108APH Aardewerk prehistorisch 1 3,4 15 1 114 1

109APH Aardewerk prehistorisch 3 5,6 15 1 24

110SXX Steen onbepaald 2 53,5 10 1 24 1 25

110APH Aardewerk prehistorisch 4 16,1 10 1 24 1 25

110SVU Steen vuursteen 1 0,6 10 1 24 1 25

111APH Aardewerk prehistorisch 4 20,4 10 1 24 1 26

111SVU Steen vuursteen 3 99,6 10 1 24 1 26

111VKL Verbrande klei 2 14,7 10 1 24 1 26

112SXX Steen onbepaald 3 151,6 15 1 24 1 28

112APH Aardewerk prehistorisch 4 4,4 15 1 24 1 28

112BOT Bot onbepaald 1 0,4 15 1 24 1 28

113APH Aardewerk prehistorisch 1 5 15 1 24 1 30

114APH Aardewerk prehistorisch 4 26 15 1 24 1 31

115VKL Verbrande klei 1 6,3 15 1 24 1 33

115APH Aardewerk prehistorisch 2 6,7 15 1 24 1 33

116APH Aardewerk prehistorisch 15 124,7 15 1 24 1 35

118APH Aardewerk prehistorisch 44 291,2 15 1 24 1 35

119BOT Bot onbepaald 20 123,7 15 1 119 1 paardengebit

120SXX Steen onbepaald 5 125,7 15 1 24 1 36

120APH Aardewerk prehistorisch 8 45 15 1 24 1 36

120SVU Steen vuursteen 1 16,2 15 1 24 1 36

121APH Aardewerk prehistorisch 1 4,5 15 1 24 37

122SXX Steen onbepaald 1 66 15 1 24 1 38

122APH Aardewerk prehistorisch 2 6,2 15 1 24 1 38

123APH Aardewerk prehistorisch 2 5,1 15 1 24 1 39

124SXX Steen onbepaald 1 52,6 10 1 24 1 41

124APH Aardewerk prehistorisch 1 7,1 10 1 24 1 41

125APH Aardewerk prehistorisch 4 16,1 10 1 24 42

126VKL Verbrande klei 3 27,5 10 1 24 1 43

126APH Aardewerk prehistorisch 22 278,1 10 1 24 1 43

126MFE Metaal ijzer 1 12,8 10 1 24 1 43

126SVU Steen vuursteen 2 52 10 1 24 1 43

126STE Steen tefriet 7 49,6 10 1 24 1 43

126SXX Steen onbepaald 6 294,5 10 1 24 1 43

127SVU Steen vuursteen 1 14,7 16 1 888 1 werktuig?

128VKL Verbrande klei 1 15,8 16 1 127 1

129VKL Verbrande klei 1 32,5 17 1 135 1

130SXX Steen onbepaald 2 72,2 17 1 133

130APH Aardewerk prehistorisch 4 29,7 17 1 133

133APH Aardewerk prehistorisch 2 5,7 17 1 5020

134SVU Steen vuursteen 1 4,5 17 1 5020

135SVU Steen vuursteen 1 15,3 17 1 133 1 1

135VKL Verbrande klei 1 10,5 17 1 133 1 1

135APH Aardewerk prehistorisch 23 186,8 17 1 133 1 1

135SXX Steen onbepaald 7 629,2 17 1 133 1 1

136APH Aardewerk prehistorisch 5 14,6 17 1 25 1
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vnr omschrijving aantal gewicht put vlak vak spoor vulling segment opmerking

136SXX Steen onbepaald 1 59,7 17 1 25 1

138APH Aardewerk prehistorisch 1 4,4 17 1 145 1 2

139SXX Steen onbepaald 2 136,4 17 1 149 1 2

139APH Aardewerk prehistorisch 2 8,9 17 1 149 1 2

140APH Aardewerk prehistorisch 3 46,3 17 1 147 1 1

143APH Aardewerk prehistorisch 8 36,4 17 1 133 1

143VKL Verbrande klei 2 30,8 17 1 133 1

143SXX Steen onbepaald 3 253,2 17 1 133 1

144SXX Steen onbepaald 1 91,9 18 1 5020

144SVU Steen vuursteen 1 21,4 18 1 5020

146APH Aardewerk prehistorisch 2 5,8 17 1 164

147SVU Steen vuursteen 1 1,9 18 1 167 1

148APH Aardewerk prehistorisch 4 19 18 1 166 1

149VKL Verbrande klei 1 7,8 17 1 117 1 18

149APH Aardewerk prehistorisch 6 33,1 17 1 117 1 18

149SXX Steen onbepaald 3 198 17 1 117 1 18

150SVU Steen vuursteen 1 8 13 1 5000

151APH Aardewerk prehistorisch 9 59 17 1 24 1 51

151SVU Steen vuursteen 1 13,9 17 1 24 1 51

152APH Aardewerk prehistorisch 4 22,8 17 1 117 1 24

152SXX Steen onbepaald 1 6 17 1 117 1 24

153SXX Steen onbepaald 3 141,3 17 1 117 1 22

153APH Aardewerk prehistorisch 2 7 17 1 117 1 22

153VKL Verbrande klei 2 73,4 17 1 117 1 22

154APH Aardewerk prehistorisch 1 5 17 1 117 1 21

155APH Aardewerk prehistorisch 2 4,4 17 1 117 1 20

155VKL Verbrande klei 1 14,1 17 1 117 1 20

155SVU Steen vuursteen 1 2 17 1 117 1 20

156APH Aardewerk prehistorisch 4 8,3 17 1 117 1 19

157APH Aardewerk prehistorisch 2 6,3 17 1 117 1 17

157SVU Steen vuursteen 1 19,4 17 1 117 1 17

158APH Aardewerk prehistorisch 1 4 17 1 117 2 17

159SVU Steen vuursteen 4 49,8 17 1 24 1 45

159SXX Steen onbepaald 3 70,8 17 1 24 1 45

159APH Aardewerk prehistorisch 17 94,2 17 1 24 1 45

162APH Aardewerk prehistorisch 13 43,7 17 1 24 1 47

162SXX Steen onbepaald 7 173,7 17 1 24 1 47

163APH Aardewerk prehistorisch 11 41,9 17 1 24 1 48

164VKL Verbrande klei 6 236,9 17 1 24 2 48

165APH Aardewerk prehistorisch 1 9,9 17 1 24 1 49

166SVU Steen vuursteen 1 21,7 17 1 24 2 52

167VKL Verbrande klei 4 23,7 17 1 24 1 53

168SXX Steen onbepaald 1 168,8 17 1 24 1 54

168APH Aardewerk prehistorisch 1 22,9 17 1 24 1 54

169APH Aardewerk prehistorisch 1 2,7 14 1 24 1 57

170VKL Verbrande klei 17 192,9 14 1 24 1 59

170APH Aardewerk prehistorisch 18 134,5 14 1 24 1 59

171APH Aardewerk prehistorisch 24 180,3 14 1 24 2 59

171VKL Verbrande klei 9 79,7 14 1 24 2 59

173MC14 Monster C-14 1 1 14 1 24 2 59

174VKL Verbrande klei 1 11,1 17 1 24 1 15

175APH Aardewerk prehistorisch 2 3,4 17 1 24 1 16

176APH Aardewerk prehistorisch 2 3,5 17 1 24 1 17

177APH Aardewerk prehistorisch 3 26,6 17 1 24 1 21

178VKL Verbrande klei 1 6,3 17 1 24 1 22

179SVU Steen vuursteen 1 3,6 18 1 5010 bijlsnede

180APH Aardewerk prehistorisch 7 11,4 18 1 5020

183SVU Steen vuursteen 1 5,8 18 1 5010

184SVU Steen vuursteen 1 1,6 18 1 209

185SVU Steen vuursteen 1 5,5 19 1 5020

186SXX Steen onbepaald 1 31 19 1 214 1
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vnr omschrijving aantal gewicht put vlak vak spoor vulling segment opmerking

186VKL Verbrande klei 3 7,6 19 1 214 1

187APH Aardewerk prehistorisch 2 11,6 19 1 225

188APH Aardewerk prehistorisch 1 21,2 19 1 222

190APH Aardewerk prehistorisch 2 9,7 19 1 224

190SXX Steen onbepaald 1 11 19 1 224
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vnr categorie veldvolume put vlak spoor vulling segment context datering

24 Monster algemeen 3,00 14 1 45 3 kuil late bronstijd - vroege ijzertijd

25 Monster algemeen 3,00 14 1 45 4 kuil late bronstijd - vroege ijzertijd

26 Monster algemeen 3,00 14 1 44 1 kuil late bronstijd - vroege ijzertijd

27 Monster algemeen 14 1 44 2 kuil late bronstijd - vroege ijzertijd

32 Monster algemeen 5,00 10 1 73 1 2 paalspoor

33 Monster algemeen 5,00 12 1 31 1 2 huisplattegrond late bronstijd - vroege ijzertijd

34 Monster algemeen 5,00 12 1 38 1 2 spieker late bronstijd - vroege ijzertijd

35 Monster algemeen 5,00 12 1 37 1 2 spieker late bronstijd - vroege ijzertijd

36 Monster algemeen 5,00 12 1 35 1 2 huisplattegrond late bronstijd - vroege ijzertijd

37 Monster algemeen 5,00 12 1 34 1 2 huisplattegrond late bronstijd - vroege ijzertijd

38 Monster algemeen 5,00 12 1 29 1 2 huisplattegrond late bronstijd - vroege ijzertijd

39 Monster algemeen 5,00 12 1 32 1 2 huisplattegrond late bronstijd - vroege ijzertijd

40 Monster algemeen 5,00 12 1 33 1 2 huisplattegrond late bronstijd - vroege ijzertijd

41 Monster algemeen 5,00 12 1 30 1 2 huisplattegrond late bronstijd - vroege ijzertijd

42 Monster algemeen 5,00 12 1 28 1 2 huisplattegrond late bronstijd - vroege ijzertijd

43 Monster algemeen 5,00 12 1 27 1 2 huisplattegrond late bronstijd - vroege ijzertijd

50 Monster algemeen 5,00 14 1 49 1 2 kuil

51 Monster algemeen 5,00 14 1 63 1 2 paalspoor

52 Monster algemeen 5,00 14 1 62 1 2 paalspoor

53 Monster algemeen 5,00 14 1 58 1 2 paalspoor

58 Monster algemeen 3,00 14 1 69 1 paalspoor

59 Monster algemeen 3,00 14 1 75 1 paalspoor

60 Monster algemeen 3,00 14 1 90 1 paalspoor

72 Monster crematie 15,00 15 1 106 crematie late ijzertijd

72 Monster crematie 15,00 15 1 106 crematie late ijzertijd

73 Monster crematie 3,00 15 1 106 crematie late ijzertijd

73 Monster crematie 3,00 15 1 106 crematie late ijzertijd

75 Monster pollen 14 1 117 greppelstructuur late ijzertijd

76 Monster pollen 14 1 117 greppelstructuur late ijzertijd

77 Monster C-14 14 1 24 greppelstructuur late ijzertijd

77 Monster C-14 14 1 24 greppelstructuur late ijzertijd

80 Monster pollen 12 1 24 greppelstructuur late ijzertijd

80 Monster pollen 12 1 24 greppelstructuur late ijzertijd

81 Monster pollen 12 1 24 greppelstructuur late ijzertijd

81 Monster pollen 12 1 24 greppelstructuur late ijzertijd

97 Monster C-14 14 1 24 1 5 greppelstructuur late ijzertijd

97 Monster C-14 14 1 24 1 5 greppelstructuur late ijzertijd

101 Monster C-14 14 1 24 2 8 greppelstructuur late ijzertijd

101 Monster C-14 14 1 24 2 8 greppelstructuur late ijzertijd

117 Monster C-14 15 1 24 1 35 greppelstructuur late ijzertijd

119 Monster bot 15 1 119 1 boomval

131 Monster algemeen 3,00 12 1 41 1 2 spieker late bronstijd - vroege ijzertijd

132 Monster algemeen 3,00 17 1 132 1 2 spieker late bronstijd - vroege ijzertijd

137 Monster algemeen 2,00 17 1 143 1 2 paalspoor

141 Monster algemeen 1,00 18 1 155 1 2 spieker late bronstijd - vroege ijzertijd

142 Monster algemeen 1,50 18 1 158 1 2 spieker late bronstijd - vroege ijzertijd

145 Monster algemeen 5,00 18 1 166 2 1 kuil

160 Monster C-14 17 1 24 2 45 greppelstructuur late ijzertijd

161 Monster C-14 17 1 24 2 45 greppelstructuur late ijzertijd

172 Monster C-14 14 1 24 2 59 greppelstructuur late ijzertijd

172 Monster C-14 14 1 24 2 59 greppelstructuur late ijzertijd

173 Monster C-14 14 1 24 2 59 greppelstructuur late ijzertijd

173 Monster C-14 14 1 24 2 59 greppelstructuur late ijzertijd

181 Monster algemeen 1,50 18 1 186 1 2 paalspoor

182 Monster algemeen 1,50 18 1 180 1 2 paalspoor

189 Monster algemeen 2,00 19 1 222 kuil late bronstijd - vroege ijzertijd

Bijlage III Monsterlijst
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Bijlage IV Resultaten waarderend botanisch onderzoek

E.E. van Hees & W. J. Kuijper

Vindplaats 2

Vnr 3 (put 5, spoor 2, vulling 1):

Enkele tientallen houtskoolfragmenten (<5mm, enkele wat groter). 

Verhitte botfragmenten. Mangaan.

Vindplaats 55

Vnr 25 (put 14, spoor 45, vulling 4):

Tientallen fragmenten houtskool (<5 mm). 

Verhitte botfragmenten (<5mm). Mangaan. Keramiek. Gebakken klei.

Vnr 27 (put 14, spoor 44, vulling 2):

Honderden houtskoolfragmenten <5mm, enkele > 5 mm

Gebakken klei. Vuursteensplintertje. Verhit bot. Steentjes.

Vnr 34 (put 12, spoor 38, vulling 1):

Honderden houtskool fragmenten (meeste <5mm). 

fragmentje graan (?) 

vruchtkapsel (verkoold) van Crataegus monogyna (eenstijlige meidoorn)

Verhit bot. Steentje. Steen. Mangaan. Gebakken klei.

Vnr 35 (put 12, spoor 37, vulling 1):

Honderden houtskoolfragmenten < 5mm; enkele 5-10mm

Steentje.

Vnr 37 (put 12, spoor 34, vulling 1):

Enkele houtskoolfragmenten waarvan twee stuks ‘verglaasd’.

Steen. Mangaan.

Vnr 43 (put 12, spoor 27, vulling 1):

Tien-/-honderdtallen houtskoolfragmenten.

Vicia sp.    1 (verkoold, wikke, in elk geval niet tuinboon!)

Cerealia    2 (verkoold, granen)

Steentjes. Larve diplopoda (miljoenpoot, recent).

Vnr 50 (put 14, spoor49, vulling 1):

Houtskoolfragmenten, de meeste rond 1mm. 

Fragment graan (?)

Enkele brokjes gebakken klei. Steentje. Stukje verhit bot.

Vnr 53 (put 14, vulling 58, vulling 1):

Enkele tientallen stukjes houtskool 2-5 mm, vele honderden <2mm.

Verhit bot. Steentje.
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Vnr 131 (put 12, vulling 41, vulling 1):

Houtskool

Anthemis cotula  1 (verkoold; stinkende kamille)

Chenopodium sp.  1

Steentjes. Gebakken klei. Mangaan.

Vnr 132 (put 17, spoor 132, vulling 1):

Triticum sp.  1 (tarwe)

Mangaan. Steensplinters.

Vnr 141 (put 18, spoor 155, vulling 1):

Tientallen houtskoolfragmenten (+/- 5mm)

Mangaan. Verhit bot (<5mm)

Vnr 142 (put 18, spoor 158, vulling 1):

Houtskoolfragmenten, sommige tot 1 cm.

Carex sp.    3 (zegge)

Galium sp.   1 (walstro)

Chenopodium sp.  1 (ganzevoet)

Mangaan. Gebakken klei. Steen.

Vnr 145 (put 18, spoor 166, vulling 2):

Brokken houtskool (>5cm).  

Galium sp.  1 (walstro) 

Chenopodium sp.   3 (recent?) (ganzevoet)  

Cerealia (verkoold)  11 & enkele fragmenten (granen)

Steen. Larve diplopoda (miljoenpoot, recent).
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Bijlage VII Pollenwaardering 

M. Doorenbosch
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put 14 sp 117 
vnr 76 46-47 cm

onvoldoende - - - +++++ - - ongeschikt

put 14 sp 117 
vnr 76 32-33 cm

onvoldoende - - - +++++ - - ongeschikt

put 14 sp 117
vnr 75 41-42 cm

onvoldoende - - - ++ - - ongeschikt

put 14 sp 117
vnr 75 7-8 cm

onvoldoende - - - +++ - - ongeschikt

put 12 sp 24
vnr 81 47-48 cm

onvoldoende - - - + - - ongeschikt

put 12 sp 24
vnr 81 40-41 cm

onvoldoende - - - +++++ - - ongeschikt

put 12 sp 24
vnr 80 12-13 cm

onvoldoende - - - +++++ - - ongeschikt

put 12 sp 24
vnr 80 5-6 cm

onvoldoende - - - +++++ - - ongeschikt
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