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Samenvatting

In opdracht van de gemeente Bronckhorst heeft Archol bv een opgraving uitgevoerd 

in het plangebied Winkelskamp Oost te Hengelo. Aanleiding voor het onderzoek 

waren de nieuwbouwplannen van de gemeente. Uit het archeologisch vooronderzoek 

bleek dat in het plangebied drie archeologische vindplaatsen aanwezig waren met 

sporen uit de bronstijd/ ijzertijd en middeleeuwen. De geplande bouwwerkzaamheden 

zouden de archeologische resten aantasten. De gemeente heeft daarom besloten de 

vindplaatsen te laten opgraven, met als doel het documenteren van de gegevens en 

het veiligstellen van het materiaal van de vindplaatsen. Het onderzoek heeft gefaseerd 

plaatsgevonden. In eerste instantie zijn de verwachte vindplaatsen in het oostelijke 

deel opgegraven. Hierbij bleek dat één van de vindplaatsen groter was dan vooraf 

verwacht en dat de sporen verder richting het westen doorliepen. Om de vindplaatsen 

beter te begrenzen zijn tijdens een tweede onderzoeksfase extra putten gegraven en 

zijn enkele proefsleuven aangelegd in het westelijk deel van het terrein. Hierbij werden 

sporen van een grafveld aangetroffen, dat vervolgens in een derde onderzoeksfase ook 

opgegraven is.

Bij het archeologisch onderzoek zijn verschillende archeologische vindplaatsen, 

uit verschillende perioden onderzocht. De oudste vondsten die zijn aangetroffen, 

betreffen enkele vuursteenartefacten uit het mesolithicum. De eerste concrete sporen 

van bewoning dateren uit de tweede helft van de midden- of de late bronstijd. Uit 

deze periode is een erf met ondermeer twee huisplattegronden aangetroffen. De 

plattegronden zijn niet even oud; waarschijnlijk volgen ze elkaar op. Ook uit de vroege 

ijzertijd is een enkel erf gevonden. Na de vroege ijzertijd zijn er tot het eind van de 

pre- en protohistorie geen aanwijzingen meer voor bewoning van het terrein. Wel is er 

in het plangebied van de vroege tot de late ijzertijd een grafveld in gebruik geweest. 

Zowel dit grafveld als de bewoning in de brons- en ijzertijd bevonden zich op de 

landschappelijk meest hoog gelegen delen van het terrein, op een dekzandplateau. 

Nadat het gebied in de loop van de ijzertijd verlaten is, werd het in de loop van de 

middeleeuwen, rond 800-850 opnieuw bewoond. Deze bewoning bevond zich niet 

meer, zoals in de eerdere perioden, op de hogere delen, maar op de oostelijke flank 

van het dekzandplateau. Gedurende de volle- of late middeleeuwen vindt opnieuw 

een verschuiving plaats, nog verder richting de laaggelegen dekzandvlakte. Het erf 

dat uit deze laatste periode aangesneden is, bevindt zich deels buiten de grenzen van 

het plangebied, waardoor de inrichting van de nederzetting in deze periode niet goed 

onderzocht kon worden.
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Inleiding

A. Porreij-Lyklema & J. van der Leije

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van de gemeente Bronckhorst heeft Archol bv een opgraving uitgevoerd in 

het plangebied Winkelskamp Oost te Hengelo. Aanleiding voor het onderzoek waren 

de nieuwbouwplannen van de gemeente. Uit het archeologisch vooronderzoek bleek 

dat in het plangebied drie archeologische vindplaatsen aanwezig waren met sporen uit 

de bronstijd/ ijzertijd en middeleeuwen.1 De geplande bouwwerkzaamheden zouden de 

archeologische resten aantasten. De gemeente heeft daarom besloten de vindplaatsen 

vooraf te laten opgraven, met als doel het documenteren van de gegevens het 

veiligstellen van het materiaal van de vindplaatsen.

Het onderzoek heeft gefaseerd plaatsgevonden. In eerste instantie zijn in maart 

en april 2015 de verwachte vindplaatsen in het oostelijke deel van het plangebied 

opgegraven. Uit het onderzoek bleek dat één van de vindplaatsen groter was dan 

vooraf verwacht en dat de sporen verder richting het westen doorliepen dan vooraf 

gedacht. Om de vindplaatsen beter te begrenzen zijn in augustus 2015 vervolgens 

extra putten gegraven en zijn enkele proefsleuven in het westelijk deel van het terrein 

aangelegd. Hierbij werden sporen van een grafveld aangetroffen, dat vervolgens in 

oktober 2015 is opgegraven.

1  Weterings 2011.
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Figuur 1.1 
Locatie Hengelo, Winkelskamp Oost.
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1.2 Onderzoeksgebied

Het plangebied Winkelskamp Oost ligt ten zuiden van de kern van het dorp Hengelo in 

de gemeente Bronckhorst (Figuur 1.1). Ten noorden en oosten wordt het plangebied 

omsloten door de Winkelsweg, ten westen ligt de Zelhemseweg. Ten zuiden grenst 

het onderzoeksgebied aan een particulier erf dat op de historische kaarten Lenderink 

wordt genoemd. Het onderzoeksgebied is altijd in gebruik geweest als bouwland en is 

vermoedelijk al sinds de vroege middeleeuwen ontgonnen. 

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Al sinds 1961 kent Nederland een monumentenwet. In 1988 werd deze wet vervangen 

door de Monumentenwet 1988, die op zijn beurt per 1 juli 2016 is komen te vervallen 

en deels is overgegaan naar de Erfgoedwet. Deze wet regelt de omgang met het 

archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt 

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

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

dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. 

Dit onderzoek heeft tot doel vast te stellen of in het plangebied waardevolle 

vindplaatsen voorkomen. Het vooronderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen: het 

Bureauonderzoek en het Inventariserend Veldonderzoek (IVO), elk met bijbehorende 

standaardrapportages. Het bureauonderzoek geeft allereerst een samenvatting 

van wat er in archeologisch en aardwetenschappelijk opzicht bekend is over het 

plangebied. In het geval van Plangebied Winkelskamp is dit onderzoek uitgevoerd 

door Synthegra bv.2 De IVO kent verschillende fasen: de verkennende fase richt zich 

op het begrenzen van kansrijke en kansarme zones; in de karterende fase wordt in de 

kansrijke zones gezocht naar concrete aanwijzingen voor archeologische vindplaatsen: 

grondsporen en artefacten, maar ook houtskool en botsplinters. De waarderende 

fase is bedoeld om van de aangetroffen vindplaatsen de omvang, aard, datering en 

fysieke kwaliteit vast te stellen teneinde aan te geven of al dan niet sprake is van een 

‘behoudenswaardige’ vindplaats. Het verkennende onderzoek is uitgevoerd door 

middel van een booronderzoek en dit is uitgevoerd door Synthegra bv.3 De karterende 

en waarderende fase, door middel van een proefsleuvenonderzoek, is uitgevoerd door 

BAAC bv.4

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

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

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

te verwachten zijn, kan het besluit inhouden dat het archeologisch onderzoek is 

afgerond. Als echter blijkt dat in het plangebied behoudenswaardige archeologische 

vindplaatsen aanwezig zijn die bedreigd worden door de planontwikkeling, dan 

kan de initiatiefnemer verplicht worden tot een aanpassing van de plannen (de 

vindplaats blijft in de grond behouden), of tot een archeologische opgraving. Bij het 

proefsleuvenonderzoek in het onderhavige plangebied Winkelskamp Oost zijn drie 

vindplaatsen aangetroffen. Omdat inpassing van de vindplaatsen niet mogelijk was, 

heeft de bevoegde overheid, de gemeente Bronckhorst besloten dat de vindplaatsen 

opgegraven dienden te worden.

2  Kremer 2010.
3  Kremer 2010.
4  Weterings 2011.



Plangebied WinkelskamP    11

Het bevoegd gezag heeft voorafgaand aan de opgraving een Programma van Eisen 

(PvE) op laten stellen ten behoeve van de uitvoering van een opgraving.5 De opgraving 

van Archol bv is uitgevoerd conform het PvE en de richtlijnen die zijn gesteld in de 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.3). De opdracht is verstrekt 

door de gemeente Bronckhorst (dhr. E. van Eck), tevens bevoegd gezag. Tijdens 

de uitvoering van het project trad de regioarcheoloog van de Omgevingsdienst 

Achterhoek op als archeologisch adviseur van de gemeente: de heer M. Kocken tijdens 

het veldwerk en de evaluatie voor de uitwerking; D. Kastelein voor de eindrapportage.

Het onderzoek is uitgevoerd door een team van Archol bv, bestaande uit een 

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

wisselende samenstelling. Het project is begeleid door een projectleider (senior-

KNA-archeoloog). Bij de uitwerking is het projectteam aangevuld met een aantal 

specialisten (Tabel 1.2).

Soort onderzoek: Waarderend proefsleuvenonderzoek (IVO-p)/ Definitief 
onderzoek (DO)

Projectnaam: A-12.0320

Archolprojectcode: HWO1386, HWK1558, HWK1566

Archis-zaaknummer: 2476440100

Opdrachtgever: Gemeente Bronckhorst (dhr. E. van Eck)

Bevoegd gezag: Gemeente Bronckhorst

Adviseur bevoegd gezag: Drs.  M.H.J.M Kocken (veldwerk, evaluatie en uitwerking) 
en D. Kastelein MA (eindrapportage); beide regioarcheo-
loog van de Omgevingsdienst Achterhoek

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 30 maart – 22 april, 16 – 25 augustus & 26 - 30 oktober 
2015  

Rapport gereed: Maart 2018

Versie 2.0 (definitief )

Goedkeuring bevoegd gezag  Nog

Provincie: Gelderland

Gemeente: Bronckhorst

Plaats: Hengelo

Toponiem: Plangebied Winkelskamp 

Coördinaten gebied: NO: 218.596/ 450.804
ZO: 218.681/ 450.699
ZW: 218.524/ 450.644
NW: 218.478/ 450.764

Oppervlakte plangebied: Ca. 3,88 ha 

Oppervlakte onderzoeksgebied: Ca. 1,68 ha

Huidig grondgebruik: Grasland

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Provincie 
Gelderland

Geomorfologie: dekzandplateau

Bodem: enkeerdgronden

5  Tump 2012; Goossens 2015.

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Naam Functie Bedrijf

S. Baas MA veldarcheoloog Archol

P. van de Geer MA veldarcheoloog Archol

M. Goddijn MA veldarcheoloog Archol

Drs. T.A. Goossens projectleider Archol

Prof. T. Gozlar specialist 14C Poznán Radiocarbon Laboratory

S. Hagendoorn MA veldarcheoloog Archol

E.E. Hees BA specialist archeobotanie Universiteit Leiden

Drs. M.E. Hemminga veldarcheoloog Archol

Prof. Dr. E. Jansma specialist dendrochrologie BIAX Consult

Dr. S. Knippenberg specialist vuur-/ en natuursteen Archol

Drs. A.A. Koster specialist metaalslak Restauratie atelier Heerewaarden

J. van der Leije MA rapportage Archol

Dr. M. van der Linden specialist dendrochronologie BIAX Consult

Drs. L. Meurkens specialist handgevormd aardewerk Archol

Dhr. B. Naardin vrijwilliger

Drs. C. Nooijen specialist metaal

A. Porreij-Lyklema MA veldwerkleider Archol

Drs. Y. Raczynski-Henk veldarcheoloog Ex-Situ

S. Semeijn BA veldmedewerker

M. Soldaat BA veldmedewerker

F. van Spelde MA specialist aardewerk middeleeuwen/ Nieuwe tijd Archol

Drs. B. Veselka fysisch antropoloog Stichting LAB

J. Vroeijenstein BA veldarcheoloog

Drs. I.M. van Wijk veldarcheoloog Archol

M. van Zon MA veldarcheoloog Archol

röntgenonderzoek en conservering Restaura

Tabel 1.2 
Samenstelling onderzoeksteam.
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Landschappelijk, archeologisch en historisch  
kader6

2.1 Landschap

Het plangebied ligt in het oostelijk zandgebied. De huidige vorm van het landschap 

is grotendeels ontstaan tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien (ca. 115.000 – 11.755 

jaar geleden). In het Weichselien werd het zeer koud, maar het landijs bereikte 

Nederland niet.7 Tijdens het koudste deel van het Weichselien, het Pleniglaciaal (ca. 

75.000 – 15.700 jaar geleden), was de ondergrond periodiek permanent bevroren en 

moest het regen- en sneeuwsmeltwater over het oppervlak afstromen. Hierbij werden 

fluvioperiglaciale afzettingen gevormd en dalen uitgesleten. Deze afzettingen zijn zeer 

divers en bestaan uit fijn en grof zand, soms met grind, leemlagen en plantenresten 

en worden tot de Formatie van Boxtel gerekend.8 In de koudste en droogste perioden 

van het Weichselien was de vegetatie vrijwel verdwenen, waardoor in het Pleniglaciaal 

(ca. 75.000 – 15.700 jaar geleden) en Laat-Glaciaal (ca. 13.000 – 10.150 jaar geleden) op 

grote schaal verstuiving kon optreden en dekzand is afgezet.9 Dit (vaak lemige) zand is 

kalkloos, fijnkorrelig (150 – 210 μm), goed afgerond, goed gesorteerd en arm aan grind 

en wordt tot het Laagpakket van Wierden van de Formatie van Boxtel gerekend.10 

Het reliëf, dat hierbij is ontstaan, wordt gekenmerkt door vlaktes, depressies en 

dekzandkopjes, afgewisseld met langgerekte ruggen. 

Op de geomorfologische kaart is te zien dat het plangebied binnen een relatief 

hooggelegen dekzandplateau ligt (Figuur 2.1, code 4F5). Het kaartbeeld van het 

Actueel Hoogtebestand van Nederland (Figuur 2.2) bevestigt de relatief hoge ligging 

aan de rand van het plateau, in het westelijk deel van het plangebied ligt een laagte. 

Het hoogteverschil binnen het plangebied bedraagt ca. 1 m. In het Holoceen (ca. 11.755 

jaar geleden tot heden) werd het klimaat warmer en vochtiger en is een groot deel 

van het deklandschap door geologische processen weinig veranderd. Het dekzand 

werd door de toenemende vegetatie vastgelegd en de beken sneden zich in de eerder 

gevormde pleistocene dalen in en vormden beekdalen. Ca. 325 m ten noorden en ten 

oosten van het plangebied ligt de beek de Oosterwijkse Vloed. Deze beek is vandaag 

de dag gekanaliseerd.

In het plangebied komen volgens de bodemkaart hoge zwarte enkeerdgronden voor 

(Figuur 2.3). De enkeerdgronden zijn ontstaan doordat vanaf ca. 1500 n. Chr. op grote 

schaal het systeem van potstalbemesting werd toegepast. Plaggen werden met mest 

van het vee vermengd en op de akkers uitgespreid om de bodem vruchtbaarder te 

maken. In de loop van de tijd is een plaggendek op de oorspronkelijke bodem ontstaan. 

Het plaggendek van de enkeerdgronden is dikker dan 50 cm. Op basis van de kleur van 

het plaggendek worden de gronden bruine, dan wel zwarte enkeerdgronden genoemd. 

De bouwvoor is donker gekleurd en ca. 20-30 cm dik (Aap-horizont). Hieronder ligt het 

oudere niveau van het plaggendek (Aa-horizont), die meestal wat lichter van kleur is. 

Onder het plaggendek ligt de oorspronkelijke bodem, doorgaans een podzolgrond. 

6  De tekst van dit hoofdstuk is grotendeels ontleend aan Kremer 2010.
7  Berendsen 2004, 183.
8  Berendsen 2004, 189.
9  Berendsen 2004, 113.
10  Berendsen 2004, 190 .
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3K18  Dekzandkopje

3K20  Laag rivierduin, ten dele begraven (donk)

3K23  Terrasrestrug, met dekzand

3K25  Rivieroeverwal

3L14  Meanderruggen en geulen

3L5   Dekzandruggen (+/- oud bouwlanddek)

3L8   Lage landduinen + bijbehorende vlakten/laagten

3N4   Laagte zonder randwal, moerassig

3N5   Laagte zonder randwal, niet moerassig

3N8   Laagte ontstaan door afgraving

4F12  Storthoop, opgehoogd of opgespoten terrein

4F5   Dekzandplateau (+/- oud bouwlanddek)
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Figuur 2.1 
Geomorfologische kaart met de ligging 
van het onderzochte terrein in plangebied 
Winkelskamp Oost (bron: Alterra).
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In dekzanden is podzolering een natuurlijk bodemvormend proces. Bij podzolering 

worden humus, ijzer en mangaan uit de bovenste bodemlagen uitgespoeld en vindt 

inspoeling van deze bestanddelen in diepere bodemlagen plaats. De podzolgrond 

bestaat uit een A-horizont, waaronder een E-horizont (uitspoelingshorizont) aanwezig 

is. Hieronder ligt de bruine B-horizont (inspoelingshorizont), die geleidelijk overgaat 

in de C-horizont. Afhankelijk van de vroegere bodembewerking is de oorspronkelijke 

A-, E- en/of B-horizont in meer of mindere mate intact. Vaak zijn deze horizonten door 

verploeging met de onderste helft van het plaggendek vermengd geraakt.

In het plangebied is er sprake van een diepe grondwaterstand, grondwatertrap VII. 

Dit betekent dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen 40-80 cm beneden 

maaiveld ligt en de gemiddeld laagste grondwaterstand dieper dan 120 cm beneden 

maaiveld wordt aangetroffen.
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Geologische- en archeologische tijdschaal.
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2.2 Archeologische context

2.2.1 Archeologische waarden in de omgeving van Winkelskamp Oost

Volgens de IKAW (Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden) en de archeologische 

verwachtingskaart van de gemeente Bronckhorst geldt voor het plangebied een hoge 

archeologische verwachting.11 In de directe omgeving van het plangebied zijn reeds 

verschillende archeologische onderzoeken uitgevoerd, waarbij archeologische resten 

aangetroffen zijn12:

· Ca. 200 m ten zuidwesten van plangebied Winkelskamp Oost zijn binnen het 

plangebied Molenenk verschillende archeologische onderzoeken uitgevoerd. Naar 

aanleiding van een booronderzoek in 2009 is hier in 2010 een proefsleuvenonder-

zoek uitgevoerd.13 Hierbij werden sporen en aardewerk uit de midden- tot late 

ijzertijd, een middeleeuwse huisplattegrond en een huisplattegrond en houtskool-

meilers met een onbekende datering gevonden. In 2012 vond er op het terrein een 

archeologische begeleiding plaats, waarbij een grote hoeveelheid ijzertijdaarde-

werk, veel paalsporen, twee haardkuilen, twee bijgebouwen en drie houtskoolmei-

lers gevonden werden.14

· Op een afstand van ca. 550 m ten westen van het plangebied is in 2008 een 

booronderzoek uitgevoerd aan de Hengelosestraat. Hierbij werden enkele 

fragmenten aardewerk gevonden. In het noordelijk deel van het gebied werd in 

2009 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd, waarbij naast enkele sporen uit 

de ijzertijd ook brokjes huttenleem en keramiek (mogelijk uit de late ijzertijd) 

gevonden werden. De resten zijn geïnterpreteerd als de rand van een nederzet-

tingsterrein.15

11  Van Straten & De Roode 2008, kaartbijlage 2.
12  Tump 2012, 8-9.
13  Bot 2010.
14  Halverstad 2012; Archisnummers: 433.462 & 424.507.
15  Flokstra & Jager 2009; Archisnummer: 413.718.
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Figuur 2.5 
Uitsnede van de Archeologische waarden 
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2008) met de in de tekst genoemde onder-
zoeken in de omgeving van het plangebied. 
Omtrek van plangebied Winkelskamp Oost in 
blauw.
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· Aan de Elderinkweg, ca. 700 m ten noordwesten van het plangebied zijn in 2007 

een boor- en proefsleuvenonderzoek uitgevoerd, gevolg door een opgraving. Hier 

is een nederzettingsterrein uit de midden-ijzertijd aangetroffen met vier huisplat-

tegronden. Een bijzondere vondst is een kuil uit het laat neolithicum, met daarin 

vuurstenen werktuigen.16 

2.2.2 Het plangebied

Voorafgaand aan de opgraving hebben in het plangebied Winkelskamp Oost eerst 

een boor- en proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden. Al tijdens het booronderzoek 

werden twaalf scherven aardewerk uit de ijzertijd en meerdere fragmenten houtskool 

gevonden. Op basis van deze vondsten is geadviseerd in eerste instantie alleen een 

proefsleuvenonderzoek uit te voeren in het deel van het plangebied waar de vondsten 

aangetroffen zijn, namelijk in de oostelijke helft.17 Dit advies is door de gemeente 

overgenomen en vertaald naar een selectiebesluit. Bij het proefsleuvenonderzoek 

werden drie vindplaatsen aangetroffen (Figuur 2.6):18

· Vindplaats 1 bevond zich in het (zuid)oosten van het onderzoeksterrein en 

bestond uit paalsporen van tenminste twee structuren:  een huisplattegrond uit de 

midden- of late ijzertijd en een mogelijk rechthoekig bijgebouw. Daarnaast is een 

aantal losse paalsporen gevonden die mogelijk ook deel uitmaken van (gebouw)

structuren;

· Vindplaats 2 in het noordwesten van het onderzoeksterrein bestond uit paalsporen 

uit de ijzertijd en aardewerkscherven uit de late bronstijd – vroege ijzertijd;

· Vindplaats 3 bevond zich in het uiterste zuidoosten van het terrein. Hier werden 

sporen aangetroffen die uit de middeleeuwen dateren.

De vindplaatsen bleken behoudenswaardig. De gemeente Bronckhorst heeft daarom 

het selectiebesluit genomen om het oostelijk deel van het plangebied op te laten 

graven.

2.3 Historische gegevens

De eerste vermelding van Hengelo stamt uit het jaar 963. De uitgang ‘–lo’ betekent een 

open plek in het bos en verwijst dan ook naar een ontstaansgeschiedenis in de vroege 

middeleeuwen. ‘Heinge’ verwijst waarschijnlijk naar een omheining en kan duiden 

op een (persoonlijk) eigendom. Gedurende de Karolingische periode was Hengelo 

waarschijnlijk een nederzetting die uit enkele woningen bestond. Toen de bevolking 

in de late middeleeuwen toenam groeiden kleine nederzettingen uit tot dorpen, 

vaak met een eigen kerk. De omgeving van Hengelo was in die periode waarschijnlijk 

sterk bebost, wat een uitgebreide ontginning van de regio bemoeilijkte. Vanaf de late 

middeleeuwen behoorde het dorp tot het Landdrost ambt van Zutphen.19 

Het onderzoeksgebied bevindt zich ten zuiden van de historische kern van Hengelo 

en behoorde in de late middeleeuwen en Nieuwe tijd tot het bouwlandareaal van de 

nederzetting (de enk), dat tot in de jaren ’30 van de vorige eeuw nog door middel van 

het potstal-systeem bemest werd.20 Op historisch kaartmateriaal uit de 18e, 19e en 

20e eeuw is het plangebied in gebruik als bouwland en wordt het terrein door middel 

16  Williams 2009; Archisnummer: 418.161.
17  Kremer 2010.
18  Weterings 2011.
19  Weterings 2011.
20  Aldus de bewoner van Winkelsweg 1 wiens vader in de jaren ’30 van de vorige eeuw plaggen 

ging steken op een nabijgelegen heideveld.  
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van arceringen aangegeven als een hoger gelegen terrein (Figuur 2.7; Figuur 2.8). 

De Zelhemseweg is een (in oorsprong) vermoedelijk middeleeuwse weg en staat 

afgebeeld op de historische kaart uit de 18e eeuw. De Winkelsweg wordt pas op de 

historische kaart uit het begin van de 19e eeuw aangeduid, maar heeft mogelijk een 

oudere datering.
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Figuur 2.7 
Kadastrale minuut uit 1811-1832 met ligging 
van het plangebied. 
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Figuur 2.8 
Ligging van het plangebied op de topogra-
fische militair kaart (Bonnekaart) uit 1897.
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Onderzoeksmethodiek

3.1 Doel- en vraagstellingen

3.1.1 Doelstelling

In het PvE staat het doel van het onderzoek beschreven als het documenteren van 

gegevens en veiligstellen van materiaal van de drie tijdens het proefsleuvenonderzoek 

aangetroffen archeologische vindplaatsen.21 Het doel van de proefsleuven in het 

westelijk deelgebied is tweeledig:

1.  Nader inzicht verschaffen in de aanwezige archeologische relicten in het 

deelgebied. Daarbij diende voldoende inzicht te worden gegeven in de inhoudelijke 

en fysieke kwaliteit van de aanwezige sporen op de betreffende locatie (aard, 

ouderdom, omvang, gaafheid, conservering) ten einde tot een waardestelling 

te kunnen komen. Belangrijk was dat op basis van het inventariserende 

veldonderzoek een beslissing kon worden genomen of en waar verder onderzoek in 

het gebied noodzakelijk is.

2.  Opstellen van een onderbouwd selectieadvies over de omgang met het 

onderzochte terrein en eventuele archeologische waarden daarbinnen. 

De bodeminformatie dreigt door de voorgenomen bodemingrepen verloren te gaan. 

Het onderzoek moet, indien mogelijk, resulteren in een archeologische verwachting 

van aangrenzende percelen. 

3.1.2 Onderzoeksvragen

1. Wat zijn de aard, datering en ligging van de aangetroffen sporen en vondsten binnen 

de bekende vindplaatsen 1, 2 en 3?

2. Komen deze overeen zoals verwacht werd op basis van het proefsleuvenonderzoek, 

of is er sprake van afwijkingen (beschrijf deze dan)? Is er (ook) sprake van nieuwe 

vindplaatsen, zo ja omschrijf deze dan qua aard, datering, ligging en omvang.

3. Wat is de exacte begrenzing van de vindplaatsen binnen het onderzoeksterrein? Wat 

kan gesteld worden over de begrenzing van de vindplaatsen binnen de rest van het 

plangebied en ook daarbuiten?

4. Hoeveel boerderijen en erven zijn er te onderscheiden? Wat is de ruimtelijke inrichting 

van de boerderijen (en onder welke types zijn de gebouwplattegronden onder te 

brengen?), de erven en het nederzettingsterrein?

5. Op welke wijze werden de erven afgescheiden van de rest van het nederzettingster-

rein? Hoe groot waren de erven en wat was hun oriëntatie?

6. Hoe ontwikkelt het nederzettingsterrein zich door de tijd heen? Zijn er meerdere fasen 

in de nederzetting te onderscheiden, welke aanwijzingen zijn er voor het fenomeen 

“zwervende erven”?

7. Welke uitspraken kunnen worden gedaan over de bestaanswijze, voedseleconomie/

voedselpatroon en materiële cultuur van de bewoners?

8. Zijn er aanwijzingen voor andere activiteiten dan bewoning uit de ijzertijd en 

volle middeleeuwen, zoals landbouw, infrastructuur en funeraire of ambachtelijke 

activiteiten en zo ja, welke?

9. Welke uitspraken kunnen worden gedaan over het (natuurlijke) landschap ten tijde 

van de bewoning?

21  Tump 2012.

3
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10. Klopt het dat de nederzettingssporen zich concentreren op de overgang van het hoge 

naar het lagere deel van het terrein? Welke aanwijzingen zijn er voor het gebruik van 

de hoogste en laagste delen van het terrein (bijvoorbeeld landbouw, ambachtelijke 

activiteiten, afvaldump, geen gebruik)?

11. Hoe sluiten de onderzoeksresultaten aan op eerder onderzoek in de nabije omgeving 

van het onderzoeksterrein, zoals aan de Elderinkweg en de Molenenk?

12. Hoe is het terrein gebruikt in de periode tussen de bewoning in de ijzertijd en de 

bewoning in de volle middeleeuwen? In samenhang daarmee: waarom is uit de 

tussenliggende periode geen bewoning bekend (indien van toepassing)? Werd het 

terrein bijvoorbeeld te nat, is de nederzetting opgeschoven en het terrein op een 

andere wijze in gebruik geraakt, waar bevond zich de bewoning uit de Romeinse tijd 

en vroege middeleeuwen?

Vraagstellingen proefsleuven
Voor het inventariserend veldonderzoek in het westelijk deelgebied kunnen de 

volgende onderzoeksvragen worden geformuleerd. Deze zijn ontleend uit het 

onderzoeksrapport van het inventariserend veldonder door middel van proefsleuven, 

opgesteld door BAAC bv voor het oostelijk deelgebied:22 

13. Hoe is het gesteld met de gaafheid, zowel in horizontale als in verticale zin, en met de 

conserveringsgraad van het bodemarchief ter plaatse?

14. Wat is er te zeggen over de stratigrafie?

15. Wat is de aard, omvang, kwaliteit en het verloop van de archeologische sporen en 

sporenclusters?

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

vondstcategorieën behoren zij?

17. Wat is de datering van de sporen?

18. Wat is de conserveringsgraad van sporen en verschillende materiaalcategorieën, 

inclusief eventueel aanwezig archeobotanisch en zoologisch materiaal?

19. Wanneer zijn de archeologische sites als woonplaats in onbruik geraakt?

20. Wat is de relatie tussen de vindplaats en het landschap?

21. Is er continuïteit van bewoning op de locatie?

22. Ten aanzien van welke thema’s uit de NOaA kan deze vindplaats informatie 

opleveren? Licht dit toe.

Gezien de funeraire aard van de hier pas ontdekte laatprehistorische vindplaats 

zal de beantwoording van de vragen zich vooral richten op de aard, omvang, 

gaafheid en conservering van de (spreiding van de) grafsporen incl. vondstinhoud 

en hun ruimtelijke relatie met het landschap de aangrenzende laatprehistorische 

nederzettingen. 

3.2 Veldwerk

3.2.1 Strategie 

Het onderzoek heeft gefaseerd plaatsgevonden. Op basis van de resultaten van het 

boor- en proefsleuvenonderzoek is besloten in eerste instantie de vindplaatsen 1 t/m 3 

op te graven zoals deze door BAAC zijn begrensd (Figuur 3.1).23 Tijdens de opgraving 

bleken de sporen buiten de begrenzing te continueren. In overleg met het bevoegd 

gezag zijn er daarom proefsleuven aangelegd in het westelijk deel van het plangebied, 

22  Weterings 2011.
23  Tump 2012.
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met als doel de archeologische vindplaatsen nader te begrenzen (fase 2). Er zijn vier 

lange oost-west gerichte sleuven (elk 150 x 4 m) gegraven en een noord-zuid sleuf (85 x 

4 m) ten oosten daarvan. Tevens zijn tijdens fase 2 nieuwe opgravingsputten aangelegd 

ter hoogte van vindplaats 2. In de proefsleuven werd in het meest westelijke deel van 

het plangebied een grafveld aangesneden. Het grafveld is in een derde onderzoeksfase 

nader onderzocht. In totaal is er in de drie fasen 16.861 m2 opgegraven (Tabel 3.1). 

Alle onderzoeksfasen zijn uitgevoerd conform de eisen die gesteld zijn in het 

PvE dat ten behoeve van de eerste onderzoeksfase is opgesteld.24 Voorafgaand 

aan elke onderzoeksfase is wel een apart Plan van Aanpak opgesteld waarin de 

onderzoeksstrategie uiteen gezet is.

Onderzoeksfase m2

fase 1 opgraving 8.635

fase 2 proefsleuven 2.993

fase 2 opgraving 2.414

fase 3 opgraving 2.819

Totaal 16.861

24  Tump 2012; Goossens 2015.
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Tabel 3.1 
Omvang van het opgegraven areaal per 
onderzoeksfase.

Figuur 3.1 
Kaart van plangebied Winkelskamp Oost met 
overzicht van alle werkputten uit de verschil-
lende onderzoeksfasen.
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3.2.2 Methodiek

A. Porreij-Lyklema

Alle werkputten zijn uitgegraven met een graafmachine met gladde bak. Tijdens de 

aanleg is het vlak visueel en met de metaaldetector geïnspecteerd op vondstmateriaal. 

Vondsten uit de bodemlagen zijn vervolgens verzameld in vakken van 5 x 5 m. 

Vondsten uit sporen zijn verzameld per spoor en vulling (zie Bijlage I en II). Bijzondere 

(metaal-) vondsten zijn met behulp van een GPS driedimensionaal ingemeten. Het 

sporenvlak is ingekrast, gefotografeerd en digitaal ingetekend met behulp van een 

GPS. Putomtrek en vlakhoogtes zijn eveneens ingemeten. De vlakbeschrijving van alle 

sporen, inclusief de vermoedelijke datering is in het veld ingevoerd in een database 

op een veldcomputer (zie Bijlage I). Vervolgens zijn alle sporen gecoupeerd, met 

uitzondering van recente verstoringen en natuurlijke sporen. Bij de gecoupeerde 

sporen is de informatie in de velddatabase aangevuld op basis van de coupes 

(spoordiepte, vullingbeschrijving). De sporen zijn vervolgens gefotografeerd en in 

de meeste gevallen ook getekend. Na de documentatie zijn de sporen afgewerkt en, 

indien zinvol, bemonsterd.

Crematiegraven zijn opgegraven conform de methode Hiddink.25 Dit gaat als volgt te 

werk: aan weerszijden van het graf worden meetpennen uitgezet die driedimensionaal 

worden ingemeten. Na het handmatig opschaven van het spoor wordt een detailfoto 

genomen en een vlaktekening op schaal 1:10 vervaardigd. Het graf wordt vervolgens 

25  Hiddink 2003.
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Figuur 3.2 
Kaart van plangebied Winkelskamp Oost met 
ligging van de gedocumenteerde profielko-
lommen.
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gecoupeerd, waarbij eventueel aanwezige bijgiften of crematierestendepots worden 

vrij gelegd. Tijdens het couperen worden de vullingen in hun geheel geborgen om later 

gezeefd te worden. De coupe wordt vervolgens getekend op schaal 1:10. Tijdens de 

uitwerking na afronding van de opgraving zijn alle grafvullingen tot slot gezeefd over 

een zeef met maaswijdte van 3 mm.

In verschillende werkputten zijn om de 10 m profielkolommen van 1 m breed gegraven 

(Figuur 3.2). Deze zijn gefotografeerd en conform de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijvingsmethode in het programma Deborah beschreven (zie Bijlage V).

3.3 Uitwerking

3.3.1 Handgevormd prehistorisch aardewerk

L. Meurkens

Alle 3028 zijn geïnspecteerd, waarbij in eerste instantie een schifting gemaakt is tussen 

aardewerk uit sporen (N= 1749) en aardewerk uit de afdekkende lagen (N= 1279). 

Het materiaal uit deze laatste groep is alleen gescand op diagnostische stukken met 

een daterende waarde (i.e. versierde scherven of scherven waarvan de potvorm is te 

reconstrueren). Bij het aardewerk uit sporen is eerst een onderscheid gemaakt tussen 

scherven (N= 1182) en gruis (N= 567).26 Van het gruis is alleen het aantal fragmenten en 

het gewicht genoteerd. 

De analyse richtte zich vervolgens op de (niet als gruis geclassificeerde) scherven uit de 

sporen (N= 1182) en de diagnostische scherven uit de lagen (N= 239). Per scherf is een 

aantal kenmerken genoteerd, waarbij meerdere vergelijkbare scherven (bijvoorbeeld 

vijf onversierde ruwwandige scherven) onder één volgnummer beschreven zijn. Per 

volgnummer is het aantal rand-, wand- en bodemscherven geteld en het gewicht 

bepaald. Vervolgens zijn de volgende eigenschappen genoteerd:

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

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

· Insluitsels   In principe wordt hier het dominante mageringsmateriaal per  

   scherf beschreven. Indien duidelijk sprake is van twee soorten  

   mageringsmateriaal zijn deze beschreven onder overig.

· Opbouw   Beschrijving van de potopbouw.

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

   van de versiering (indien te achterhalen).

· Bakwijze  Beschrijving van het bakmilieu.

Elke scherf heeft in principe een begin- en einddatering gekregen. In de meeste 

gevallen is deze datering vrij breed, omdat individuele handgevormde scherven nu 

eenmaal moeilijk precies te dateren zijn. 

Bij de beschrijving van de diagnostische stukken, i.e. stukken waarvan de potvorm 

gereconstrueerd kon worden, versierde scherven en bepaalde bodem- en randtypen 

is gebruik gemaakt van de typologie van Van den Broeke.27 Deze typologie van 

Oss-Ussen is voor de vroege ijzertijd toepasbaar voor het grootste deel van Nederland.

26  Gruis is hier geclassificeerd als scherven kleiner dan 1 cm2 of scherven waarbij beide originele 
oppervlakken verdwenen zijn. 

27  Van den Broeke 2012.
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Voor de datering van dit niet diagnostische laat-prehistorische aardewerk zijn vooral 

de volgende twee kenmerken belangrijk: ten eerste mageringsmateriaal. Er zijn 

twee soorten magering die maar een beperkte looptijd kennen en daardoor geschikt 

zijn voor datering, i.e. gebroken steengruis (kwarts) en organisch materiaal. Een 

(substantiële) aanwezigheid van deze mageringstypes geeft dus een indicatie voor 

de datering van een complex. Gebroken kwarts komt na de vroege ijzertijd niet meer 

voor, terwijl organisch materiaal als magering grotendeels beperkt blijft tot de late 

ijzertijd en Romeinse tijd (Figuur 3.4). Een tweede indicatie voor een datering vormt 

het percentage scherven met een besmeten oppervlak. Besmijting is een manier 

van afwerken waarbij het oppervlak opzettelijk geruwd wordt door middel van het 

aanbrengen van een kleipapje. Het percentage besmeten scherven vormt een indicatie 

voor de datering van een complex (Figuur 3.5).

In de database wordt voor de datering van de scherven de gangbare terminologie 

voor dateringen gebruikt (ijzv = vroege ijzertijd). Waar complexen scherper dateerbaar 

waren, is echter gebruik gemaakt van de fasering die Van den Broeke heeft opgesteld 

voor het aardewerk van Oss-Ussen (Figuur 3.3).

De determinatietabel van het aardewerk is bijgevoegd in bijlage VI.

3.3.2 Handgevormd en gedraaid aardewerk uit de middeleeuwen en 
Nieuwe tijd

F. Van Spelde

Alle 91 scherven uit spoor- en laagcontexten zijn gedetermineerd en in een 

Acces-database ingevoerd. Hierbij zijn per scherf de volgende kenmerken beschreven: 

• Vondstnummer, sub-vondstnummer, put-, vlak-, en spoornummer

• Soort: onderscheid naar bakselgroep zoals Pingsdorf, blauwgrijs, kogelpot.

• Type: vormtype, zoals kan, schaal, pot.

• Telling van rand-, wand-, en bodemfragmenten

• Baksel: onderscheid naar subbaksels zoals Elmpt, Paffrath, Maasvallei, rood.

• Versiering: bijvoorbeeld radstempel, beschildering.

• Additieven: bijvoorbeeld oor, tuit, pootjes.

• Conditie: dit kenmerk wordt alleen ingevuld bij sterk verweerde scherven

• Secundair verbrand.

• Datering: met name bij scherven met een scherpere datering dan het baksel (als 

geheel)

• Opmerkingen

De determinatietabel van het aardewerk is bijgevoegd in bijlage VII.

3.3.3 Natuursteen

S. Knippenberg

Tijdens de analyse van het natuursteen, in totaal 400 stuks, zijn de volgende variabelen 

gecodeerd: (a) de steensoort, (b) het type artefact, (c) de compleetheid, (d) de 

grootteklasse, (e) de aanwezigheid en aard van gebruiks- en bewerkingssporen, 

(f) de aard van het uitgangsmateriaal en (g) eventuele sporen van verbranding of 

verhitting. Van al het niet natuurlijk – dat wil zeggen al het bewerkt en gebruikt – 

vuursteenmateriaal, zijn daarnaast de lengte, breedte en dikte bepaald, evenals de 

Figuur 3.3 
Fasering en chronologie van de ijzertijd in 
Zuid-Nederland (bron: Van den Broeke 2012, 
Fig. 2.10).
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Figuur 3.4 
Percentages van mageringsmateriaal in geda-
teerde complexen (A = potgruis; B = steen-
gruis (kwarts); C = organisch materiaal; D = 
rest) (bron: Van den Broeke 2012, fig. 3.48).

Figuur 3.5 
Het aandeel van scherven met besmeten 
oppervlak in gedateerde complexen 
(A = besmeten; B = onbesmeten).
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aard en hoeveelheid cortex. Van het natuursteen zijn slechts in het geval van complete 

werktuigen de maten genomen.28 De identificatie van gebruikssporen gebeurde met 

het blote oog, aangevuld met waarnemingen met behulp van een handlens (vergroting 

10x). Op basis hiervan is het werktuigtype bepaald. De macroscopisch onderzochte 

werktuigen zijn in een reeks werktuigtypen ingedeeld, op basis van de kenmerken 

zoals aangegeven in Tabel 3.2. De complete lijst van determinaties is te vinden in 

bijlage VIII.

Werktuig type Kenmerken

Klopsteen Een in de hand gehouden steen waarop putjes aanwezig zijn als gevolg van het klop-
pen tegen een hard voorwerp.

Aambeeld Een vaak platte passief gebruikte steen met op het platte vlak putjes aanwezig als 
gevolg van het kloppen tegen een hard voorwerp.

Klop/wrijfsteen Een in de hand gehouden steen waarop afgevlakte putjes aanwezig zijn als gevolg van 
een kloppende en tegelijkertijd een wrijvende beweging.

Maalsteen Steen waarbij één gebruiksvlak aanwezig is dat als gevolg van een malende beweging 
afgesleten is. Het gebruiksvlak is plat tot (licht) concaaf voor maalsteenliggers of plat 
tot licht convex voor lopers. Het gebruiksvlak onderscheidt zich van een slijpsteen 
doordat het nog enigszins ruw aanvoelt als gevolg van bouchaderen of de onregelma-
tige aard van de gebruikte steen.

Slijpsteen (passief ) Steen waarbij één gebruiksvlak aanwezig is dat als gevolg van een slijpende werking is 
afgesleten. Het gebruiksvlak onderscheidt zich van een maalsteenvlak doordat het glad 
tot zeer glad afgesleten is en soms uitgesleten groeven of uitgesleten brede banen 
bezit. 

Slijpblok Een slijpsteen met meerdere concave slijpvlakken.*

Actieve slijpsteen 
(wetsteen)

Een in de hand gehouden slijpsteen, waarbij de slijpvlakken convex zijn.

Polijststeen Steen met een gepolijst vaak convex oppervlak, dat als gevolg van wrijvende beweging 
is ontstaan. De steen vertoont vaak evenwijdige krasjes.

Wrijfsteen Een in de hand gehouden steen waarbij (een deel van) een convex oppervlak door een 
schurende beweging is afgesleten. 

3.3.4 Vuursteen

S. Knippenberg

Tijdens de analyse van de vuursteen artefacten, in totaal 54 stuks, zijn de volgende 

variabelen gecodeerd: (a) type vuursteen, (b) korrelgrootte (c) type artefact, 

onderverdeeld naar eventueel sub-type, (d) compleetheid, (e) grootteklasse, (f) 

maximale dimensie, (g) lengte, (g) breedte, (h) dikte, (i) aanwezigheid en aard van 

gebruiks- en bewerkingssporen, (j) de aard van e cortex, (k) percentage cortex en (l) 

eventuele sporen van verbranding of verhitting. De identificatie van gebruikssporen 

gebeurde met het blote oog, aangevuld met waarnemingen met behulp van een 

handlens (vergroting 10x). Op basis hiervan is het werktuigtype bepaald. De complete 

lijst van determinaties is te vinden in bijlage IX.

3.3.5 Fysisch antropologisch onderzoek

B. Veselka

Materiaal en methode
De verbrande botresten van vijf crematiegraven zijn geanalyseerd. Bij het 

determineren van crematieresten wordt in principe dezelfde methodiek gebruikt 

als bij het onderzoek naar inhumatieresten (zie Bijlage X). Er zijn echter wezenlijk 

beperkingen en verschillen. Doordat het botmateriaal tijdens crematieproces 

blootgesteld wordt aan hoge temperaturen, verandert het materiaal significant van 

vorm, grootte en textuur. Hierdoor wordt het bepalen van het geslacht en de leeftijd 

28  In geval van werktuigfragmenten zijn de maten genomen van de zijdes die compleet zijn. 

Tabel 3.2 
Werktuigtypen van natuursteen en hun ken-
merken.
* E. Kars 2000.
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bemoeilijkt. Het vaststellen van de oorspronkelijk lengte is bij gecremeerde individuen 

over het algemeen niet meer mogelijk en ook het observeren van pathologische 

afwijkingen is meestal beperkt. De opgetreden veranderingen van het bot leveren 

echter wel informatie op over de kenmerken van het beoefende grafritueel, zoals de 

temperatuur van het vuur en mogelijk ook de gebruikte brandstof.

Gewicht, inventarisatie en MAI
De crematieresten zijn volgens de standaarden van Maat gezeefd over twee zeven van 

3 en 10 mm ronde maaswijdte.29 Al het materiaal kleiner dan 3 mm is kort bekeken. 

Aangezien zich in deze fractie grotendeels materiaal zoals kiezels en zand bevindt, is 

het gewicht van deze fractie niet opgenomen in het totale gewicht per crematie. Het 

totale gewicht per crematie is derhalve genoteerd van alle botfragmenten groter dan 

3 mm. De 3 – 10 mm fractie is onderzocht op de aanwezigheid van gebitselementen, 

vinger- en teenkootjes, en resten van grafbijgiften die regelmatig in deze fractie 

worden teruggevonden. Niet alleen zijn deze kleine skeletelementen nodig voor het 

inschatten van de volledigheid van de crematie; zij kunnen ook informatie bieden over 

de leeftijd en zelfs het minimum aantal individuen. De crematieresten met afmetingen 

van 10 mm of groter zijn gewogen en vervolgens onderverdeeld in de volgende 

skeletcategorieën:

· Neurocranium: Hersenschedel

· Viscerocranium: Aangezichtsschedel

· Axiaal skelet: Sleutelbeenderen, schouderbladen, wervels,  

  ribben, borstbeen en bekken

· Diaphysen: Pijpbeenderen

· Epifysen: Groeischrijven

· Kleine skeletelementen (KSE):  Knieschrijven, hand- en voetbotjes, vinger- en  

  teenkootjes

· Tanden: Kronen en tandwortels

· Niet te determineren: Restant dat niet verder te determineren is.

· Dierlijk bot: Dierlijk botmateriaal

Door het menselijk botmateriaal in skeletcategorieën te verdelen, is een betere 

schatting van de volledigheid van het verbrande skeletmateriaal mogelijk. In deze 

fase wordt tevens het minimum aantal individuen per crematie vastgesteld (MAI). 

Hiervoor kan het gewicht worden gebruikt; maar vooral de aanwezigheid van dubbele 

unieke skeletelementen, zoals de punt van de 2e wervel (dens axis) en het linker/

rechter rotsbeen (pars petrosa), is bepalend. Verschillen in robuustheid kunnen ook een 

indicatie zijn voor de aanwezigheid van skeletelementen van meerdere individuen. Dit 

laatste criterium is bijvoorbeeld belangrijk om een volwassene en een kind in hetzelfde 

graf aan te kunnen tonen.

Over het algemeen kan dierlijk van menselijk botmateriaal worden onderscheiden 

op basis van morfologische kenmerken.30 Echter, een hogere fragmentatie van het 

crematiemateriaal bemoeilijkt de identificatie. Belangrijke verschillen tussen dierlijk en 

menselijk bot is het verschil in oppervlakte morfologie van de botcortex, die in dierlijke 

botten over het algemeen een gladdere structuur heeft dan die van mensen. Ook de 

interne structuur verschilt in concentratie en karakter van het trabeculaire bot in de 

epifysen. 

29  Maat 1997.
30  Hillier & Bell 2007.
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Zowel per crematie als per skeletcategorie is de overheersende verbrandingsgraad 

vastgesteld. Daarnaast werden ook eventuele verschillen in verbrandingsgraden 

genoteerd. Mogelijk dat dit informatie kan opleveren over het crematieproces en 

begravingsritueel, zoals de positionering van het individu.

Fragmentatie, kleur en textuur
Het bepalen van de verbrandingsgraad van crematiemateriaal wordt gedaan op basis 

van kleur, textuur, scheuren en vervorming aan het bot. In Figuur 3.6 is een overzicht te 

vinden van de verbrandingsgraden, de daarmee corresponderende temperaturen en de 

uiterlijke verschijningsvormen van het botmateriaal.

Leeftijds- en geslachtsbepaling
De leeftijdsbepaling van gecremeerde individuen wordt met behulp van verschillende 

methoden gedaan. Bij jongere individuen wordt voornamelijk gelet op de 

ontwikkeling en de groei van het skelet en het gebit, zoals: het vergroeien van 

gewrichtsuiteinden (epifysen); het verbenen van het axiale skelet zoals het bekken, 

de wervels, bepaalde delen van de schedel en wisseling van tanden. De status van 

deze elementen kan, wanneer aanwezig, een vrij nauwkeurige leeftijdsindicatie 

geven.31 Voor de leeftijdsbepaling van oudere individuen wordt vooral gekeken naar 

verdere ontwikkelingen van specifieke skeletelementen en degeneratie van bepaalde 

onderdelen, zoals het auriculaire gewrichtsvlak van het darmbeen en de symfyse 

van het schaambeen. De richtlijnen worden hierbij aangehouden zoals opgesteld 

door de WEA, Acsádi & Nemeskéri en White et al.32 Hoewel de mate van sluiting 

van de schedelnaden als één van de minst betrouwbare methoden voor het bepalen 

van leeftijd wordt beschouwd, wordt deze vaak wel gebruikt tijdens de analyse van 

crematieresten. Juist de schedeldakdelen doorstaan het crematieproces over het 

31  Workshop European Anthropologists 1980;Scheuer et al. 2004.
32  Workshop European Anthropologist 1980; Ascádi & Nemeskéri 1970; White et al. 2011.

Figuur 3.6 
Verbrandingsgraden (bekend als combustion 
degrees of burn stages). De relatie tussen 
temperatuur van het vuur en de kenmerken 
van het bot. (bron: Lemmers 2011, figuur 
7: Hertekend van Trautmann 2006; figuur 
18; Wahl 2008, tabel 9.1 en Herrmann 1988, 
figuur 274).
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algemeen goed. De methode dient echter alleen gebruikt te worden als een grove 

indicatie en de leeftijdscategorieën zullen groter zijn. De aanwezigheid van gesloten 

schedelnaden zegt daarbij ook meer dan de aanwezigheid van open schedelnaden.33 

De betrouwbaarheid van de leeftijdsbepaling neemt toe wanneer er meerdere 

elementen beschikbaar zijn voor determinatie.

Voor leeftijdbepaling zijn de categorieën aangehouden zoals beschreven in Tabel 3.3. 

Wanneer er slechts een ondergrens gegeven kan worden en geen bovengrens voor een 

individu, zal het teken ‘+’ worden toegevoegd aan de leeftijdscategorie. De categorieën 

zijn ruim opgesteld aangezien het bij crematiemateriaal vaak niet mogelijk is om 

een nauwere indicatie te geven. Wanneer het echter mogelijk is om een preciezere 

leeftijdsschatting te geven, zoals vaak het geval is bij jonge kinderen door de 

aanwezigheid van specifieke open epifysen of de ontwikkeling van gebitselementen, 

zal dit worden aangegeven in de overzichtstabellen. Ook bij geslachtsbepaling 

worden dezelfde morfologische kenmerken gebruikt als bij inhumaties om tot een 

determinatie te komen. De geslachtsbepaling wordt niet uitgevoerd bij kinderen, 

aangezien de uitkomsten niet betrouwbaar genoeg zijn.34 Voornamelijk de kenmerken 

van het bekken en de schedel zijn hierbij van belang, zoals beschreven door Acsádi 

en Nemeskéri en de WEA. Voor de geslachtsbepaling zal de terminologie en 

categorisering worden aangehouden zoals beschreven in Tabel 3.4.

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

Term Afkorting Betekenis

Vrouw F Zekerheid bij het determineren van het geslacht, determinatie op basis van minimaal 
3 elementenMan M

Vrouw? PF
Geen zekerheid, maar er zijn aanwijzingen die wijzen op het specifieke geslacht

Man? PM

NDT I Niet determineerbaar op basis van morfologische kenmerken

NVT NA Niet van toepassing. Geslacht kan niet worden bepaald bij jonge individuen op basis 
van morfologische kenmerken

Pathologie, trauma en anatomische variaties
Elke crematie wordt 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 & Rodríguez-Martín en Waldron.35

3.3.6 Houtonderzoek

E.E. van Hees

Het houtonderzoek richtte zich met name op de mogelijkheden voor 

dendrochronologisch onderzoek. Daarom is er met name gelet op de houtsoort aan 

de hand van anatomische kenmerken van drie verschillende zijden (Figuur 3.7). Indien 

33  Mays 2010.
34  Mays 2010.
35  Auferheide & Rodríguez-Martin 1998; Waldron 2009.

Tabel 3.3 
Leeftijdscategorieën (bron: Grosskopf 1999, 
39).

Tabel 3.4 
Terminologie en afkortingen voor geslachts-
bepaling.
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nodig zijn dunne coupes gemaakt en bekeken onder een microscoop met doorvallend 

licht (Leitz Ortholux II) met een maximale vergroting tot 100x. 

In aanvulling op de houtsoortbepaling is ook het aantal jaarringen geteld. 

Dendrochronologisch onderzoek van Nederlandse contexten vindt bij voorkeur op 

eikenhout plaats met (vanwege de beschikbare vergelijkingscurves) minimaal 60 à 

70 jaarringen. Een voorkeur gaat verder uit naar hout waarvan de laatst gegroeide 

jaarringen (‘spint’) aanwezig is, omdat dit een datering oplevert die het dichtst bij de 

kapdatum ligt.

De maten worden aangegeven in centimeters, soms is er sprake van een minimum 

en maximum meting; dit wordt uitgedrukt met ‘groter/kleiner dan’ tekens (><). De 

stamdiameter (Sdiam) gaat uit van een minimum diameter van de oorspronkelijke 

boom. De puntvorm (PV) is het aantal facetten dat de punt vormt. De puntlengte (PL) 

wordt gemeten langs het langste facet dat deel uitmaakt van de punt. De stamcode 

(stc) geeft aan welk deel van de oorspronkelijke boom er gebruikt is; hoe het hout uit 

de stam is gehaald, waarbij de toevoegingen ‘a’, ‘b’ en ‘h’ respectievelijk betekenen dat 

het hout geen bast, wel bast en/of een hart heeft. Ter verduidelijking zijn stamcodes 

afgebeeld (conform de indeling van BIAX-consult).

Daarnaast is het hout onderzocht op de aanwezigheid van merktekens, 

bewerkingssporen, kenmerkende constructies en eventueel hergebruik.

3.3.7 Macrobotanisch onderzoek

E.E. van Hees 

Tijdens de opgraving zijn uit de sporen met een kansrijke vulling monsters verzameld 

om te onderzoeken op botanische macroresten. Op grond van de evaluatie kwamen 

een eerste selectie van veertien monsters uit verschillende contexten en perioden in 

aanmerking voor waardering (Tabel 3.5). Drie van de monsters bevatten voldoende 

botanische resten en zijn vervolgens geanalyseerd.

v. put vlak spoor spoortype datering analysepotentie houtskool

79 3 1 141 kuil bronstijd nee ja

160 5 1 357 haardkuil vroege middeleeuwen nee nee

208 5 2 350 waterput vroege middeleeuwen nee ja

241 6 1 487 (silo)kuil bronstijd ja ja

267 6 1 535 silo bronstijd nee ja

313 6 1 522 haardkuil ijzertijd nee weinig

330 7 1 585 waterput ijzertijd matig ja

331 7 1 585 waterput ijzertijd nee ja

355 8 1 642 (silo)kuil bronstijd nee ja

361 11 1 714 paalgatkuil ijzertijd nee ja

559 18 1 894 crematiekuil ijzertijd nee ja

636 24 1 950 crematiekuil ijzertijd nee ja

640 25 1 916 crematiekuil ijzertijd nee ja

670 27 1 967 waterkuil vroege middeleeuwen ja ja

De monsters zijn in het veld met de schep verzameld. Voor de waardering is telkens 

één liter of het gehele monster met zacht stromend water gezeefd over een set 

zeven met als kleinste maaswijdte 250µ. De zeefresiduen zijn vervolgens onderzocht 

onder een stereomicroscoop met ópvallend licht (Leica SE6) bij een maximale 

vergroting van 40x. Het op naam brengen van de resten is gedaan met behulp 

van de vergelijkingscollectie van het laboratorium voor archeobotanie te Leiden 

Tabel 3.5 
Monsters gewaardeerd op macrobotanische 
resten en houtskool.

transversaal

radiaal

tangentiaal

Figuur 3.7 
Drie verschillende zijden van hout (bron: 
Schweinsgruber 1978, 13).
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met naamgeving volgens de Heukels’ flora36 Indeling in ecologische groepen is 

gedaan volgens Arnolds en van der Maarel.37 Dit wil echter niet zeggen dat er geen 

overlap kan plaatsvinden tussen de verschillende groepen. Een bepaalde soort kan 

dus tot meerdere groepen behoren dan alleen de groep waarin deze het meest is 

waargenomen.

3.3.8 Dateringsonderzoek

Bij het onderzoek zijn twee absolute dateringstechnieken gebruikt, namelijk 

dendrochronologie en 14C. Er zijn twee waterputten met een houten constructie 

aangetroffen. Hiervan zijn drie houtmonsters dendrochronologisch onderzocht (v.217 

en 337). De monsters waren geschikt voor analyse, maar konden desondanks niet 

gedateerd worden. Het complete dendrochronologisch rapport is te vinden in bijlage 

XI.

De crematieresten van vijf crematiegraven zijn gedateerd met behulp van 14C. Het 

dateringsonderzoek is uitgevoerd door het Poznán Radiocarbon Laboratory in Polen. 

Voor de calibratie is gebruik gemaakt van OxCal v4.2.1. 

36  Van der Meijden et al. 2005.
37  Tamis et al. 2004: 111-113.
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Resultaten paleogeografisch en bodemkundig 
onderzoek

4.1 Inleiding

Het PvE voorziet niet in specifieke landschapsgerichte onderzoeksvragen. Wel vereist 

het de documentatie van enkele lengteprofielen als aanvulling op de resultaten uit het 

proefsleuvenonderzoek. In dit hoofdstuk wordt het landschappelijk onderzoek op basis 

van deze profielen besproken, waarbij de resultaten van het vooronderzoek (boor- en 

proefsleuvenonderzoek) worden geïntegreerd. 

4.2 Beschrijving van de paleogeografische opbouw

Het onderzoeksgebied Hengelo Winkelskamp is gelegen op een dekzandplateau. 

De ondergrond bestaat uit zeer fijn tot matig fijn, zwak siltig (Zs1) dekzand. Het 

betreft een hoofdzakelijk door de wind gesedimenteerd pakket, dat dateert in het 

Laat-Weichselien en dat bepalend is geweest voor het huidige natuurlijke reliëf. 

Binnen het onderzoeksgebied komen vrij grote reliëfverschillen voor, waarbij de 

top van het dekzand in de hoogste delen van het terrein rond 14,5 m + NAP ligt en 

in de laagste delen rond 13,5 m + NAP (Figuur 4.1). De hoogste delen bevinden zich 

in het centrale- en meest westelijk deel van het onderzoeksterrein. Het betreft in 

feite één dekzandplateau dat door een lokale laagte in het noordwesten in tweeën 

gedeeld wordt. De laagte komt ook in het AHN naar voren (Figuur 2.2). Richting 

het oosten loopt het reliëf af richting de flank van het dekzandplateau- en (buiten 
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Figuur 4.1 
Hoogte van het sporenvlak (aangelegd in de 
top van de C-horizont), met daarop de locaties 
van de schematische profielen A en B aange-
geven.
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het onderzoeksgebied) een dekzandvlakte. In het oostelijke, laag gelegen deel van 

het terrein is geen dekzand afgezet. Hier bevindt zich een leemrijk pakket. Ook in 

het noordwestelijke, lager gelegen deel binnen het onderzoeksgebied komen deze 

afzettingen voor (Figuur 4.2). Het pakket bestaat uit een afwisseling van zand- en 

leembanden, waarbij met name de meer zandige delen worden gekenmerkt door 

sterke roestvorming. Deze roestvorming kan worden verklaard als een pseudo-gley 

verschijnsel waarbij, als gevolg van stagnatie van infiltratiewater op leemrijke 

lagen, sprake is van een voortdurende ophoping van ijzer. Lokaal is er sprake van 

een deformatie in de gelaagdheid. Dit kan als een kryobaat verschijnsel worden 

beschouwd, waarbij de grondlagen door grondijswerking horizontaal en verticaal 

worden gedeformeerd. De leemrijke afzettingen zijn in de koudste periode van 

het Weichselien ontstaan, onder wisselende milieuomstandigheden met deels een 

fluvioperiglaciale en deels een eolische sedimentatie. Eolische sedimenten kunnen 

daarbij zijn gehersedimenteerd onder invloed van smelt- en regenwater. Het 

fluvioperiglaciale pakket bevindt zich waarschijnlijk overal onder het dekzand, maar 

alleen waar er sprake is van geen, of van een dun dekzandpakket, zijn deze afzettingen 

in de profielen waargenomen.
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4.3 Bodemopbouw en genese

4.3.1 Hoge delen 

In de meeste delen van het onderzochte terrein is in de top van het dekzand (een 

restant van) een B-horizont vastgesteld. Deze laag is in de meeste profielen echter 

geheel gebioturbeerd en daarom beschreven als mollenlaag (Figuur 4.2). De B-horizont 

heeft een dikte tot 30 cm; het betreft hier een moderpodzol. 

4.3.2 Lage delen

Een complete podzol met een Ab-, E- en B-horizont is alleen in het laaggelegen 

noordwestelijk deel van het onderzoeksgebied vastgesteld (Figuur 4.1; Figuur 4.3). 

De bodem heeft een maximale dikte van ca. 45 cm, waarbij de overgangen tussen de 

verschillende bodemhorizonten vaak gebioturbeerd zijn.

Ook op de oostelijke flank van het dekzandplateau is een bodem tot ontwikkeling 

gekomen (Figuur 4.4). De bodem wordt daar gevormd door een ca. 15 cm dikke 

humeuze donkergrijze tot zwarte Ah-horizont, waaronder in een deel van de profielen 

een bruine B-horizont tot ontwikkeling is gekomen. Plaatselijk zijn in put 4 de scherven 

van een Harpstedt-achtige pot aangetroffen in de A-horizont. 

Figuur 4.3 
Profiel 44 in de laagte in het noordwesten van 
het onderzoeksgebied. Zie Figuur 3.2 voor de 
locatie.
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4.3.3 Esdek

In het hele onderzoeksgebied is een esdek aangetroffen (Aa-horizont). De 

antropogene toplaag kent een variabele dikte en is het dikst in het centrale deel van 

het onderzoeksterrein. De dikte varieert tussen de en 75 cm en 40 cm, en is meestal 

dikker dan 50 cm. Hiermee voldoet de bodem aan het belangrijkste kenmerk van een 

enkeerdgrond. Een enkeerdgrond wordt over het algemeen in verband gebracht met 

het traditionele landbouwsysteem van eeuwenlange bemesting van akkergronden met 

aangevoerde mest en plaggen, leidend tot de vorming van het esdek. Dit lijkt ook voor 

Hengelo Winkelskamp het geval. Binnen het esdek zijn verschillende fasen herkend, die 

erop wijzen dat het esdek in tenminste vier of vijf fasen is opgebracht (Figuur 4.5). 

De bovenkant van de archeologische sporen onder het esdek is verstoord: een deel van 

de sporen en de vondsten is hierin opgenomen. Bioturbatie alleen lijkt niet voldoende 

om deze verstoring van de sporen te verklaren. Het ligt meer voor de hand dat het 

terrein reeds vóór het opbrengen van het esdek is geploegd.

Bij het proefsleuvenonderzoek is de onderste 25 cm van het esdek op de oostelijke 

flank van het dekzandplateau geïnterpreteerd als een laag die is opgebracht om de 

bodem betreedbaar en bewerkbaar te maken.38 Tijdens de opgraving is deze laag niet 

als zodanig herkend en in plaats daarvan beschreven als onderdeel van het esdek.

De bovenste 25 tot 40 cm van het esdek is donkerbruin en is te beschrijven als de 

moderne bouwvoor. Het huidige maaiveld ligt tussen 13,2 en 15,4 m + NAP.

Het esdek was vrij schoon, in totaal zijn er slechts twaalf scherven aardewerk uit 

verzameld. Opvallend is dat de meeste scherven in het westelijke deel van het terrein 

(ten westen van put 15) uit de volle middeleeuwen (900 – 1200 n. Chr.) dateren, 

terwijl de oudste scherven in het oostelijk deel van het terrein uit de periode tussen 

1300 en 1500 dateren. Mogelijk reflecteert dit een verschillende aanvangsdatum voor 

het plaggendek in het oosten en het westen van het terrein. Gezien het lage aantal 

scherven kan dit echter niet met zekerheid gesteld worden. Het jongste materiaal 

betreft steengoed en een pijpenkop uit de 18e en 19e eeuw. Volgens bewoners van 

38  Weterings 2011, 23.

Figuur 4.4 
Profiel 4 op de oostelijke flank van het 
dekzandplateau. Zie Figuur 3.2 voor de 
locatie.
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de Winkelskamp 1 werd het onderzoeksgebied tot in de jaren dertig van de 20e nog 

bemest met plaggen.

4.4 Intactheid van het archeologische landschap en 
landschappelijke ligging van de archeologie

Het esdek heeft het onderliggende paleolandschap beschermd tegen post-

depositionele processen, waardoor dit nog grotendeels intact is. Toch blijkt er (in 

delen) van het onderzoeksgebied sprake van een verstoring van het bovenste deel van 

de grondsporen, zoals het geval is bij de aangetroffen crematiegraven. Dit wordt deels 

verklaard door bioturbatie, maar grotendeels door beakkering voorafgaand aan de 

vorming van het esdek.  Door de sterke bioturbatie in grote delen van het onderzochte 

terrein werden de archeologische sporen vaak pas zichtbaar onder de mollenlaag of 

het restant van de B-horizont, in de top van de C-horizont. 

Archeologische sporen zijn aangetroffen in een groot deel van het onderzoeksgebied, 

zowel op de hoogste delen van het dekzandplateau, als op de lager gelegen flank ten 

oosten daarvan. De laagte in het westelijk deel van het onderzoeksgebied is onbenut 

gelaten in het verleden. De bewoningssporen uit de brons- en ijzertijd bevinden zich 

op het hoogst gelegen deel van het dekzandplateau, in het centrale deel van het 

onderzoeksgebied. Ook het prehistorische grafveld ligt op een hoog deel van het 

landschap. In de middeleeuwen treed er een verschuiving op. Het vroegmiddeleeuwse 

erf bevindt zich op de oostelijk flank van het plateau en in de late middeleeuwen is de 

Figuur 4.5 
Profiel 36, waarin verschillende fasen binnen 
het esdek te herkennen zijn. Zie Figuur 3.2 
voor de locatie.
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bewoning nog verder richting de dekzandvlakte opgeschoven. De hoge delen in de 

rest van het onderzoeksgebied zijn toen zoals gezegd in gebruik genomen als akker en 

meermalen opgehoogd (esdek).
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Sporen en structuren uit de bronstijd tot en met de 
late middeleeuwen

5.1 Inleiding

Tijdens de opgraving zijn er in totaal 1.082 sporen gedocumenteerd, waarvan er 

757 aan antropogene activiteiten zijn toegeschreven: vooral bewoningssporen in de 

vorm van o.a. paalsporen, kuilen, greppels en waterputten, maar ook grafsporen (zie 

bijlage III).39 De overige sporen zijn toegeschreven aan natuurlijke fenomenen, zoals 

bodemlagen en boomvallen. De antropogene sporen zijn in verschillende perioden te 

dateren (Tabel 5.1). 

midden – late bronstijd erf

vroege ijzertijd erf

ijzertijd grafveld

vroege middeleeuwen erf

volle – late middeleeuwen bewoningssporen

De aangetroffen bewoningssporen uit de midden- tot late bronstijd en de volle tot 

late middeleeuwen werden op basis van het proefsleuvenonderzoek verwacht. De 

aanwezigheid van een erf uit de vroege ijzertijd, een grafveld uit de ijzertijd en een erf 

uit de vroege middeleeuwen waren voorafgaand aan de opgraving echter onbekend. 

Op basis van het proefsleuvenonderzoek werd wel midden- tot late ijzertijd bewoning 

verwacht, maar deze is niet aangetroffen. Een deel van de sporen die door BAAC aan 

deze periode zijn toegeschreven, kan tot de vroegmiddeleeuwse bewoning gerekend 

worden. De meeste van de sporen bleken in de praktijk van de opgraving echter 

natuurlijk van aard, met name de sporen die tot een ijzertijd plattegrond (BAAC 

structuur 1) gerekend waren. De huisplattegrond is daarmee komen te vervallen.

Voor de datering van de vindplaatsen en de daarin aanwezige sporen en structuren 

is men vooral aangewezen op relatieve dateringsmethoden; alleen voor het grafveld 

zijn enkele 14C dateringen beschikbaar. Bij de datering van de overige sporen en 

structuren is gebruik gemaakt van de datering van het vondstmateriaal (met name het 

aardewerk, zie hoofdstukken 6 en 7 voor de analyse van dit materiaal) en de typering 

van de structuren.40 Daarnaast konden sporen uit de verschillende perioden deels op 

basis van opvulling worden onderscheiden. De sporen uit de prehistorie waren over het 

algemeen opgevuld met bruin zand, waarbij de begrenzing van het spoor vervagend 

was en de vulling vaak gehomogeniseerd. De sporen uit de middeleeuwen waren 

meestal grijzer en meer humeus van opvulling, de begrenzing van deze sporen was 

scherper en de verschillende vullingen waren duidelijker van elkaar te onderscheiden. 

Omdat de verwachtingen van het proefsleuvenonderzoek niet geheel overeenkomen 

met de resultaten van de opgraving, is de indeling van de archeologische resten 

in de vindplaatsen 1, 2 en 3 bij de uitwerking losgelaten. De vindplaatsnummers 

worden in dit rapport verder niet meer gebruikt. In plaats daarvan worden de sporen 

en structuren hieronder per periode en vindplaatstype beschreven. Structuren zijn 

39  Zie bijlage I voor de lijst van alle sporen en bijlage III voor de sporenkaart van de gehele 
opgraving.

40  Voor de typologie van de huisplattegronden is gebruik gemaakt van het overzichtswerk van 
Waterbolk (2009).

Tabel 5.1 
Overzicht van de aangetroffen vindplaats-ty-
pen per periode.
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tijdens het veldwerk opeenvolgend genummerd, waarbij geen onderscheid gemaakt 

is tussen verschillende structuurtypen en perioden. Deze indeling is bij de uitwerking 

aangehouden. Een overzicht van alle structuren is te vinden in bijlage IV.

5.2 Een erf uit de midden –  late bronstijd (1800 – 1100 v. Chr.)

5.2.1 Inleiding

Op het oostelijk hoge deel van het dekzandplateau is een nederzettingsterrein uit 

de midden- tot late bronstijd aangetroffen (Figuur 5.1). De sporen uit deze periode 

zijn verspreid over een ca. 65 x 40 m groot areaal, waarbij veruit het merendeel is 

aangetroffen in een ca. 10 m smalle noord-zuid georiënteerde strook op het hoogste 

punt van het landschap. In noordelijke richting is de vindplaats niet begrensd.

In de voornoemde smalle strook paalsporen is het patroon van twee huisplattegronden 

te onderscheiden, die elkaar deels overlappen en dus niet gelijktijdig geweest 

zullen zijn. Er zijn geen oversnijdingen aanwezig van de paalsporen van de twee 

plattegronden. Vanwege de bioturbatie van de sporen kon daarnaast niet worden 

vastgesteld of de huizen bewust ontmanteld zijn of dat de palen ter plekke 

vergaan zijn. De relatieve datering van de plattegronden kon daarom niet worden 

vastgesteld. Beide plattegronden worden oversneden door een groot aantal kuilen 

en er ontbreekt een deel van de paalsporen. De structuren zijn hierdoor moeilijk te 

onderscheiden; ze zijn daarom ook pas tijdens de uitwerking herkend. Naast de twee 

huisplattegronden zijn ook een zespalige spieker en de voornoemde kuilencluster 

tot het nederzettingsterrein uit de bronstijd te rekenen. Ca. 40 m ten westen van het 

huisplattegronden is ten slotte een korte palenrij gevonden.

5.2.2 Huis 16

Huis 16 betreft een 16,5 m lange structuur met een NNW – ZZO oriëntatie (Figuur 

5.2). Omdat er geen duidelijke huiseinden zijn aangetroffen aan de kopse kanten en 

er van de structuur verschillende palen missen, is de lengte van de plattegrond niet 

helemaal zeker. Mogelijk is deze langer geweest dan de 16,5 m die nu nog herkenbaar 

zijn. De plattegrond is driebeukig, waarbij de (ondiepere) wandstijlen aan de oostzijde 

niet bewaard gebleven zijn. De breedte bedraagt 3,7 m, maar de oorspronkelijke 

breedte, inclusief de buitenstijlen, zal ca. 4,4 m bedragen hebben. De huisplattegrond 

heeft bestaan uit (minimaal) negen paar binnenstijlen, waarvan niet alle palen 

zijn teruggevonden. De middenbeuk is 2,8 m breed en de binnenstijlparen liggen 

gemiddeld 2,1 m uit elkaar. In de noordelijke helft zijn extra paalsporen aangetroffen 

tussen de westelijke binnenstijlen. Tevens zijn in de noordelijke helft van de 

plattegrond twee nokstijlen aanwezig, die 2 m uit elkaar geplaatst zijn. Er zijn slechts 

drie wandstijlen aangetroffen, die niet precies op lijn liggen met de binnenstijlen. De 

wandstijlen zijn met een gemiddelde spoordiepte van 17 cm minder diep ingegraven 

dan de binnen- en nokstijlen, waarvoor een gemiddelde spoordiepte van respectievelijk 

26 en 32cm geldt. De binnenstijlen en nokstijlen lijken daarom het grootste deel van de 

daklast gedragen te hebben. De locatie van de ingangen kon niet worden vastgesteld.

De huisplattegrond heeft weinig vondstmateriaal opgeleverd. Uit twee sporen is een 

scherf aardewerk verzameld en er is een zandstenen rolsteen gevonden. Voor één van 

de scherven kon een datering in de midden- tot late bronstijd worden vastgesteld. 

De plattegrond kan worden getypeerd als een structuur van het type Emmerhout.41 

41  Waterbolk 2009, 43-49.



Plangebied WinkelskamP    43

13

21

16

20

13

21

16

20

218500

218500

218550

218550

45
07

00

45
07

00

45
07

50

45
07

50
N

25m0

Legenda

paalspoor
kuil
kuil type B

Figuur 5.1 
Bewoningssporen uit de midden – late bronstijd met omvang van de veronderstelde gebouwplattegronden (grijs, met structuurnummer). 
De grens van plangebied Winkelskamp Oost is met een rode lijn aangegeven.
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Kenmerkend voor dit type zijn de driebeukige bouw, de aanwezigheid van enkele 

nokstijlen en buiten- en binnenstijlen die met elkaar corresponderen. De plattegrond 

is met een lengte van 16,5 m wel wat aan de korte kant, de huizen van het type 

Emmerhout hebben gewoonlijk een lengte tussen 17 en 29 m. Dit kan echter worden 

verklaard door het ontbreken van de ingangspalen die gewoonlijk aan de kopse kanten 

worden aangetroffen. Type Emmerhout wordt gewoonlijk in de midden-bronstijd 

gedateerd, met een mogelijke uitloop in de late bronstijd.

5.2.3 Huis 20

Huis 20 overlapt deels met huis 16, maar is iets verder naar het zuidoosten gebouwd. 

De oriëntatie is iets meer noord-zuid gedraaid ten opzichte van huis 16. Beide huizen 

zijn in constructie zeer vergelijkbaar en ook huis 20 wordt daarom als type Emmerhout 

geclassificeerd (Figuur 5.3). Ook huis 20 heeft een driebeukige opbouw met twee rijen 

binnen- en twee rijen wandstijlen. Er is sprake van negen paar binnen- en wandstijlen, 

waarvan echter niet alle paalsporen gevonden zijn. In de zuidelijke helft van de 

4m0 
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spoordiepte structuur

14.39 m+NAP

Figuur 5.2 
Huis 16.
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plattegrond zijn in het centrum twee nokstijlen aangetroffen die 1,5 m uit elkaar staan. 

Wat betreft de spoordiepte laat de plattegrond van huis 20 geen duidelijke verschillen 

zien in de diepte tussen de binnen- en wandstijlen. De binnenstijlen zijn gemiddeld 

20 cm diep en de wandstijlen 23 cm. Uit de diepte van de nokstijlen, gemiddeld 29 

cm, komt de dakdragende functie duidelijk naar voren. Op een afstand van 1,7 m ten 

zuiden van het laatste paar binnen- en wandstijlen zijn twee ingangsstijlen aanwezig, 

die de 1,6 m brede ingang aan de kopse kant flankeren. Mogelijk hebben zich ook in 

de lange wanden twee ingangen bevonden. De aangetroffen nokstijlparen zouden 

hier een hal (met ingangen) kunnen afbakenen aan weerszijden waarvan zich dan 

twee grote ruimten (woon- en staldeel?) bevonden hebben. Nokstijlen komen vaker 

voor bij huisplattegronden van het type Emmerhout, maar niet persé ter hoogte van 

ingangen. Het kan echter zo zijn dat de nokstijlen ter hoogte van een ingang dieper 

ingegraven zijn, omdat de dragende functie daar groter was en dat bij huis 20 alleen 

deze nokstijlen bewaard zijn. De huisplattegrond heeft een lengte van 17 m en een 

breedte van 6 m.

De vondsten uit de sporen van de plattegrond betreffen een zandstenen rolsteen en 

vier scherven aardewerk. Het aardewerk bestaat uit kleine scherven die niet nader 

gedateerd konden worden dan de periode midden-bronstijd – ijzertijd. 
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Figuur 5.3 
Huis 20.
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5.2.4 Spieker 21

In het noorden van het erf ligt een zespalige spieker42 van 4,7 bij 2,7 m. De oriëntatie 

van de structuur komt overeen met die van huis 16. De diepte van de sporen ligt tussen 

de 9 en 23 cm. Uit twee sporen is een scherf aardewerk verzameld, waaronder een 

bodemfragment dat kenmerkend is voor de midden- tot late bronstijd.

5.2.5 Kuilencluster

Een langgerekt cluster kuilen loopt van noord tot zuid dwars over het 

nederzettingsterrein. Het voorkomen van kuilenclusters op erven is een opvallend 

fenomeen dat ook bekend is van andere midden- en late bronstijd vindplaatsen.43 

Enkele kuilen liggen binnen de contouren van de huisplattegronden en kunnen 

mogelijk als inpandige kuil worden beschouwd. Andere kuilen oversnijden juist de 

sporen van de huisplattegronden 16 en 20 (Figuur 5.4). In totaal bestaat het cluster uit 

64 kuilen. 

De meeste kuilen kunnen worden onderverdeeld in twee typen, hier type A (N = 

38) en typ B (N = 19) genoemd. De kenmerken van deze typen worden in Tabel 

5.2 gesimplificeerd weergegeven. Kuilen van het type A betreffen kuilen met een 

komvormige doorsnede, waarin meestal maar één fase van opvulling te herkennen is 

(Figuur 5.5). De opvulling is vaak bruin tot donkergrijsbruin en homogeen. De sporen 

van dit type zijn gemiddeld 24 cm diep. Kuilen van het type B hebben een rechthoekige 

doorsnede met rechte wanden en een vlakke tot licht komvormige bodem. De 

spoordiepte van deze kuilen is met een gemiddelde van 58 cm dieper dan de kuilen 

van type A. Meestal zijn er meerdere vullingen herkenbaar, waarbij de onderste vulling 

vaak donkerder en grijzer is dan de vulling(en) erboven en soms houtskoolspikkels 

bevat (Figuur 5.5). De overige kuilen betreffen sporen die niet gecoupeerd zijn (N=3) en 

kuilen met een onregelmatige doorsnede (N=4). 

42  Spiekers zijn kleine bijgebouwen, meestal bestaande uit vier- of zes paalsporen. De spiekers 
werden met name gebruikt voor graanopslag. Naast het formaat is een verschil met andere 
bijgebouwen de aanwezigheid van een verhoogde vloer. Deze was bedoeld om ongedierte 
weg te houden en rotting te voorkomen van de gewassen te voorkomen.

43  Bijvoorbeeld Twello de Schaker (Meurkens 2014, 124-128) en Bedrijvenpark H2O te Hattem 
(Knippenberg & Hamburg 2011, 158-163).

Figuur 5.4 
Overzicht over een deel van het cluster brons-
tijdkuilen (put 3). Foto richting het noorden.



Plangebied WinkelskamP    47

Figuur 5.5 
Een selectie van de bronstijdkuilen van typen A en B. 
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In 60% van de kuilen van type A en 80% van de kuilen van type B is vondstmateriaal 

aangetroffen. In de kuilen van type A werden gemiddeld zes vondsten per 

kuil geborgen en in de kuilen van type B gemiddeld elf vondsten per kuil. Het 

vondstmateriaal bestaat uit aardewerk, natuursteen, een paar vuurstenen en een enkel 

brokje verbrande leem. Vermeldenswaardige vondsten zijn twee granieten maalstenen 

en een vuurstenen eindschrabber (zie hoofdstuk 8 en 9).

De functie van kuilen is vaak moeilijk te achterhalen. Kuilen met rechte wanden en 

een vlakke bodem (hier beschreven als type B) worden vaak als silo-, voorraad- of 

opslagkuil geïnterpreteerd. In Hattem zijn net als in Hengelo Winkelskamp kuilen 

gevonden in de zijbeuken van plattegronden, tussen de paalsporen. Deze kuilen 

worden door de auteurs beschreven als kuilen met een rituele functie, bijvoorbeeld 

voor het plaatsen van een bouw- of verlatingsoffer.44

Type A Type B

Grootste diameter in sporenvlak 45 – 190 cm (gemiddeld 108 cm) 74-200 cm (gemiddeld 137 cm)

Spoordiepte  7 – 66 cm (gemiddeld 24 cm) 30 – 96 cm (gemiddeld 58 cm)

Vorm doorsnede komvormig rechthoekig

Opvulling vaak één vulling vaak meerdere vullingen

5.2.6 Palenrij 13

Ca.  40 m ten westen van het midden – late bronstijd erf is een rij van zes 

palen aangetroffen, die mogelijk in het westen buiten de begrenzing van het 

onderzoeksgebied doorloopt. De palenrij kon over een lengte van 6,7 m worden 

gevolgd. De palenrij ligt haaks op de oriëntatie van huis 20, zodoende is de structuur 

tot de midden - late bronstijd fase gerekend.

De palenrij bevindt zich duidelijk buiten het bewoonde areaal, op de overgang naar de 

landschappelijke laagte ten westen ervan. Hiermee geeft de rij palen enig inzicht in de 

indeling van het land buiten de bewoningskern. 

5.2.7 Datering

De datering van de vindplaats is af te leiden uit het complex van 248 scherven 

aardewerk. Op basis van dit materiaal dateert de bewoningfase aan het einde van 

de midden-bronstijd of op de overgang naar de late bronstijd. Deze datering wordt 

bevestigd door de typologie van de huisplattegronden.

5.3 Bewoning in de vroege ijzertijd (800 – 500 v. Chr.)

5.3.1 Inleiding

In de loop van de bronstijd is het terrein verlaten voor de duur van een aantal eeuwen. 

Pas in de vroege ijzertijd is er weer bewoning binnen het plangebied. Net als in de 

midden – late bronstijd is er sprake van één erf dat op het oostelijke, hoogste deel 

van het dekzandplateau in het noorden van het plangebied is gelegen (Figuur 5.6). 

De bewoning is aangetroffen over een gebied van 40 x 30 m, waarbij de sporen in 

noordelijke richting doorlopen buiten de grenzen van het plangebied. Het erf wordt 

gevormd door de sporen van één huisplattegrond, met enkele bijgebouwen – o.a. 

spiekers – en een greppelstructuur waarvan de functie niet bekend is. Eén kuil buiten 

44  Knippenberg & Hamburg 2011, 163.

Tabel 5.2 
Kenmerken van de bronstijdkuilen.
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het erf (S805) wordt ook tot de bewoning in de vroege ijzertijd gerekend; ook de 

waterput (structuur 15) uit deze periode bevindt zich buiten het erf.

5.3.2 Huis 6

In het meest noordelijke deel van het onderzoeksgebied is een plattegrond van 

een wandgreppelhuis aangetroffen. Het noordelijke deel van de plattegrond is 

verstoord door een afgraving die vermoedelijk in 1939 heeft plaatsgehad (Figuur 

5.7).45 Het onderzochte deel van de structuur is ca. 13,5 m lang en aangezien dit type 

plattegronden over het algemeen tussen de 11 en 16 m lang is, zal slechts een klein 

deel ontbreken. De breedte bedraagt 7,9 m.

Het gebouw heeft een NNW – ZZO oriëntatie en een driebeukige constructie (Figuur 

5.8). Deze bestaat uit drie paar binnenstijlen, een wandgreppel en daarbuiten 

buitenstijlen. De binnenstijlparen staan gemiddeld 3,9 m uit elkaar, waarbij de afstand 

tussen de sporen van één paar 2,9 tot 3 m bedraagt. Het oostelijke paalspoor van het 

noordelijke paar ontbreekt. De sporen hebben een gemiddelde diepte van 28 cm. De 

buitenstijlen liggen 1,7 tot 2,3 m uit elkaar. In het zuidelijk deel van de plattegrond 

liggen de buitenstijlen tegenover elkaar, maar in de noordelijke helft lijkt de plaatsing 

onregelmatiger. Ook aan de zuidelijke kopse kant zijn drie buitenstijlen aangetroffen. 

Uitgaande van een vrijwel gelijke paalzetting en diepte van de buitenstijlen rondom de 

wand van de plattegrond (23 cm), moeten de palen een gelijke last hebben gedragen. 

45  Mondelinge mededeling bewoner Winkelsweg 1.
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Figuur 5.6 
Bewoningssporen uit de vroege ijzertijd met 
omvang van de veronderstelde gebouwplat-
tegronden (lichtgrijs, met structuurnummer). 
De grens van plangebied Winkelskamp Oost is 
met een rode lijn aangegeven.
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Figuur 5.7 
Overzicht over Huis 6 met de verstoring ter 
hoogte van de putwand. Foto richting het 
noorden.
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Figuur 5.8 
Huis 6.
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Een dakconstructie met rondom een zelfde dakhelling ligt dan voor de hand: dit wijst 

op een schilddak. 

De wandgreppel ligt direct tegen de binnenzijde van de buitenstijlen en loopt in ieder 

geval aan de oostelijke, zuidelijke en westelijke zijde van de plattegrond. De greppel 

heeft een vlakke bodem en de diepte varieert tussen de 16 en 46 cm. Aan beide lange 

zijden is er een 1,5 m brede opening; beide geven de locatie van een ingang aan. De 

ingangen worden geflankeerd door (paal)kuilen die niet dieper ingegraven zijn dan de 

wand, maar wel een stuk breder zijn. 

In de paalsporen van de structuur is maar één vulling herkenbaar, die over het 

algemeen homogeen en soms vaag gevlekt is. Op basis hiervan kunnen geen 

uitspraken worden gedaan over het verdwijnen van het gebouw. Tevens zijn geen 

reparaties herkend.

In het midden van de plattegrond, direct ten noorden van de ingangspartij, is een 

10 cm diepe kuil gevonden met een ovale doorsnede en een bruine, vlekkerige 

vulling (S522). Uit de kuil is een grote hoeveelheid aardewerk (N=583), steen 

(N=62) en slakmateriaal (N=4) geborgen. Het steen bestaat vooral uit gebroken 

rolstenen, artefacten zijn niet aanwezig. Zowel het steen als het aardewerk toont 

sporen van (secundaire-) verbranding en de kuil moet mogelijk met een stichtings- 

of verlatingsritueel van het huis in verband gebracht worden. Ook zijn er binnen 

de plattegrond twee oranjebruine vlekken aangetroffen die op verhitting wijzen. 

Mogelijk reflecteren de vlekken de locatie van de inpandige haardplaatsen. Gezien het 

ontbreken van kuilen en/of houtskool zullen deze niet (diep) ingegraven geweest zijn.

De kenmerken van de plattegrond, met name de wandgreppel en de paalzetting, horen 

bij het type Wachtum. Dit type is nauw verwant aan het in Brabant voorkomende type 

Oss 2b en wordt in de vroege ijzertijd gedateerd.46 Het aardewerk uit de sporen van de 

plattegrond van huis 6 is niet nader te dateren dan late bronstijd – vroege ijzertijd.

5.3.3 Bijgebouwen

Ten westen en zuiden van de huisplattegrond zijn drie bijgebouwen aanwezig, met 

verschillende constructies en afmetingen.

Bijgebouw 8
Het 7,3 x 3,8 m grote bijgebouw bestaat uit twee rijen sporen van elk vijf staanders 

(Figuur 5.9; Figuur 5.10). De staanders staan paarsgewijs opgesteld, waarbij de paren 

op een afstand van 1,8 m van elkaar geplaatst staan. Opvallend is de grote omvang 

van de sporen in het vlak, de sporen hebben een diameter van 65 tot 100 cm. De 

sporen zijn dan ook relatief diep ingegraven, gemiddeld 49 cm (Figuur 5.11). Binnen de 

structuur liggen nog twee rijen van elk vier paalsporen die paarsgewijs staan opgesteld. 

De twee rijen liggen 1,0 m uit elkaar en de sporen op elke rij hebben een onderlinge 

afstand van gemiddeld 1,1 m. De sporen zijn met een diameter van ca. 15 cm en een 

gemiddelde diepte van 17 cm veel kleiner dan de buitenstaanders. Deze binnenstijlen 

zullen geen dakdragende functie hebben gehad. Mogelijk hebben ze een verhoging, 

zoals een vliering of (bovengrondse) vloer, gedragen.

De constructie en de omvang van de sporen van de plattegrond doet denken 

aan vroege-ijzertijd-bijgebouwen die in Zuid-Nederland worden aangetroffen. 

46  Waterbolk 2009, 54-55.
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Figuur 5.9 
Overzicht van bijgebouw 8 en greppelstruc-
tuur 23. Foto richting het zuiden. De binnen-
stijlen binnen bijgebouw 8 werden pas bij het 
verdiepen naar vlak 2 herkend en zijn daarom 
op deze figuur niet aangegeven.
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Figuur 5.10 
Bijgebouw 8.
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Dergelijke plattegronden zijn bekend van bijvoorbeeld Best Aarle, Den Dungen en St. 

Oedenrode. De plattegronden in Zuid-Nederland kennen echter niet de voornoemde 

binnenconstructie; ze tonen in plaats daarvan meestal maar één of twee palen op de 

centrale as.47 In de sporen van de structuur zijn geen vondsten aangetroffen.

Bijgebouw 14
Het tweebeukige bijgebouw meet 8,5 x 4,8 m. De constructie bestaat uit twee rijen 

van vier paalsporen met een gemiddelde spoordiepte van 36 cm. Daarbinnen ligt een 

rij van drie nokstijlen die op één lijn met de buitenstijlen staan, de meest oostelijke 

nokstijl ontbreekt. De nokstijlen hebben een gemiddelde diepte van 16 cm. Gezien de 

diepte van de sporen zal de daklast met name op de buitenstaanders hebben gerust 

en in mindere mate op de nokstijlen. Tussen de tweede en derde buitenstijl en nokstijl 

bevindt zich in het zuiden een 2,5 x 1,7 m grote, rechthoekige kuil (S727). De kuil heeft 

in doorsnede bijna verticale wanden en een vlakke bodem. In de kuil zijn 30 scherven 

aardewerk en een fragment vuursteen gevonden. 

47  Tol, Heunks, Kooistra, Meurkens & Verspay 2017, 224.

Figuur 5.11 
Doorsnede van enkele van de paalsporen van 
bijgebouw 8.
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Bijgebouw 17
Het derde bijgebouw is éénbeukig en bestaat uit vijf paar stijlen, waarvan twee 

paalsporen niet zijn teruggevonden. Het gebouw meet 7,6 x 2,1 m, de sporen hebben 

een diepte tussen de 18 en 35 cm. De sporen van de structuur hebben geen vondsten 

opgeleverd.

5.3.4 Spiekers

Er zijn vier vierpalige spiekers aangetroffen, de kenmerken staan beschreven in Tabel 

5.3. Geen van de spiekers heeft goed dateerbaar vondstmateriaal opgeleverd, maar op 

basis van de oriëntatie lijkt het aannemelijk dat ze met de vroege ijzertijd bewoning in 

verband gebracht kunnen worden.

Spieker Type Lengte Breedte Diepte sporen

9 4-palig 2,4 m 2,1 m 24 cm

10 4-palig 2,2 m 2,1 m 35 cm

11 4-palig 2,5 m 2,4 m 24 cm

12 4-palig 2,8 m 2,6 m 21 cm

5.3.5 Greppelstructuur 23

Een rechthoekige greppel vormt een bijzondere structuur waarvoor nog geen 

parallellen gevonden zijn. De structuur meet 12,2 x 8,6 m en heeft een ONO – WZW 

oriëntatie (Figuur 5.9). De greppel wordt oversneden door de paalsporen en de kuil van 

de bijgebouwen 8 en 14. Naast de paalsporen van deze bijgebouwen liggen er binnen 

de greppel nog enkele losse paalsporen, maar er zijn geen indicaties om deze met de 

greppel in verband te brengen zijn. Het kan echter ook niet worden uitgesloten.

In het vlak heeft de greppel een breedte van 50 tot 70 cm. De hoeken zijn afgerond en 

de lange zijden zijn enigszins gebogen. De doorsnede van het spoor is komvormig, de 

diepte bedraagt maximaal 26 cm. De greppel is helemaal over de lengte gecoupeerd, 

waarbij een vlakke bodem is vastgesteld (Figuur 5.12). Op basis hiervan lijken er in 

de greppel geen palen te hebben gestaan. De opvulling is bruin en gehomogeniseerd 

waarbij slechts één vulling herkend kon worden.

Verspreid door de greppel was relatief veel vondstmateriaal aanwezig, in totaal 91 

stuks. Veruit het meeste van dit materiaal bestaat uit aardewerk, maar ook enkele 

rolstenen van zandsteen en een fragment tefriet zijn aangetroffen. 

Het is de vraag hoe deze structuur geïnterpreteerd kan worden, er zijn bij de auteur 

geen analogieën bekend. Een eerste mogelijkheid is de functie van een greppel rond 

een grafmonument. Binnen de greppel is echter geen graf aangetroffen en ook in de 

directe omgeving van de greppelstructuur liggen geen graven. 

Tabel 5.3 
Kenmerken van de spiekers vroege ijzertijd 
spiekers.

Figuur 5.12 
Greppelstructuur 23 en bijgebouw 8 na het 
couperen. Foto richting het noordwesten.
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Gezien de ligging te midden van de bijgebouwen en spiekers van het vroege-ijzertijd-

erf lijkt een profane functie meer voor de hand te liggen. Op ijzertijdvindplaatsen in 

West-Nederland worden wat grotere omgreppelde arealen binnen een soortgelijke 

wooncontext wel beschreven: namelijk als veekralen. Een veekraal suggereert echter 

wel een vorm van omheining, terwijl concrete sporen van palen in of naast de greppel 

ontbreken. Bovendien is er in de greppel geen onderbreking die een ingang aangeeft. 

Een andere mogelijkheid is dat de greppel toch met één van de bijgebouwen 8 of 14 in 

verband gebracht moet worden. De greppel zou bijvoorbeeld (her)gebruikt kunnen zijn 

om ongedierte bij de opgeslagen gewassen in de gebouwen weg te houden.48 

5.3.6 Waterput 15

Ca. 100 m ten zuidoosten van het erf is een waterput uit de vroege ijzertijd 

aangetroffen (S585). Waar de bewoning op het hoogste deel van de dekzandrug 

gelegen is, ligt de waterput op de oostelijke flank naar de dekzandvlakte: daar waar het 

sporenvlak ca. 80 cm lager ligt dan op de top van het dekzandplateau.

De waterput had in het vlak een doorsnede van 5,5 x 4,7 m. Tot een diepte van ca. 70 

cm is de insteek van de kuil flauw, waarna de ondergrond van het zandige dekzand 

overgaat in een leempakket. Vanaf hier loopt de kuil vrij steil naar beneden, tot een 

diepte van 220 cm onder het sporenvlak. Onderin de put is een houten constructie 

aangetroffen. De opvulling van de kuil kan worden opgedeeld in zes fasen (Figuur 5.13).  

Allereerst is de kuil gegraven en is de houten beschoeiing geplaatst. Na de plaatsing 

van de beschoeiing is de kuil daarbuiten weer dicht gegooid met bruingrijs, licht 

humeus zand (vulling 4). De kern van de waterput is vervolgens langzaam opgevuld 

met grijsbruin zand dat naar boven toe humeuzer wordt (vulling 5 en 6). Na het in 

onbruik raken lijkt de kuil deels gedempt (vulling 3) met een bruingrijs zandpakket 

met humeuze brokken en schone zandlaagjes, waarin scherven aardewerk en 

een ondetermineerbaar ijzeren fragment zijn aangetroffen. Na het dempen van 

de kuil bleef er door inklinking nog een depressie over waarin zich, onder natte 

omstandigheden, een ca. 20 cm dikke vegetatiehorizont in het zand ontwikkeld 

48  Vergelijkbaar met de cirkelvormige greppels die rond middeleeuwse en Nieuwe tijd 
hooimijten gegraven werden.
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Figuur 5.13 
Doorsnede van waterput 15, de cijfers cor-
responderen met de vullingnummers zoals 
beschreven in de tekst.
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heeft (vulling 2; Figuur 5.14). De gelaagdheid van deze vulling wijst op een langzame 

dichtslibbing en de laag is zeer humeus tot venig. Het bovenste deel van het spoor is 

opgevuld met bruin zand. 

Onderin de kuil is een houten constructie aangetroffen, waarvan de onderste ca. 70 cm 

bewaard is gebleven. De constructie kon door problemen met opkomend grondwater 

niet in detail worden bestudeerd. Er bleek in het veld sprake van een tonconstructie 

van verticaal geplaatste eiken planken (zie hoofdstuk13) met enkele aangepunte palen 

daar omheen, die tot onder de constructie de grond ingestoken waren. Ook binnenin 

de constructie is een aangepunte paal gevonden, die vermoedelijk als welpaal dienst 

heeft gedaan.

Uit verschillende vullingen zijn aardewerk (N=26) en steen (N=4) verzameld, waarbij 

het meeste materiaal afkomstig is uit de dempingslaag (vulling 3) en het onderste 

deel van de kern (vulling 6). Het steenmateriaal bestaat uit onbewerkte rolstenen. Het 

aardewerk dateert de waterput in, waarschijnlijk, de vroege ijzertijd.

5.3.7 Kuil S805 

Ten slotte wordt nog één kuil aan de vroege-ijzertijd-bewoningsfase toegeschreven. 

Ongetwijfeld zijn er meer kuilen aan de ijzertijdbewoning te relateren, want op en 

rond het erf zijn verschillende soortgelijk sporen opgegraven. Wanneer er geen 

aardewerk wordt aangetroffen, is het echter moeilijk de sporen te dateren en aan 

de juiste bewoningsfase toe te kennen. Kuil S805 valt op door zijn omvang, de grote 

hoeveelheid vondstmateriaal en de ligging ca. 40 m ten zuiden van het erf. De kuil 

heeft in het vlak een ronde vorm met een diameter van 180 cm. De wanden van de 

kuil zijn in doorsnede rond en gaan onderin over in een ovale bodem (Figuur 5.15). 

Figuur 5.14 
Doorsnede van het bovenste deel van water-
put 15. Foto richting het noorden.

Figuur 5.15 
Doorsnede van kuil S805.
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De maximale diepte is 56 cm. De onderste 20 cm van de kuil is opgevuld met relatief 

schoon, bruin tot lichtbruin zand. Hierboven bevindt zich een ca. 15 cm dikke laag die 

zwart is van het houtskoolstof. Deze laag zal in één keer in de kuil zijn gedumpt en 

kan als afval uit bijvoorbeeld een haard worden gezien. Boven de houtskoolrijke laag 

bevindt zich een ca. 20 cm dikke, bruine nazak.

In alle drie de vullingen zijn aardewerk (N=126), gebroken en ongebroken stukken 

kwarts (N=9) en enkele kleine fragmentjes bot (N=9) aangetroffen. In totaal gaat het 

om 144 stuks, met een gewicht van 1215 gram. Alle botten, maar ook enkele scherven 

aardewerk en enkele stenen tonen sporen van (secundaire) verbranding.

Gezien de ligging van de kuil buiten het bewoningsareaal, de houtskoolrijke laag en het 

vondstmateriaal kan de kuil mogelijk in verband worden gebracht met ambachtelijke 

activiteiten die (veiligheidshalve) buiten het erf plaatsvonden. 

5.3.8 Datering

Op basis van het aardewerk lijkt het erf in de vroege ijzertijd te plaatsen, hoewel een 

begin in de late bronstijd op basis van het materiaal niet uitgesloten kan worden. 

De huisplattegrond van het type Wachtum is eveneens kenmerkend voor de vroege 

ijzertijd en bevestigt daarmee de datering van het aardewerk. 
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Figuur 5.16 
IJzertijdgrafveld met crematiegraven en 
omvang van de veronderstelde randstruc-
turen (lichtgrijs).  De grens van plangebied 
Winkelskamp Oost is met een rode lijn aan-
gegeven.
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5.4 Een grafveld uit de ijzertijd (800 - 50 v. Chr.)

5.4.1 Inleiding

In het meest westelijk deel van het onderzoeksgebied is een klein grafveld uit 

de ijzertijd aangetroffen. Het grafveld ligt op het westelijke hoge deel van het 

dekzandplateau. Het vormde, vanwege de hoge ligging, waarschijnlijk een 

markante plek in het landschap. Het grafveld bestaat uit twee randstructuren en 

vijf crematiegraven, waarvan er zich twee binnen de randstructuren bevinden. De 

sporen van het grafveld zijn aangetroffen over een areaal van ca. 45 bij 37 m. De 

westelijke begrenzing van het grafveld kon niet worden vastgesteld, de aangetroffen 

randstructuren liggen deels buiten de grens van het onderzochte terrein. Vermoedelijk 

reikt het grafveld dan ook tot buiten de westgrens van het plangebied (Figuur 5.16). 

5.4.2 De crematiegraven

De crematiegraven zijn alle aangetast door bioturbatie en verploeging in de 

middeleeuwen. De crematieresten zijn daardoor deels opgenomen in het 

bovenliggende esdek; de bijbehorende aardewerk potten (urnen of bijgiften) zijn 

in scherven gebroken. De graven S926 en S952 zijn zelfs geheel opgenomen in 

het esdek, hier was in het dekzand geen grafkuil meer te herkennen. Uit graf S952 

kon desondanks nog 310 g crematie geborgen worden (Tabel 5.4). De overige 

grafkuilen hebben dieptes tussen de 12 en 21 cm. Het is aannemelijk dat het grafveld 

oorspronkelijk uit meer graven heeft bestaan dan er zijn teruggevonden. Een deel van 

de graven is mogelijk in zijn geheel in de bovengrond opgenomen.

Door de aantasting van de graven was het niet mogelijk de graven in te delen in typen 

zoals die door Hiddink gedefinieerd zijn. De graven S894, S916 en S950 lijken tot het 

type A gerekend te kunnen worden: graven waarbij verbrand bot uit de brandstapel 

is uitgezocht en los of verpakt in een container (houder) in de grafkuil is bijgezet, 

waarna de kuil direct met schone grond is opgevuld (Figuur 5.17).49 De crematieresten 

van de sporen S894, S916 en S950 zijn niet zichtbaar in een container bijgezet. Het 

is echter mogelijk dat de container van organisch materiaal was, waardoor deze nu 

niet meer aanwezig is. De potten die bij S894 en S950 zijn aangetroffen, betreffen 

geen urnen, maar moeten als bijgift worden gezien. In deze twee graven zijn ook 

houtskoolfragmenten aangetroffen, terwijl dit bij de andere graven niet aanwezig is. 

De aanwezigheid van houtskool bij de crematieresten geeft aan dat de crematieresten 

minder zorgvuldig uit de brandstapel uitgezocht zijn.   

49  Hiddink 2003.

Figuur 5.17 
Doorsneden van de crematiegraven S916 en 
S950.
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put spoor spoordiepte 
(cm)

binnen graf-
structuur

urn crematieresten 
gewicht (g)

leeftijd geslacht bijgiften

18 894 21 nee nee 234,8 13-18/19 ? pot

22 916 12 ja nee 898,5 20-40 man

23 926 ja nee 16,8 ? ?

24 950 nee nee 394,7 (2 ind.) 7-12/ 20-40 vrouw(?)/? pot

25 952 20 nee nee 310 ? ?

5.4.3 Langbedden

Twee crematiegraven (S916 en S926) zijn binnen randstructuren gelegen. Beide 

exemplaren betreffen langwerpige, rechthoekige grafmonumenten die door Kooi 

als het type Ruinen 2 beschreven worden.50 De lengte van dit type langbedden loopt 

uiteen van 2,5 tot 52,2 m, de breedte van ca. 2 tot 5 m. 

Randstructuur 18 is een langbed van 23,2 x 8,6 m: naar verhouding een zeer breed 

exemplaar (Figuur 5.18). De greppel heeft een ca. 7 m brede opening aan de oostzijde. 

Ook in de noordwesthoek lijkt de greppel her en der niet door te lopen; deze 

onderbrekingen lijken echter eerder het resultaat van slechte conservering, dan een 

bewuste opening. Op veel plekken is de greppel namelijk niet dieper dan 10-15 cm; 

zelfs op het diepste punt is de greppel slechts 32 cm diep. De greppel zelf is tussen de 

50 en 75 cm breed, in doorsnede heeft het spoor een vlakke bodem. Er kon maar één 

vulling worden onderscheiden, die homogeen bruin is.

Van randstructuur 19 is maar een klein deel bewaard gebleven, namelijk de oostzijde 

en de bocht richting de noordzijde. Het langbed heeft een minimale lengte van 15,9 

m, de breedte is onbekend. Ook deze randstructuur vertoont een opening aan de 

oostzijde, maar deze blijkt samen te hangen met een werkput uit het vooronderzoek: 

bij de aanleg van de 4,5 m brede proefsleuf is de ondiepe greppel niet herkend, 

waardoor het vlak iets dieper is aangelegd dan tijdens de opgravingsfase. De greppel 

50  Kooi 1979, 133.

Tabel 5.4 
Overzicht van de crematiegraven met enkele 
kenmerken.

Figuur 5.18 
Langbed 18 tijdens de vlakaanleg. 
Foto richting het noordwesten.
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heeft een maximale diepte van 14 cm en een zeer vage begrenzing. Ook in deze 

greppel kon slechts één vulling worden onderscheiden.

Indien de twee randstructuren tot twee verschillende langbedden behoord hebben, 

hebben deze elkaar oversneden. Dit is opmerkelijk omdat binnen de greppels 

een heuvellichaam opgeworpen zal zijn, dat voor langere tijd zichtbaar moet zijn 

geweest in het landschap. Gebruikelijk is dat dergelijke monumenten gerespecteerd 

werden; oversnijdingen komen dan ook niet of nauwelijks voor. Waarschijnlijk moet 

randstructuur 19 daarom worden gezien als een verlenging van het oorspronkelijke 

langbed 18: een jongere fase dus, waarin opnieuw een dode werd bijgezet. Door deze 

verlenging kreeg het langbed een totale lengte van 35 m. Doordat de opvulling van 

de sporen gehomogeniseerd is, is de verlenging van het langbed niet te herkennen 

(bijvoorbeeld aan de hand van sporen van een bewust gedempt noordelijk deel van de 

greppel van randstructuur 18).

5.4.4 Overige kuilen op het grafveld

Net ten oosten van de langbedden liggen nog enkele paalsporen en kuilen en ook 

binnen randstructuur 19 is een kuil aangetroffen. Van deze sporen is niet duidelijk 

of, en hoe deze met het grafveld in verband staan. Op basis van de vervagende 

begrenzing en de gehomogeniseerde opvulling lijken de sporen in de prehistorie te 

dateren, maar geen van de sporen heeft dateerbare vondsten opgeleverd. 

5.4.5 Datering 

Voor de datering van het grafveld zijn verschillende methoden beschikbaar, namelijk 

de typering van de randstructuren en de datering van het aardewerk. Om meer grip 

te krijgen op de dateringsrange van het grafveld zijn daarnaast alle crematiegraven 

gedateerd met behulp van 14C-onderzoek.

De rechthoekige langbedden komen voor vanaf de vroege ijzertijd (ca. 800 v.Chr.) en 

vertonen in het begin vaak nog een of meerdere, vaak excentrisch geplaatste, kuiltjes 

met “schone” crematieresten of urnbijzettingen. Ze zijn echter vooral karakteristiek 

voor de tweede helft van de midden-ijzertijd (ca. 5e eeuw v. Chr.). In deze laatste 

periode is er geen sprake meer van urnbegravingen binnen de randstructuren.51  De 

aanwezigheid van houtskool en incidenteel hiermee vermengde crematieresten in de 

vulling van de greppel wordt algemeen opgevat als een teken dat de grafmonumenten 

met de overgang van de vroege- naar de midden-ijzertijd worden getransformeerd 

in zogenaamde ‘brandheuvels’. Aangezien bij beide grafmonumenten van Hengelo-

Winkelskamp Oost sprake is van crematiegraven binnen de greppelstructuur (en niet in 

de greppel zelf), ligt een vroege datering, in de vroege ijzertijd of begin van de midden-

ijzertijd, het meest voor de hand.

Het aardewerk biedt weinig aanknopingspunten voor een scherpe datering. Het type 

pot dat in S894 en S950 is aangetroffen, komt gedurende de hele late bronstijd en 

ijzertijd voor, met uitzondering van de tweede helft van de vroege- en eerste helft van 

de midden-ijzertijd. 

De 14C dateringen tonen een gevarieerd beeld: S916 en S926 hebben een datering in 

de vroege – tot de eerste helft van de midden- ijzertijd opgeleverd. Crematieresten uit 

de overige drie graven dateren uit de midden- tot late ijzertijd (Tabel 5.5; Figuur 5.19). 

Wanneer de gegevens gecombineerd worden, levert dit een beeld op van een grafveld 

51  Hessing & Kooi 2005, 637; Hermsen & Van der Wal 2012, 55.
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dat een langere periode in de ijzertijd in gebruik is geweest. De oudste graven dateren 

uit de vroege ijzertijd tot de eerste helft van de midden-ijzertijd en de jongste uit 

de tweede helft van de midden- tot late ijzertijd. Tabel 5.6 geeft voor elk graf de 

ouderdom weer op basis van de gecombineerde gegevens.

spoor v. laboratoriumcode datering BP CAL 1 sigma (68,2%) CAL 2 sigma (95,4%)

894 556 Poz-81877 2115 +/- 30 192 – 99 cal. V. Chr. 342 – 49 cal. v. Chr.

916 639 Poz-81874 2465 +/- 30 752 – 515 cal. v. Chr. 760 – 414 cal. v. Chr.

926 612 Poz-81876 2365 +/- 30 504 – 392 cal. v. Chr. 536 – 386 cal. v. Chr.

950 635 Poz-81926 2110 +/- 30 182 – 60 cal. v. Chr. 346 – 43 cal. v. Chr.

952 644 Poz-81875 2270 +/- 30 394 – 235 cal. v. Chr. 399 – 209 cal. v. Chr.

crematiegraf datering

894 tweede helft midden-ijzertijd – late ijzertijd

916 vroege ijzertijd – eerste helft midden-ijzertijd

926 eerste helft midden ijzertijd

950 tweede helft midden-ijzertijd – late ijzertijd

952 midden-ijzertijd – eerste helft late ijzertijd

5.5 Bewoning in de vroege middeleeuwen (800 – 1000 n. Chr.)

5.5.1 Inleiding

Na de bewoning en begraving in de ijzertijd is het terrein voor lange tijd verlaten. Pas 

in de loop van de vroeg middeleeuwen is weer sprake van bewoning. Op de oostelijke 

flank van het dekzandplateau bevindt zich een erf uit deze periode. Het ca. 40 x 25 

m grote erf is binnen de grenzen van het onderzoeksgebied waarschijnlijk geheel 

opgegraven en bestaat uit een hoofdgebouw met een aanbouw, een waterput, twee 

spiekers en twee silokuilen (Figuur 5.20). Een noord-zuid georiënteerde palenrij 

ten oosten van het huis vormt mogelijk onderdeel van de erfgrens. Een tweede 

palenrij in het zuidelijk deel van het onderzoeksterrein kan mogelijk ook tot de 

vroegmiddeleeuwse bewoningsfase worden gerekend, maar een jongere datering is 

niet uit te sluiten.

Op de flank van de laagte in het noordwesten van het plangebied bevinden zich ook 

enkele sporen uit de vroege middeleeuwen, namelijk een cluster paalsporen en een 

kuil. Deze sporen liggen op ruim 200 m afstand van het erf en kunnen waarschijnlijk 

aan buitenerfse activiteiten worden toegeschreven. Het is echter ook mogelijk dat de 

sporen in verband staan met een erf dat buiten het plangebied gelegen is.

Tabel 5.5 
14C dateringen van de crematiegraven.

Figuur 5.19 
Calibratiecurves van de in Tabel 5.5 gepresen-
teerde 14C-dateringen. 

Tabel 5.6
Datering van de crematiegraven.
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Figuur 5.20 
Sporen uit de vroege middeleeuwen met 
omvang van de veronderstelde gebouwplat-
tegronden (lichtgrijs, met structuurnummer). 
De grens van plangebied Winkelskamp Oost 
is met een rode lijn aangegeven.
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5.5.2 Huisplattegrond met aanbouw 4/ 22

Het hoofdgebouw van het vroegmiddeleeuwse erf bestaat uit een driebeukige 

huisplattegrond met een aangrenzend bijgebouwtje (Figuur 5.21). De plattegrond 

heeft een lengte van 20 m en is 8,5 m breed. De constructie bestaat uit twee rijen 

binnenstijlen met daarbuiten twee rijen buitenstijlen (Figuur 5.22). De binnenstijlen 

zijn in rechte rijen geplaatst, waarbij de sporen van beide rijen recht tegenover elkaar 

geplaatst zijn met een tussenafstand van 6 m. De afstand tussen de paren bedraagt 

gemiddeld 2,4 m. De rijen buitenstijlen stijlen zijn licht gebogen. De binnen- en 

buitenstijlen zijn niet op één lijn geplaatst. De diepte van de sporen wijst er op dat 

de binnenstijlen een groter deel van de daklast gedragen zullen hebben dan de 

buitenstijlen. De binnenstijlen zijn namelijk gemiddeld 28 cm, terwijl de buitenstijlen 

een gemiddelde diepte van 16 cm hebben. De oostelijke kopse kant wordt gevormd 

door enkele paalsporen die ter hoogte van de laatste binnen- en buitenstijlen geplaatst 

zijn. Aan de westzijde zijn twee paalsporen 1,5 m buiten de binnen- en buitenstijlen 

geplaatst. Op basis van de ligging van de paalsporen kan de locatie van de ingang(en) 

niet worden vastgesteld. 

Tegen het westelijke deel van de plattegrond is in het noorden een bijgebouwtje 

geplaatst. Het betreft een rechthoekige structuur van 3 x 4 m van acht palen, waarbij 

de westelijke palen ter hoogte van de kopse kant van het huis zijn geplaatst.  

Binnen de plattegrond zijn drie kuilen aangetroffen. Eén vondstrijke kuil (S357) bevindt 

zich in het westelijk deel van de plattegrond. Het spoor had in het sporenvlak een 

doorsnede van ca. 75 cm en was 13 cm diep (Figuur 5.23). De kuil was opgevuld met 

vier kg oranje, verbrande leem, aardewerk, slakfragmenten en maalsteenfragmenten 

van tefriet. De kuil blijkt secundair als afvalkuil gebruikt te zijn. De primaire functie 

is onduidelijk; het is dan ook maar de vraag of de kuil met de gebruiksfase van de 

plattegrond in verband stond. Dit geldt ook voor twee andere naburige kuilsporen: 

één kuil (S386) oversnijdt namelijk één van de buitenstijlen. De kuil had een diepte van 

slechts 10 cm en was opgevuld met leembrokken. De andere kuil, S319, ligt wel binnen 

de plattegrond, maar lijkt op basis van de grijzere opvulling en de vagere begrenzing 

uit de prehistorie te dateren. 

Er zijn binnen het palenpatroon geen (extra) sporen gevonden van een verbouwing 

van de plattegrond die zouden kunnen wijzen op een verlenging van de gebruiksduur. 

De brokkige opvulling van de sporen, het ontbreken van paalschaduwen en de 

aanwezigheid van uitgraafkuilen in enkele sporen (Figuur 5.24), geven aan dat de 

houten palen na de bewoningsfase bewust verwijderd zijn. 

Figuur 5.21 
Overzicht van de vroeg middeleeuwse 
plattegrond met bijgebouw structuur 4/22. 
Foto richting het oosten.
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Figuur 5.22 
Structuur 4/ 22.

Figuur 5.23 
Inpandige kuil S357. 
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De plattegrond wordt tot het type Zelhem gerekend.52 Kenmerkend voor dit huistype 

zijn de aanwezigheid van rechte rijen binnen- en buitenstijlen en de buitenpalen zoals 

deze aan de westelijke kopse kant van de structuur aangetroffen zijn. Enkele tot type 

Zelhem gerekende gebouwen hebben een licht gebogen wanden, zoals ook voor de 

noordelijke wand van het exemplaar uit Hengelo het geval is. Door Waterbolk wordt 

het type Zelhem in de 7e en 8e eeuw gedateerd.53 

5.5.3 Waterput 7

Drie meter ten zuiden van de huisplattegrond 4/22 is waterput 7 aangetroffen. In 

het sporenvlak heeft de put een diameter van 3,6 m. In doorsnede lopen de wanden 

van de insteek iets schuin naar het midden tot een diepte van 272 cm beneden het 

sporenvlak. Er zijn zeven fasen van opvulling onderscheiden (Figuur 5.25). Al tijdens 

het graven van de kuil en het plaatsen van de houten constructie (vulling 4) lijken 

de wanden van de kuil dichtgeschoven te zijn. Dit heeft geleid tot een vrij schone, 

lichtgeelbruine opvulling met daarin dunne, donkere en humeuze laagjes (vulling 3). 

Na het plaatsen van de beschoeiing is de kuil grotendeels dichtgegooid met grijsbruin 

zand (vulling 6). De kern van de waterput heeft zich langzaam opgevuld. De onderste 

65 cm bestaan uit zand dat uit de bodem is opgeweld (vulling 7). Daarboven bevindt 

zich een donkergrijsbruin en grotendeels humeus pakket (vulling 5). Na het buiten 

gebruik raken van de put is deze gedempt (vulling 2; Figuur 5.26). De bovenste ca. 40 

cm bestaat uit een donkerbruine, homogene nazak met daarin spikkels houtskool. De 

houten constructie bestaat uit een uitgeholde eiken boomstam met een doorsnede van 

66 cm, die over een lengte van 130 cm geconserveerd is. Oorspronkelijk zal de stam ca. 

2 m lang geweest zijn.

52  Waterbolk 2009, 90-94; Van der Velde 2014, 108,
53  Waterbolk 2009, 90.

Figuur 5.24 
Doorsnede van binnenstijl S317.
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In de waterput zijn geen vondsten aangetroffen, op basis van de ligging op het erf 

wordt echter een vroegmiddeleeuwse datering verondersteld.

5.5.4 Kuilen 

Ca. 17 m ten noorden van de huisplattegrond liggen op 2 m afstand van elkaar 

twee grote kuilen (S696/ 697 en S698/699). S696/697 heeft in het vlak een omvang 

van 2,1 m en de doorsnede kenmerkt zich door min of meer rechte wanden en 

een vlakke- tot komvormige bodem (Figuur 5.27). De kuil is 110 cm diep en tot op 

de lemige fluvioperiglaciale afzettingen gegraven. De opvulling van de kuil heeft 

plaatsgevonden in meerdere fasen. Onderin de kuil bevindt zich een ca. 10 cm dik 

pakket van afwisselende donkergrijze humeuze laagjes en lichtgrijze, schone laagjes 

nazak insteek hout    kernnatuurlijke verstoring

Spoor 350
13,6 m

13 m
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Figuur 5.25 
Doorsnede van waterput 7.

Figuur 5.26 
Doorsnede van het bovenste deel van 
waterput 7, tot op het niveau waarop het 
hout zichtbaar werd.
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(vulling 5). Deze laag heeft zich waarschijnlijk kort na de aanleg van de kuil gevormd 

door natuurlijke inspoeling en inwaaiing van sediment. De kuil is vervolgens deels 

dichtgegooid met een donkergrijze, humeuze vulling met kleine lichte spikkels (vulling 

4). Vulling 3 toont dat de kuil vervolgens weer een tijd open heeft gelegen, waarbij op 

de bodem opnieuw dunne laagjes schoon en humeus zand zijn afgezet. De kuil lijkt 

opnieuw dichtgegooid te zijn met een homogeen en humeus pakket (vulling 2), waarbij 

de bovenste ca. 20 cm als nazak beschreven kan worden (vulling 1).

De kuil is secundair als afvaldump gebruikt. Aan de westelijke zijde van de kuil is een 

grote hoeveelheid smeedhaardslakken gevonden. Verder komen er uit vulling 3 en 4 

scherven van kogelpot- en Badorf-aardewerk en fragmenten tefriet.

De naastliggende kuil S698/699 heeft in het sporenvlak een enigszins ovale omvang 

van 2,1 x 1,7 m. De wanden van de kuil lopen in de doorsnede steil naar beneden, 

om vervolgens over te gaan in een vlakke bodem (Figuur 5.27). De diepte van de kuil 

bedraagt 60 cm. Ook in deze kuil zijn meerdere vullingen herkend. De kuil is in drie 

keer gedempt met een heterogeen grijs tot donkergrijs pakket (vullingen 2, 3 en 4). 

Vervolgens is het centrum van de kuil opnieuw uitgegraven tot een diepte van 35 cm 

(vulling 1). De opvulling van deze jongste fase is bruingrijs en homogeen. In deze kuil is 

geen vondstmateriaal aangetroffen.
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Figuur 5.27 
Doorsnede van de kuilen S696/ 697 (links) en 
S689/699 (rechts).

Figuur 5.28 
Doorsnede van kuil S967.
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Op basis van de vorm en omvang van de kuilen zijn beide waarschijnlijk te 

interpreteren als silokuilen: vermoedelijk gebruikt voor de ondergrondse opslag van 

graan.

Een derde kuil bevindt zich ver buiten het bewoonde areaal, op de flank naar de laagte 

in het zuidwesten van het plangebied (S967). Het betreft een 68 cm diepe kuil met een 

min of meer rechthoekige doorsnede (Figuur 5.28). Onderuit de kuil komen 11 scherven 

kogelpot en Pingsdorf aardewerk (750-950 n. Chr.) en twee verbrande zandstenen 

rolstenen. Op basis van de vorm van de doorsnede en de omvang kan ook dit spoor 

waarschijnlijk als opslagkuil worden geïnterpreteerd. Een functie als waterkuil is echter 

ook mogelijk.

5.5.5 Palenrij 1 en 5

Vanuit de noordoosthoek van de huisplattegrond is over een lengte van ca. 6,5 m 

een smalle strook palen in noordelijke richting te volgen (palenrij 5). De smalle strook 

bestaat uit in totaal negen palen die in twee rijen liggen, waarvan de palen in beide 

rijen schuin tegenover elkaar geplaatst zijn. De sporen zijn niet dieper dan 4 tot 8 cm, 

de kans is daarom groot dat de rij oorspronkelijk verder doorgelopen heeft. 

In het zuiden van het terrein bevindt zich een tweede noord-zuid georiënteerde palenrij 

(palenrij 1). De rij bestaat uit vijf palen die over een lengte van 13,2 m zijn verspreid.

 Er zijn geen vondsten in de paalsporen aangetroffen; op basis van de opvulling zullen 

de palenrijen uit de vroege middeleeuwen of jonger dateren.

De palenrijen volgen het natuurlijke reliëf. De noordelijke palenrij 5 kan mogelijk als 

erfscheiding worden gezien. Palenrij 1 ligt ver buiten het erf.

5.5.6 Spieker 2 en 3

Enkele meters ten zuiden van huis 4/24 bevinden zich twee spiekers, een vierpalige 

en een zespalige. De kenmerken van de spiekers staan beschreven in Tabel 5.7. In 

de sporen is geen vondstmateriaal aangetroffen. Op basis van de ligging naast het 

vroegmiddeleeuwse huis en op basis van de opvulling van de sporen worden de 

structuren tot de vroegmiddeleeuwse bewoning gerekend.

Spieker Type Lengte Breedte Diepte sporen

2 6-palig 4,1 m 3,0 m 31 cm

3 4-palig 1,3 m 1,0 m 14 cm

5.5.7 Zuidwestelijke cluster paalsporen 

Op de rand van de laagte in het zuidwesten van het terrein ligt een cluster van zestien 

paalsporen (Figuur 5.20). De sporen zijn zowel in het vlak als in doorsnede ovaal. De 

sporen zijn niet diep ingegraven, de gemiddelde spoordiepte bedraagt 18 cm, maar 

in de meeste sporen konden nog wel een paalkern en insteek worden onderscheiden. 

Hoewel de sporen waarschijnlijk de resten van een gebouw vertegenwoordigen, 

kon de constructie niet worden achterhaald. Mogelijk betreft het de sporen van een 

bijgebouw, bijvoorbeeld voor de opslag van gewassen of gereedschappen op of nabij 

de akkers, buiten de nederzetting. 

Enkele scherven plaatsen de sporen in de vroege middeleeuwen, het cluster sporen is 

daarmee waarschijnlijk gelijktijdig met de bewoning van het erf in het noordoosten.

Tabel 5.7 
Kenmerken van de vroegmiddeleeuwse 
spiekers.
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5.5.8 Datering

Het aangetroffen aardewerk (16 scherven in totaal, zie paragraaf 7.2) dateert de 

bewoning van het erf in de periode 800 – 1000 n. Chr., waarschijnlijk specifiek in de 

periode 850-950 n. Chr. De boerderij van het type Zelhem dateert volgens Waterbolk 

in de 7e of 8e eeuw. De datering van het aardewerk toont dat we in Hengelo te maken 

hebben met een jong exemplaar van dit huistype. 

5.6 Volle – late middeleeuwen (1150 – 1350 n. Chr.)

In het zuidoostelijk deel van het terrein is een cluster kuilen en paalsporen 

aangetroffen, dat op basis van het aardewerk (N=7) in de volle- en eventueel het 

begin van de late middeleeuwen (1150-1350 n. Chr.) gedateerd kan worden. De sporen 

strekken zich uit over een gebied van tenminste 35 x 17 m (Figuur 5.29). In oostelijke 

richting worden de sporen oversneden door een moderne verstoring en richting het 

zuiden continueren de sporen waarschijnlijk buiten de grenzen van het plangebied. 

De sporen bestaan uit 15 kuilen, 75 paalsporen en 2 greppels. Waarschijnlijk 

maakt ten minste een deel van de paalsporen onderdeel uit van één of meerdere 

gebouwplattegronden (huizen of bijgebouwen). Mede doordat het cluster niet 

helemaal is opgegraven, kon er geen structuur worden herkend. In het noorden van het 

sporencluster bevinden zich enkele langgerekte kuilen, waarvan de grootste ca. 3,75 m 

lang is. De kuilen hebben in doorsnede rechte wanden en een vlakke bodem, de diepte 

ligt tussen de 10 en 23 cm. Deze sporen worden als plantenkuilen geïnterpreteerd. De 

enige greppel (S591) lijkt de noordelijke begrenzing van het cluster te vormen.
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Figuur 5.29 
Sporen uit de volle- en late middeleeuwen.
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5.7 Sporen uit de Nieuwe tijd

Ten slotte is er een klein aantal sporen uit de Nieuwe tijd aangetroffen (bijlage III): 

langs de westelijke grens van het plangebied, ter hoogte van de grafmonumenten 

uit de ijzertijd, zijn enkele smalle, NNW – ZZO lopende smalle greppels van 

enkele centimeters diep aangetroffen. Uit historische kaarten blijkt dat de huidige 

Zelhemseweg die direct ten westen van het plangebied loopt, ten minste teruggaat tot 

in de 18e eeuw. Mogelijk kunnen de greppels als bermgreppels langs een onverharde 

voorganger van de Zelhemseweg worden geïnterpreteerd.

Langs de noordelijke grens loopt eveneens een smalle greppel, met ten zuiden daarvan 

enkele paalsporen. Deze sporen worden in verband gebracht met de Winkelsweg die 

ten noorden van het plangebied loopt en in voor het eerst op kaarten uit begin van de 

19e eeuw te zien is (kadastrale minuut, Figuur 2.7).

In het noorden en oosten van het plangebied zijn enkele grote verstoringen gevonden 

die uit de 19e eeuw dateren.
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Handgevormd prehistorisch aardewerk

L. Meurkens

6.1 Inleiding

De verschillende opgravingscampagnes in Hengelo hebben een aanzienlijke 

hoeveelheid handgevormd aardewerk opgeleverd. In totaal zijn in het veld 3.028 

scherven verzameld met een totaalgewicht van 50 kg. Na een waarderend onderzoek 

is een selectie gemaakt van de informatieve scherven (N= 1421) gemaakt met het 

oog op een analyse: de scherven uit de sporen (N= 1182, exclusief gruis) en scherven 

met diagnostische kenmerken uit de lagen (N= 239). In het PvE zijn geen specifieke 

vraagstellingen opgenomen met betrekking tot de analyse van het prehistorische 

aardewerk. De belangrijkste vraagstelling die dan ook is gehanteerd bij de analyse van 

het aardewerk betrof de datering van het materiaal. 

In deze paragraaf worden de resultaten van de analyse gepresenteerd. Het aardewerk 

wordt daarbij per periode gepresenteerd, waarbij de volgende periodes onderscheiden 

worden: laat-neolithicum – vroege bronstijd; midden-bronstijd – late bronstijd en de 

late bronstijd – vroege ijzertijd. Het aardewerk wordt zoveel mogelijk per context 

gepresenteerd, waarbij steeds een onderbouwing van de datering volgt. Het aardewerk 

wordt zoveel mogelijk per context afgebeeld.54 Voor de methodiek van de beschrijving 

van het materiaal wordt verwezen naar paragraaf 3.3. 

6.2 Resultaten

6.2.1 Laat-neolithicum en vroege bronstijd

In totaal tien scherven zijn op basis van baksel en versiering als mogelijk 

bekeraardewerk uit de periode laat-neolithicum tot en met vroege bronstijd gedateerd. 

Vijf van de scherven zijn afkomstig uit de afdekkende lagen, de overige vijf uit sporen.

De scherven zijn dunwandig (tussen 5 en 10 mm, met een gemiddelde wanddikte 

van 8,16 mm) en zijn bijna allemaal gemagerd met (fijn) steengruis (4 x kwarts; 5 

x graniet). De versiering van de scherven varieert. In één geval (v.224) lijkt sprake 

van wikkeldraadaardewerk, alhoewel de determinatie door verwering van de scherf 

niet geheel zeker is. Wikkeldraadaardewerk dankt zijn naam aan de karakteristieke 

prikkeldraadvormige indrukken die gemaakt worden met een omwikkelde draad. Dit 

aardewerk dateert uit de vroege bronstijd (ca. 2000-1800 v. Chr.).

De andere scherven die mogelijk in deze periode te plaatsen zijn, zijn versierd met 

rijen nagelindrukken in vlakdekkend (?) patroon (Figuur 6.1: v.440 en v.454); met rijen 

spatelindrukken; met een combinatie van horizontale groeven en spatelindrukken 

(Figuur 6.1: v.458) en met ribbels (Figuur 6.1: v.550). Problematisch daarbij is dat zowel 

de baksels als (een deel van) de versieringsmotieven (nagel-/ spatelindrukken) ook veel 

voorkomen in de late bronstijd. Duidelijk is in ieder geval dat sommige sporen, waarin 

deze aardewerkgroep gevonden is, niet uit het laat-neolithicum of de vroege bronstijd 

dateren, maar uit een jongere periode. In die gevallen moet het aardewerk van deze 

groep vermoedelijk als opspit beschouwd worden (o.a. waterput S585, structuur 15). 

54  Het nummer bij een afbeelding is het vondstnummer gevolgd door het volgnummer zoals 
dat ingevoerd is in de database. Alle afbeeldingen zijn schaal 1:2 tenzij anders aangegeven. 

6
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6.2.2 De midden- tot late bronstijd

Een groep van 249 scherven (18 randscherven, 212 wandscherven en 19 

bodemscherven) is op basis van baksel in de periode midden- tot late bronstijd 

gedateerd. Het baksel vertoonde enerzijds nog duidelijke affiniteit met de 

zogenaamde Kümmerkeramik uit de midden-bronstijd, waarbij het aardewerk relatief 

grof is uitgevoerd en gemagerd is met grof mageringsmateriaal: hoofdzakelijk kwarts- 

of granietgruis al dan niet in combinatie met potgruis. Anderzijds zijn er op basis van 

wanddikte, versiering en potvorm aanwijzingen op te merken naar het meer diverse 

aardewerk uit de periode late bronstijd – ijzertijd. 

De baksels zijn hierboven al kort beschreven. Bijna al het materiaal is gemagerd 

met steengruis (kwarts, N=56; graniet, N=138) of een combinatie van steengruis en 

potgruis (N=30). Het mageringsmateriaal steekt door het baksel heen en rondom 

de mageringspartikels hebben zich haarscheurtjes gevormd in het aardewerk. Bij de 

overige scherven waarbij het mageringsmateriaal bepaald kon worden, is gebruik 

gemaakt van fijne grindjes (N=4), potgruis (N=4) of organisch materiaal (N=1). 

Het grootste deel van het aardewerk uit deze groep heeft een ruwwandig oppervlak. 

Daarnaast heeft een klein deel van het aardewerk (N=8) heeft een opzettelijk geruwd 

oppervlak. Het lijkt daarbij te gaan om een soort voorganger van de besmijting zoals 

we die kennen uit de gevorderde late bronstijd en uit de ijzertijd, waarbij de potten 

voor het bakken bedekt worden met een klodderig laagje klei. Bij de opzettelijk 

geruwde potten uit deze groep lijkt voor het bakken een laagje klei met daarin een 

grote hoeveelheid fijn steengruis te zijn aangebracht. Er is geen sprake van klodders, 

wel zijn verticale vegen zichtbaar die waarschijnlijk zijn ontstaan bij het afstrijken van 

de laag. 

Figuur 6.1 
Een selectie van het mogelijke bekeraarde-
werk uit de periode laat-neolithicum – vroege 
bronstijd (tekening: R. Timmermans; schaal 
1:2).

Figuur 6.2 
Een selectie van het aardewerk uit de midden- 
en late bronstijd (tekening: R. Timmermans; 
schaal 1:2).
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De wanddikte van de scherven ligt tussen de 4 en 14 mm, waarbij de meeste scherven 

in de dikteklassen 7-8 mm en 9-10 mm vallen (N=183). Opvallend is een groep scherven 

die ondanks het relatief grove baksel toch slechts een wanddikte van 5-6 mm of zelfs 

3-4 mm heeft. De gemiddelde wanddikte van alle scherven uit deze groep bedraagt 

8,78 mm. 

In 13 gevallen was het mogelijk de potvorm te reconstrueren. Het gaat daarbij om acht 

gesloten vormen zonder hals. De potten hebben veelal een tonvormig profiel (Figuur 

6.2: v.45, 104.1, 112, 350 en 351). Bij vijf individuen gaat het om gesloten vormen 

met hals. Deze potten hebben een zeer slap S-vormig profiel dat nog neigt naar een 

tonvormig profiel. De hals/rand is relatief kort (Figuur 6.2: v.104.2, 128, 238). 

Slechts een klein deel van de scherven uit deze groep was versierd. Eén randscherf 

was versierd met vingertopindrukken op de rand (v.482). Wandversiering was 

op vijf scherven aanwezig, waarbij de versiering steeds bestaat uit vingertop- of 

nagelindrukken. Het motief en de positie van de versiering waren door het kleine 

formaat van de scherven meestal onduidelijk. In twee gevallen was sprake van 

parallelle rijen nagel-/ vingertopindrukken. De versiering bevond zich daarbij op de 

schouder en (deels) op de hals (bijvoorbeeld Figuur 6.2: v.530). 

Voor de datering van deze aardewerkgroep is er een aantal aanknopingspunten. 

Wat betreft baksel past het aardewerk in de traditie van de zg. Kümmerkeramik uit 

de midden-bronstijd. De baksels zijn zoals voornoemd grof en er is gebruik gemaakt 

van grof mageringsmateriaal (steengruis al dan niet in combinatie met potgruis) dat 

deels door het baksel heen steekt. Opvallend is echter de relatief geringe wanddikte 

van het aardewerk. In veel gevallen ligt deze (ruim) onder de 11 mm. Dikwandig 

aardewerk (boven 13 mm) dat kenmerkend is voor de midden-bronstijd55 vormt 

met slechts vijf scherven een verwaarloosbare minderheid in het complex. Op basis 

van wanddikte en baksel lijkt het aardewerk dus op de overgang van de midden- 

naar late bronstijd geplaatst te moeten worden. Ook de aanwezige potvormen 

wijzen in deze richting. Terwijl in de midden-bronstijd tonvormig aardewerk nog 

domineert, neemt aan het eind van de midden-bronstijd B de geleding van potten 

toe. Ze worden sterker geprofileerd en er verschijnt een meer diverse repertoire 

aan kleinere vormen (kommen, schalen en napjes).56 Deze ontwikkeling lijkt ook 

in het materiaal uit Hengelo aanwezig te zijn. Hoewel tonvormige potten in ruime 

mate vertegenwoordigd zijn, heeft een aantal potten al een duidelijke drieledige 

geleding. Versiering is nog relatief schaars in het complex van Hengelo. Dit is 

kenmerkend voor de midden-bronstijd B. Ook de aanwezige versieringsmotieven (bijna 

uitsluitend vingertopindrukken) wijzen in deze richting. In de late bronstijd is er een 

duidelijke toename in aantal en diversiteit van versieringsmotieven waarneembaar.57 

Samenvattend moet deze aardewerkgroep dus waarschijnlijk op de overgang van de 

midden- naar late bronstijd gedateerd worden.

6.2.3 De late bronstijd – (vroege) ijzertijd

Deze aardewerkgroep bestaat uit 1162 scherven. Het grootste deel van het aardewerk 

uit deze groep vertoont weinig diagnostische kenmerken en is op basis van baksel in 

de periode van de late bronstijd tot en met de ijzertijd gedateerd. Hierbij moet worden 

opgemerkt dat er op zich geen eenduidige aanwijzingen zijn voor aardewerkcomplexen 

uit de late bronstijd, maar veel van de (jongere) herkende vormtypes en 

55  Arnoldussen & Ball 2007, 192
56  Arnoldussen & Ball 2007, 195
57  Arnoldussen & Ball 2007, 197.
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versieringsmotieven kennen een langere looptijd, die al begint in de (tweede helft van 

de) late bronstijd. 

Op basis van de technologische en typologische kenmerken en een aantal 

diagnostische stukken, die hieronder wat uitgebreider beschreven zullen worden, is 

de vrij brede datering late bronstijd – ijzertijd van deze aardewerkgroep wat verder 

aan te scherpen. Het aandeel besmijting dat in twee structuren rond de 20% ligt en in 

één geval zelfs 50% bedraagt, wijst op een datering in de vroege of midden-ijzertijd. 

Hetzelfde geldt voor het lage aandeel aardewerk met wandversiering, dat kenmerkend 

is voor de vroege- of midden-ijzertijd.58 Het relatief hoge percentage randversiering 

wijst in combinatie daarmee dan op een datering in de vroege ijzertijd. Ook de 

aanwezigheid van een kleine hoeveelheid aardewerk gemagerd met steengruis (al 

dan niet in combinatie met andere mageringsmaterialen) wijst op een datering in de 

vroege ijzertijd, omdat dit mageringsmateriaal na deze periode niet of nauwelijks meer 

voorkomt. Hetzelfde geldt voor de twee scherven met oor(aanzet): geoord aardewerk 

komt na de vroege ijzertijd in principe niet meer voor.

In Tabel 6.1 is per context het aantal scherven weergegeven. Het aardewerk zal 

hieronder verder per context (structuur) besproken worden. Van de complexen 

met meer dan 50 scherven staan de technologische en typologische kenmerken 

uiteengezet in Tabel 6.2. Wanneer van toepassing wordt in de beschrijvingen verwezen 

naar deze tabel.

Context Aantal scherven

structuur 6 629

structuur 8 86

structuur 9 2

structuur 15 22

structuur 17 4

kuil S805 56

crematiegraven 19

overige contexten 122

lagen 207

Structuur 6 (huisplattegrond)
De sporen van deze huisplattegrond, leverden in totaal 629 scherven aardewerk op. 

Verreweg het grootste deel van de scherven (N=592) is afkomstig uit één kuil (S522). 

Een groot deel van het materiaal uit deze kuil was secundair verbrand. Mogelijk is de 

kuil te interpreteren in het kader van stichtings- of verlatingsrituelen.

Het complex bestaat uit 39 randscherven, 569 wandscherven en 21 bodemscherven. 

De technologische en typologische kenmerken van het complex uit structuur 6 staan 

uiteengezet in Tabel 6.2. Een klein deel van het aardewerk is gemagerd met steengruis 

(2%) of een combinatie van steengruis en potgruis (15%). Verder lijkt hoofdzakelijk 

gebruikt te zijn van potgruis als mageringsmateriaal. 

Een relatief groot deel van het aardewerk heeft een besmeten oppervlak (50%). 

Dit percentage is vermoedelijk enigszins vertekend, omdat de grote hoeveelheid 

besmeten aardewerk uit kuil S522 waarschijnlijk toebehoort aan slechts een beperkt 

aantal individuen. Daarnaast kon bij een aanzienlijk deel van de scherven de 

oorspronkelijke afwerking niet worden vastgesteld door secundaire verbranding. 

58  Van den Broeke 2012, 112.

Tabel 6.1 
Aantal scherven per context.
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Versiering bevindt zich hoofdzakelijk op de rand. Ongeveer de helft van de 

randscherven was versierd met vingertopindrukken op de rand. Wandversiering was 

nauwelijks aanwezig. Slechts 4 wandscherven (1%) waren versierd. Het fragment 

van een bodemplaat met aan de onderzijde een versiering van ondiepe groeven in 

kruislings patroon is opmerkelijk, omdat deze versiering niet zichtbaar geweest kan 

zijn als de pot ergens neergezet was. Mogelijk liep de versiering door op de wand, maar 

deze is niet bewaard gebleven (Figuur 6.3: v.184). 

  structuur 6 structuur 8 Kuil S805  Overige contexten

  N % N % N % N %

           

totaal scherven 629   86   56   122  

           

mageringsmateriaal 629   86   56   122  

steengruis (kwarts) 3 1 2 2 0 0 5 4

steengruis (overig) 2 1 15 18 2 4 25 20

potgruis 335 52 43 50 37 66 51 42

potgruis en steengruis 94 15 8 9 13 23 11 9

grind 0 0 2 2 0 0 0 0

zand 0 0 6 7 1 2 19 16

zand en steengruis 0 0 1 1 0 0 4 3

niet zichtbaar 195 31 9 11 3 5 7 6

           

afwerking buitenzijde 629   86   56   122  

besmeten 315 50 16 18 8 14 23 19

glad/gepolijst 33 5 23 27 27 48 29 24

ruw 144 23 43 50 20 36 69 56

onduidelijk 137 22 4 5 1 2 1 1

           

potvorm 23   4   3   9  

open 4 17 0 0 0 0 0 0

gesloten met hals 17 74 3 75 2 67 7 78

gesloten zonder hals 2 9 1 25 1 33 0 0

gesloten onbepaald 0 0 0 0 0 0 2 22

           

randversieringsfrequentie 39   14   7   10  

versierd 22 56 7 50 2 29 4 40

onversierd 17 44 7 50 5 71 6 60

           

wandversieringsfrequentie 571   70   49   108  

versierd 4 1 6 9 1 2 15 14

onversierd 567 99 64 91 48 98 93 86

           

wandversieringstechniek 4   6   1   15  

nagel-/vingertopindrukken 2 50 3 50 1 100 6 39

kalenderberg(-achtig) 0 0 2 33 0 0 1 7

cirkelindrukken 0 0 0 0 0 0 1 7

spatelindrukken 0 0 0 0 0 0 1 7

kamstreek 1 25 0 0 0 0 3 20

stafband (on)versierd 0 0 1 17 0 0 0 0

groeven 1 25 0 0 0 0 3 20

overig 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabel 6.2 
Technologische en typologische kenmerken 
van het aardewerk uit de late bronstijd – ijzer-
tijd naar context (structuren).
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In het complex waren verder de volgende diagnostische stukken aanwezig:

V.185.5  Randscherf van een open kom of schaal, gladwandig.

V.185.6  Twee randscherven van een gladwandige drieledige pot met korte 

rechte hals, vermoedelijk vormtype 55a.

V.284.2  Randscherf van een drieledige pot met gepolijst oppervlak en 

Schräghals.

V.312.6  Wandscherf versierd met vingertopindrukken in vlakdekkend 

patroon

V.312.7  Wandscherf met ooraanzet.

V.312.8  Randscherf van een lage schaal of kom met afgeplatte rand, 

precieze vormtype onduidelijk

V.312.9  Randscherf van een open kom of schaal met afgeplatte rand, 

precieze vormtype onduidelijk

V.312.10  Randscherf van een drieledige ruwwandige pot, vermoedelijk 

vormtype 55a. De rand is versierd met vingertopindrukken (Figuur 

6.3).

V.312.11  Randscherf van een drieledige gesloten pot met scherp naar buiten 

staande hals/rand (Schräghals), vermoedelijk vormtype 43 (Figuur 

6.3).

V.312.12  Randscherf van een drieledige schaal met geknikt profiel, vormtype 

41.

V.312.13  Randscherf van een drieledige schaal met geknikte overgang van 

buik naar schouder, vermoedelijk vormtype 71.

V.312.14  Randscherf van een drieledige ruwwandige pot, vermoedelijk 

vormtype 55a. De rand is versierd met vingertopindrukken.

V.312.15  Randscherf van een grote pot met min of meer tonvormig profiel, 

vormtype 23b. De buik lijkt besmeten te zijn geweest. De rand is 

versierd met vingertopindrukken (Figuur 6.3).

V.312.16  Randscherf van een pot met slap S-vormig profiel. De schouder/hals 

zijn gepolijst. De rand is versierd met vingertopindrukken.

V.312.17  Randscherf van een drieledige ruwwandige pot, vermoedelijk 

vormtype 55a. De rand is versierd met vingertopindrukken (Figuur 

6.3).

V.312.18  Randscherf van een pot met min of meer tonvormig profiel, 

vermoedelijk vormtype 23b. De bovenzijde van de rand is versierd 

met vingertopindrukken. 

V.312.19  Verschillende randscherven van een drieledige pot, waarvan in ieder 

geval de buik besmeten is. Vermoedelijk vormtype 55a

V.312.20  Verschillende randscherven van een drieledige ruwwandige 

pot, vermoedelijk vormtype 55a. De rand is versierd met 

vingertopindrukken.

V.312.21  Randscherf van een drieledige ruwwandige pot, vermoedelijk 

vormtype 55a. De rand is versierd met vingertopindrukken.

Datering
Op basis van de aanwezige vormtypes en het percentage aardewerk met minerale 

magering is dit complex te dateren in de vroege ijzertijd. De aanwezigheid van de 

schalen van het vormtype 41 en (vermoedelijk) 71 pleit voor een datering in de eerste 

helft van de vroege ijzertijd (fase A-B). 
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Figuur 6.3 
Een selectie van het aardewerk uit huis 6 (tekening: 
R. Timmermans; schaal 1:2).
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Structuur 8 (bijgebouw)
Het aardewerkcomplex uit deze structuur bestaat uit 86 scherven, waaronder 14 rand-, 

70 wand- en 2 bodemscherven. De technologische en typologische kenmerken van 

het complex staan uiteengezet in Tabel 6.2. Ongeveer een derde van de scherven is 

gemagerd met steengruis, al dan niet in combinatie met potgruis. Het percentage 

besmijting bedraagt 18%. 

Het percentage randversiering is in dit complex vergelijkbaar met het complex 

uit structuur 6. Het aandeel wandversiering ligt met 9% iets hoger. Daaronder 

bevinden zich verschillende scherven met plastische versiering van aaneengesloten 

nagelindrukken, waarvan in ieder geval één in Kalenderberg-achtig patroon (v.323, 326 

en 342, Figuur 6.4). 

In het complex waren verder de volgende diagnostische stukken aanwezig:

V.292.1  Randscherf van een grote ruwwandige pot met min of 

meer tonvormig profiel, vormtype 23b of 56a. De rand staat 

heel licht naar buiten en is aan de bovenzijde versierd met 

vingertopindrukken. Ongeveer 5 cm onder de rand is op de 

schouder een onversierde stafband aangebracht (Figuur 6.4).

V.323.1  Randscherf van een drieledige gladwandige schaal met geknikt 

profiel, vormtype 41.

Datering

Het percentage aardewerk met minerale magering en de aanwezige vormtypes 

dateren dit complex in de eerste helft van de vroege ijzertijd (fase A-B).

Figuur 6.4 
Een selectie van het aardewerk uit structuur 8 
(tekening: R. Timmermans; schaal 1:2).
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Structuur 9 (bijgebouw)
Deze structuur leverde twee scherven op, waaronder een wandscherf van besmeten 

aardewerk en een randscherf van een pot met drieledig (slap S-vormig) profiel. De rand 

is versierd met vingertopindrukken op de rand.

Een nauwkeurigere datering dan late bronstijd – ijzertijd is op basis van het beperkte 

aantal scherven niet te geven.

Structuur 14 (bijgebouw)
In de sporen van deze structuur zijn 22 scherven gevonden, waaronder 1 rand- en 21 

wandscherven. Bijna de helft van de scherven is gemagerd met steengruis, al dan niet 

in combinatie met potgruis of zand. Vier scherven hebben een besmeten oppervlak. 

Bij geen van de scherven kon de potvorm worden bepaald. Twee scherven hadden een 

versiering op de wand, namelijk één keer een rij vingertopindrukken en één keer een 

plastische versiering van aaneengesloten vingertopindrukken. 

Op basis van het relatief hoge aandeel scherven met steengruismagering is deze 

structuur waarschijnlijk in de vroege ijzertijd te dateren.

Structuur 15 (waterput)
Het aardewerkcomplex uit deze waterput bestaat uit 16 wand-, 3 rand- en 2 

bodemscherven. Opvallend is het relatief hoge aandeel scherven van mineraal 

gemagerd aardewerk. In totaal 10 scherven zijn gemagerd met gebroken steengruis 

of in één geval een combinatie van steengruis en potgruis. Het aandeel besmijting is 

relatief laag. Drie scherven hebben een besmeten oppervlak. Slechts één scherf uit het 

complex is versierd, namelijk een randscherf versierd met vingertopindrukken op de 

rand. Wandversiering is niet aanwezig. Bij geen van de scherven kon verder de potvorm 

gereconstrueerd worden. 

Op basis van het relatief hoge aandeel aardewerk met mineraal mageringsmateriaal, 

moet dit complex vermoedelijk in de vroege ijzertijd gedateerd worden. Een 

nauwkeurigere datering is door het ontbreken van diagnostische stukken niet mogelijk. 

Structuur 17 (bijgebouw)
Het aardewerkcomplex bestaat uit vier wandscherven, waarvan één met een 

besmeten oppervlak. Drie scherven zijn gemagerd met steengruis of een combinatie 

van steengruis en potgruis. Twee scherven waren versierd. In één geval gaat het om 

een rij nagelindrukken. De andere scherf was versierd met een stafband (zonder 

vingertopindrukken). 

Het complex is te weinig diagnostisch om een nauwkeurigere datering te geven dan de 

periode late bronstijd -  vroege ijzertijd.

Kuil S805
Deze kuil leverde een complex van 56 scherven op bestaande uit 49 wand- en 7 

randscherven. De technologische en typologische kenmerken van het complex staan 

uiteengezet in Tabel 6.2. Het aandeel scherven met een besmeten oppervlak bedraagt 

14%. In totaal 15 scherven zijn gemagerd met gebroken steengruis (N=2) of een 

combinatie van potgruis en steengruis (N=13). 

In het complex zijn verder de volgende diagnostische stukken aanwezig:

V.458.4 en 458.5 Rand- en wandscherven van een gesloten drieledige pot (slap 

S-vormig profiel), vormtype 55a. De pot heeft een gladwandig 

oppervlak en is gemagerd met potgruis. Mogelijk gaat het om 

hetzelfde individu als v.459.6. 
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V.459.6  Randscherf van een gesloten pot met hals, vormtype 55a. Het 

buitenoppervlak is geheel geglad.

V.460.4  Randscherf van een drieledige kom met scherpe knik op de 

overgang van schouder naar hals, vermoedelijk vormtype 41. Het 

oppervlak is gepolijst (Figuur 6.5).

Het relatief hoge percentage aardewerk met steengruismagering wijst op een datering 

in de vroege ijzertijd. Op basis van de drieledige kom vormtype 41 kan de datering 

verder worden aangescherpt tot de eerste helft van de vroege ijzertijd (fasen A/B).

Crematiegraven en grafstructuren

S892 (grafgreppel langbed)
In de greppel van dit grafmonument zijn zes wandscherven gevonden, waarvan twee 

met besmeten oppervlak. Alle scherven zijn gemagerd met potgruis en vertonen 

verder geen diagnostische kenmerken die een nauwkeurigere datering toelaten. 

S952
In dit crematiegraf zijn drie losse wandscherven gevonden, waarvan één met 

groefversiering. De scherven behoren aan verschillende individuen en zijn niet 

verbrand. De scherven zijn niet nauwkeuriger te dateren dan de periode late bronstijd 

– ijzertijd. Mogelijk horen deze scherven niet bij het crematiegraf, maar gaat het om 

opspit of intrusief materiaal. 

S950
Het aardewerk uit dit crematiegraf bestaat uit een gefragmenteerde, maar 

(archeologisch) nagenoeg complete pot, die secundair verbrand is (Figuur 6.6: 

v.634.1). Het gaat om een licht gesloten kom of pot met zeer korte hals. De rand heeft 

mogelijk een golf-achtige versiering gehad, maar het is onduidelijk of het hier om een 

intentionele versiering gaat of dat het om een onregelmatig gevormde rand gaat. De 

pot is te determineren als een vormtype 52. Dit type was gedurende de gehele late 

bronstijd – ijzertijd gangbaar, met uitzondering van de tweede helft van de vroege 

ijzertijd en de eerste helft van de midden-ijzertijd. Op basis van deze pot is het graf dus 

niet nauwkeurig te dateren. 

Naast deze pot is nog een onverbrande wandscherf aangetroffen die tot een ander 

individu lijkt te behoren (v. 634.3). Vermoedelijk hoort deze scherf niet bij het 

crematiegraf, maar gaat het om opspit of intrusief materiaal. Ook deze scherf was niet 

nauwkeuriger te dateren dan late bronstijd – ijzertijd. 

Figuur 6.5 
Een selectie van het aardewerk uit kuil S805 
(tekening: R. Timmermans; schaal 1:4).
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S926
Bij het uitzeven van dit crematiegraf werden in totaal zes wandscherven + gruis 

gevonden. Het aardewerk is niet verbrand en lijkt aan twee verschillende individuen te 

moeten worden toegeschreven: één gladwandige en één ruwwandige. Het aardewerk 

is niet nauwkeuriger te dateren dan de periode late bronstijd – ijzertijd. Het is niet 

duidelijk of dit aardewerk met het crematiegraf geassocieerd moet worden. Mogelijk 

betreft het opspit of intrusief materiaal. 

S916
In dit graf zijn één wandscherf met ruwwandig oppervlak (v.638.1) en 11 fragmenten 

gruis gevonden. Het aardewerk is niet verbrand. Het aardewerk is niet nauwkeuriger 

te dateren dan de periode late bronstijd – ijzertijd. Gezien de beperkte hoeveelheid 

scherven is dit aardewerk waarschijnlijk niet te associëren met het crematiegraf, maar 

gaat het om opspit of intrusief materiaal. 

S894
In dit crematiegraf is een gefragmenteerde maar nagenoeg (archeologisch) complete 

pot gevonden (Figuur 6.7: v.523/555). Het aardewerk is secundair verbrand. Het gaat 

om een open kom met licht naar buiten staande hals en een verdikte rand. De pot is te 

determineren als een vormtype 52. Dit type was gedurende de gehele late bronstijd – 

ijzertijd gangbaar, met uitzondering van de tweede helft van de vroege ijzertijd en de 

eerste helft van de midden-ijzertijd. Een nauwkeurige datering is op basis van deze pot 

dus niet mogelijk. 

Figuur 6.6
Aardewerk uit crematiegraf S950 (tekening: 
R. Timmermans; schaal 1:2).

Figuur 6.7 
Aardewerk uit crematiegraf S894 (tekening: 
R. Timmermans; schaal 1:2).
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Overige contexten 
De typologische en technologische kenmerken van het aardewerk (N= 122) uit de 

overige contexten is uiteengezet in Tabel 6.2. De percentages komen redelijk goed 

overeen met de aardewerkcomplexen uit de andere contexten. Op basis daarvan zijn 

de overige contexten waarschijnlijk ook in de vroege ijzertijd te dateren. Er zijn in ieder 

geval geen diagnostische stukken aanwezig die duidelijk op een andere periode wijzen 

dan de vroege ijzertijd. 

Afdekkende lagen
Het aardewerk uit de afdekkende lagen is alleen gescand op stukken met daterende 

kenmerken: in totaal 239 stuks. Ook in deze groep zijn geen stukken aanwezig die 

duidelijk in een andere periode te plaatsen zijn dan de vroege ijzertijd. Eerder lijkt het 

materiaal de datering in deze periode te bevestigen. Vondstnummer 72 bijvoorbeeld 

omvat een grotendeels complete Harpstedt-achtige pot met besmeten buik, gegladde 

schouder/hals en versiering van vingertopindrukken op de rand. Het aardewerk is 

gemagerd met gebroken steengruis (Figuur 6.8: v.72). Daarnaast zijn verschillende 

scherven met (versierde) oren aanwezig. Een andere opvallende scherf is afkomstig van 

een gesloten pot met versiering, bestaande uit een horizontale rij vingertopindrukken 

op de overgang van buik naar schouder en verticale lijnen van aaneengesloten 

vingertopindrukken op de buik (Figuur 6.8: v.584).

6.3 Conclusie

Op basis van de analyse van het handgevormde aardewerk zijn in Hengelo-

Winkelskamp Oost meerdere bewoningsfasen te onderscheiden. Een kleine groep 

scherven (N=10) is als mogelijk bekeraardewerk uit de periode laat-neolithicum tot 

vroege bronstijd gedetermineerd. 

Een grotere groep van 249 scherven is op basis van technologische en typologische 

kenmerken aan het eind van de midden-bronstijd of op de overgang van midden-naar 

Figuur 6.8 
Enkele diagnostische stukken uit de afdek-
kende lagen (tekening: R. Timmermans; 
schaal 1:2).
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late bronstijd gedateerd. Deze groep is geassocieerd met bewoningssporen, 

waaronder enkele vermoedelijke huisplattegronden. 

De meerderheid van het aardewerk uit Hengelo-Winkelskamp Oost (N=1162) is vrij 

breed gedateerd in de late bronstijd – ijzertijd. Op basis van enkele diagnostische 

stukken kan deze datering verder worden teruggebracht naar de vroege ijzertijd. Een 

datering die al begint in de late bronstijd kan niet worden uitgesloten; veel van de 

types die gangbaar zijn in de vroege ijzertijd kennen namelijk een langere looptijd en 

komen al voor vanaf de tweede helft van de late bronstijd. Hierbij dient men echter op 

te merken dat geen van de scherven kenmerken vertoont die eenduidig in die vroege 

periode te plaatsen zijn. 

Het grafveld is op basis van het aardewerk niet eenduidig te dateren. De aangetroffen 

aardewerktypes zijn gedurende de gehele ijzertijd gangbaar. Het materiaal toont geen 

overeenkomsten met het aardewerk van het nabijgelegen urnenveld Steenderdiek te 

Steenderen.59 Dit grafveld dateert dan ook in de vroege ijzertijd, terwijl het grafveld 

van Hengelo-Winkelskamp Oost een ruimere datering van de vroege tot de late 

ijzertijd heeft en de bijna complete potten uit graven komen in de tweede helft van de 

midden-ijzertijd of de late ijzertijd dateren.

59  Van Straten 2010.
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Aardewerk uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd

F. van Spelde

7.1 Inleiding

Uit de sporen en lagen zijn 91 stuks middeleeuws aardewerk verzameld.60 Bij de 

analyse wordt het materiaal uit het vroegmiddeleeuwse nederzettingsareaal in het 

noordoosten van het onderzoeksgebied, het aardewerk uit de overige sporen en 

het materiaal uit de bodemlagen apart beschreven. In het PvE staan geen specifieke 

vragen met betrekking tot het aardewerk. Primaire vraagstelling bij dit onderzoek is in 

welke periode de structuren en de lagen moeten worden geplaatst en hoe lang het erf 

in het noordoosten in gebruik is geweest. 

7.2 Vroege middeleeuwen

7.2.1 Het erf

Uit de sporen die deel uitmaken van het erf zijn 16 stuks aardewerk aangetroffen, 

waarvan een overzicht is te zien in Tabel 7.1. De drie bakselgroepen binnen deze set 

scherven zijn een duidelijke indicatie zijn voor de datering van het geheel. Het gaat 

voornamelijk om Badorf-aardewerk, met daarnaast een enkel fragment Walberberg 

aardewerk en een viertal kogelpotscherven (Figuur 7.1). De productie van Badorf 

en Walberberg kende een absoluut hoogtepunt in de Karolingische periode, maar 

vooral Badorf wordt ook in een korte periode ervoor en erna in meer bescheiden 

aantallen geproduceerd (van ca. 720 tot zeker 950 n. Chr.).61 Beide aardewerksoorten 

werden geproduceerd in een klein gebied in het Duitse Vorgebirge, tussen Keulen 

en Bonn, waar tevens de opvolger van deze soorten werd gemaakt: het Pingsdorf-

aardewerk. De overgang van Badorf- naar Pingsdorf-aardewerk is een geleidelijk 

proces dat zich vooral in de 9e eeuw voltrekt. De geografische nabijheid van de 

kleibronnen en de productie van soortgelijk vormen maakt het dat producten uit 

de overgangsperiode lastig zijn te onderscheiden op productieplaats.62 Daarom 

wordt een verzamelgroep ‘Badorf/Pingsdorf’ gebruikt, waarin de scherven uit de 

overgangsperiode kunnen worden ondergebracht. Uit deze overgangsperiode is 

één scherf (v.202) aangetroffen, en deze kan nader geplaatst worden in de periode 

850-950 n. Chr. De overige fragmenten draaischijfaardewerk passen ook in de 

Karolingische periode met een mogelijke uitloop naar de 10e eeuw. De twee Badorf-

fragmenten met baksel w10 (hard gebakken, ook wel ‘laat-Badorf’ genoemd)63, zijn 

in ongeveer dezelfde periode te plaatsen als het overgangstype Badorf/Pingsdorf. 

Het ontbreken van laat-Merovingische/vroeg-Karolingische fragmenten, zowel in de 

sporen als in de lagen, wijst erop dat de aanvang van de bewoning zeker niet vóór de 

Karolingische periode plaatsvond. Van de drie kogelpotfragmenten die in de sporen 

op het erf zijn aangetroffen, zijn er twee gemagerd met grove steengruis en één met 

fijn zand. Eén van de steengruis gemagerde fragmenten had een lange naar buiten 

staande onverdikte rand met een afgeplatte bovenzijde. De aparte mageringstypes 

en randvormen zijn niet eenduidig te dateren, maar steengruismagering komt in 

60  Zie bijlage VII voor de complete lijst van determinaties van het aardewerk uit de 
middeleeuwen en Nieuwe tijd.

61  Mittendorff 2004, 7.
62  De Koning 2012, 124.
63  De Koning 2012, 124.
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Dorestad het meest voor in de periode 750-850 n. Chr.64, terwijl het in Deventer (in 

combinatie met gefaceteerde randen) vooral voorkomt in de 10e eeuw.65 Concluderend 

kan worden gesteld dat de bewoning van het erf plaatst moet hebben gevonden 

in de periode 800-1000, en waarschijnlijk specifiek in de periode 850-950 n. Chr. 

Het lage aantal scherven en de afwezigheid van een duidelijke herbouwfase van de 

boerderij (structuur 4/22) lijken er daarnaast op te wijzen dat het erf niet een lange 

bewoninggeschiedenis heeft gekend, mogelijk slechts één of twee generaties. 

Opvallend is nog dat er één scherf uit een paalspoor van de noordelijke wand van het 

huis gekoppeld kon worden aan een randscherf die in een naastgelegen opgravingsput 

in een bodemlaag is aangetroffen. Dit geeft mogelijk een indicatie over de verspreiding 

van huishoudafval over de oppervlakte van het erf en daarbuiten.

v. spoor vulling soort type totaal baksel versiering datering

97 359 1 Badorf WIIA 1 w2 radstempel 750-900

159 396 1 Walberberg WIII 1 w4   725-900

202 401 1 Kogelpot   1 Grof steengruis    

202 401 1 Badorf/Pingsdorf   1     750-950

204 402 1 Badorf   1 w10   750-950

203 408 1 Badorf   2 w10 radstempel 750-950

203 408 1 Badorf   1 w2 radstempel 750-950

318 696 1 Kogelpot kog 1 Grof steengruis   750-900

316 697 3 Badorf   6 w1   750-950

301 698 2 Kogelpot   1 Fijnzandig    

 totaal         16      

7.2.2 De zuidwestelijk sporencluster

In het zuidwestelijke deel van de opgraving bevindt zich nog een klein sporenclustertje,  

waar in een paalspoor en een kuil enkele scherven aangetroffen zijn (zie paragraaf 

5.5.7). Het gaat om twee Badorf-scherven, één Badorf-Pingsdorf scherf en twee 

kogelpotscherven met middelgrove steengruismagering. De samenstelling en datering 

van het aardewerk komt overeen met die van het erf. 

64  De Koning 2012, 128.
65  Mittendorff 2004, 10.

Figuur 7.1 
Selectie van het aardewerk 
van het vroegmiddeleeuwse 
erf (tekening: F. van Spelde; 
schaal 1:2). Voor datering, zie 
Tabel 7.1.

Tabel 7.1 
Overzicht van het middeleeuws aardewerk uit 
de sporen van het vroegmiddeleeuwse erf. 
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7.3 Volle- en late middeleeuwen

Wanneer gekeken wordt naar de bakselsoorten die in het zuidoostelijke sporencluster 

zijn aangetroffen, valt meteen op dat typische Karolingische baksels ontbreken en juist 

baksels voorkomen die niet zijn aangetroffen op het noordelijke huiserf. De baksels in 

het zuidoostelijke deel zijn jonger in datering en kunnen worden geplaatst in de volle- 

en eventueel aan het begin van de late middeleeuwen (1150-1350 n. Chr.). Drie van de 

in totaal zeven scherven zijn afkomstig van blauwgrijs Elmpt-achtig aardewerk; Figuur 

7.2 en Tabel 7.2). Bij deze categorie gaat om vrij grove zandige baksels die meestal 

reducerend zijn gebakken. De producten zijn grotendeels met de hand gevormd en 

dikwandig; typische vormen zijn grote voorraadpotten, teilen en (kogel)potten. Dit 

type aardewerk werd op meerdere plaatsen gemaakt, waaronder Elmpt, Brüggen en 

Oosterbeek.66 De fragmenten die in Hengelo zijn aangetroffen, zijn niet als typisch 

Elmpt-baksel te bestempelen en het is niet onwaarschijnlijk dat ze van regionale komaf 

zijn, zoals uit Oosterbeek. Uit één van de sporen waarin een Elmpt-achtige scherf werd 

aangetroffen, is ook een scherf proto-steengoed afkomstig (s4). Dit type aardewerk 

valt hoofdzakelijk te dateren in de 13e eeuw (1200-1280 n. Chr.).67 In de Rijnlandse en 

Zuid-Limburgse productiecentra ging men in de 13e eeuw experimenteren met het 

opvoeren van de baktemperatuur van het aardewerk, waardoor de klei en de magering 

versinterde en het baksel minder poreus werd. Bij dit proto-steengoed is sprake van 

een nog niet geheel versinterd, maar al wel veel harder baksel.68 Het minder poreuze 

baksel was uitermate geschikt voor vloeibare producten, en de meest gangbare 

vormen zijn daarom kannen, bekers en voorraadkruiken.69 Hoewel proto-steengoed in 

meerder centra werd vervaardigd, waar al lange tijd aardewerkproductie plaats vond 

(Pingsdorf, Mayen, Schinveld etc.), is het vrij goed te onderscheiden van de eerdere 

baksels uit deze centra: er is namelijk sprake van verschillen in kleur, dikte van de 

scherf, de vorm, additieven en decoratie.

v. spoor vulling soort type totaal baksel versiering datering

140 263 1 Blauwgrijs Elmpt-achtig kog 2 E3   1150-1350

152 250 1 Proto-steengoed (s4)   1   engobe 1200-1280

152 250 1 Blauwgrijs Elmpt-achtig   1 E3   1150-1350

153 263 Kogelpot   1 fijnzandig    

155 264 1 3laagjes-kogelpot   1      

379 593 1 Pingsdorf?   1      

totaal 7

7.4 Middeleeuws en Nieuwe tijd aardewerk uit de bodemlagen

Tijdens de opgraving zijn bij de aanleg van de putten 60 fragmenten aardewerk 

verzameld uit lagen die grofweg in tweeën kunnen worden verdeeld. De eerste 

laag is een ophogingspakket (esdek), dat zich onder de recente bouwvoor bevindt. 

Daaronder bevindt zich een restant van de B-horizont die verstoord is door bioturbatie 

en verploeging. Uit de lagen komt materiaal dat is te dateren in de middeleeuwen 

(Karolingische periode tot en met late middeleeuwen) en Nieuwe tijd. 

Het meeste materiaal uit de vroege middeleeuwen is verzameld ter hoogte van het 

vroegmiddeleeuwse erf en is waarschijnlijk opgeploegd materiaal van deze vindplaats. 

66  Van Genabeek 2002.
67  Bartels 1999, 44.
68  Van Genabeek 2002, 95.
69  Bult 2012, 258.

Figuur 7.2 
Blauwgrijs aardewerk (tekening: 
F. van Spelde; schaal 1:2).

Tabel 7.2 
Overzicht aardewerk uit het zuidelijkoos-
telijke sporencluster uit de volle- en late 
middeleeuwen (put 4 & 7).
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De component bestaat vooral uit Badorf scherven, waarbij ook het zachte baksel w1 

voorkomt. Eén Walberberg scherf werd aangetroffen, het eerder genoemde exemplaar 

dat hoort bij één van de fragmenten uit de huisplattegrond. Zes kogelpotscherven 

met grove steengruismagering dateren mogelijk ook uit de 9e of 10e eeuw (Figuur 7.3). 

Bij één van deze fragmenten viel op dat er zich onder de mageringsdeeltjes zwarte 

glimmende stukjes vulkanisch gesteente bevinden. Dit soort magering wordt ook 

aangetroffen in het draaischijfaardewerk uit Mayen in het Duitse Rijnland, en mogelijk 

is deze kogelpot dus ook geïmporteerd uit dit gebied. Eén scherf kon scherp worden 

gedateerd: aan het einde van de Karolingische periode. Het gaat om een zogenaamde 

Hunneschans- scherf. Het is de benaming voor een groep die wordt onderscheiden op 

basis van specifieke decoratie van radstempelindrukken met daaroverheen verfstrepen. 

Het is uitgevoerd in het late Badorf/vroege-Pingsdorf baksel, maar werd in ieder geval 

zeker geproduceerd in Pingsdorf, waar het voorkomt tussen het pottenbakkersafval. 

De periode van productie is beperkt tot de periode 870-910 n. Chr. en de categorie 

geldt daarom als een gidsfossiel voor het einde van de 9e eeuw. Het volmiddeleeuwse 

aardewerk is meer verspreid over het terrein aangetroffen, waarbij de proefsleuven in 

het westelijk deel van het plangebied het meeste materiaal opgeleverd hebben.

Tweeëntwintig fragmenten zijn te plaatsen in de opeenvolgende periode. Het grootste 

deel bestaat uit Pingsdorfscherven in zowel zachtere, lichte baksels als harde, grijzige 

of donkere baksels. Deze laatste kwam meer voor in de eindperiode van productie 

rond de 13e eeuw. Naast deze fragmenten is er blauwgrijs aardewerk aangetroffen 

(vijf stuks), proto-steengoed (twee stuks), Elmpt-achtig (1 stuk) en negen stuks 

kogelpotaardewerk met fijne tot middelgrove magering. Eén stuk proto-steengoed, 

drie scherven steengoed en drie scherven van een kom van grijsbakkend (lokaal?) 

aardewerk zijn te plaatsen in de late middeleeuwen. Roodbakkend aardewerk, dat 

vanaf de 14e eeuw massaal voorkwam in Nederland, ontbreekt echter volledig. Het 

materiaal uit de Nieuwe tijd bestaat twee fragmenten steengoed en een pijpenkop met 

merktekens uit de periode 1800-1850.

Figuur 7.3 
Kogelpot-randfragment uit het plaggendek 
(tekening: F. van Spelde; schaal 1:2).
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Natuursteen

S. Knippenberg

8.1 Inleiding

In totaal zijn bij de opgraving Hengelo-Winkelskamp Oost meer dan 400 stenen en 

fragmenten verzameld met een gewicht van ca. 50 kg. Dit materiaal is verspreid over 

de verschillende bewoonde en gebruikte zones aangetroffen. Het meeste materiaal 

(ca. 45%) is geassocieerd met de prehistorische bewoning in het noordelijk deel van 

het terrein, een kwart (ca. 23%) komt uit het middeleeuwse erf en omliggende sporen 

binnen het oostelijk deel. Het laatprehistorische grafveld in het westen van het terrein 

heeft slechts één steenvondst opgeleverd. Het overige materiaal (ca.32%) kon op 

basis van vondstcontext niet aan een van deze complexen worden toegeschreven. Het 

meeste materiaal hiervan komt uit een van de afdekkende lagen, en een klein deel 

komt uit natuurlijke of ongedateerde sporen. 

Aangezien steenmateriaal van nature niet in de zandige ondergrond van de 

vindplaatsen voorkomt, moet het materiaal door mensen zijn aangevoerd en moet 

het informatie bevatten over de activiteiten van de gemeenschappen die het terrein 

bewoonden of in gebruik namen. Daarom is bij de analyse al het materiaal dat aan 

een van de bewonings- of gebruiksfasen kan worden toegeschreven, individueel 

beschreven. Bij de stenen waar een chronologische toewijzing niet mogelijk bleek 

(de meeste laagvondsten en stenen uit ongedateerde en natuurlijke sporen) is 

vanwege de geringe inhoudelijke potentie een selectie gemaakt. Daarvan zijn alleen 

werktuig(fragment)en of bijzondere grondstoffen beschreven. 

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de beschrijving van 205 items, waarbij onder 

‘item’ alle fragmenten zijn gegroepeerd, die aan elkaar passen of die op het oog vrijwel 

zeker tot hetzelfde stuk hebben behoord. De breuk heeft in beide gevallen een post-

depositionele en geen intentionele oorzaak.  Van de 205 items kunnen er 169 aan de 

prehistorie en 31 aan de middeleeuwen worden toegeschreven. De overige vijf items 

komen uit een niet gedateerde context.

Voor de verschillende bewoningsfases is getracht de volgende algemene vragen te 

beantwoorden:

· Wat is de herkomst van het materiaal en in wat voor vorm is het naar de vindplaats 

getransporteerd? 

· Is het materiaal op de vindplaats zelf bewerkt? 

· Waartoe hebben de stenen gediend en wat zegt dat over de activiteiten die hebben 

plaatsgevonden op de vindplaats?

· Hoe verhouden de uitkomsten zich tot gelijktijdige vindplaatsen in de omgeving en de 

omliggende regio?

Het materiaal zal afzonderlijk voor de prehistorische en middeleeuwse bewoningsfasen 

besproken worden.

8.2 Natuursteen uit de prehistorie

Ondanks dat metalen vanaf de bronstijd hun intrede deden en een deel van de 

activiteiten die voorheen met steen werden uitgevoerd zullen hebben overgenomen, 

bleven vuur- en overig natuursteen gedurende de late prehistorie toch een rol spelen 

binnen een nederzettingscontext. Enerzijds waren er specifieke activiteiten die 

het domein van steen bleven, zoals het vermalen van voedsel, slijpen van metalen 

8
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gereedschap en het verwarmen van vloeistoffen, anderzijds vertegenwoordigden 

metalen werktuigen lange tijd schaarse en moeilijk toegankelijke goederen. Deze 

schaarste maakte steen tot een goed alternatief. 

Dit gegeven wordt goed weerspiegeld in het assemblage steen dat is aangetroffen. In 

totaal zijn 169 items aan de prehistorie toegeschreven. Het meeste materiaal (N=161) 

komt uit de prehistorische grondsporen. Zeven vondsten komen uit afdekkende 

bodemlagen of uit natuurlijke sporen in zones die exclusief met de prehistorie 

geassocieerd zijn en ten slotte kan één stenen werktuig uit B-horizont/mollenlaag in 

put 1 op basis van typo-chronologische gronden aan de prehistorie worden toegekend. 

Van de vondsten uit sporen komt verreweg het grootste deel uit kuilen of waterputten 

(N=136), slechts 24 items komen uit paalsporen of huisgreppels en één vondst is 

geassocieerd met één van de crematiegraven (S916).

8.2.1 Grondstoffen

Het natuursteen vertoont een variatie van met name harde steensoorten behorend 

tot alle drie de grote gesteenteklassen, te weten sedimentaire, magmatische en 

metamorfe gesteentes (Tabel 8.1). Binnen de sedimentaire gesteentes is alleen 

zandsteen herkend, dat in aantal het best vertegenwoordigd is (N= 45). Onder 

de metamorfe gesteentes komen de sterk verwante kwartsitische zandsteen (N= 

16) en kwartsiet (N= 36) ook in relatief grote aantallen voor. Binnen de klasse van 

magmatische gesteentes, zijn vooral dieptegesteentes (N=33), zoals graniet en 

dioriet, ruim vertegenwoordigd. De eerste neemt in gewicht bijna 80% van gehele 

prehistorische assemblage voor zijn rekening. Het vulkanische en poreuze tefriet is 

daarentegen slechts in kleine getale aanwezig. Ten slotte complementeert gangkwarts, 

een gesteente dat binnen meerdere klassen voorkomt, met 30 stenen het geheel. 

Voor zover vast te stellen gaat het bij vrijwel alle materialen om secundaire gesteentes. 

Alleen tefriet vormt hierop een uitzondering. De secundaire gesteentes hebben alle 

een enigszins natuurlijk afgesleten buitenkant, hetgeen suggereert dat de gesteentes 

uit een primair voorkomen is geërodeerd en aan mechanische verwering onderhevig 

is geweest. Daarbij valt wel op dat bij een groot deel deze mechanische verwering 

relatief gering is; bij veel stenen voelt de buitenkant nog enigszins onregelmatig aan en 

hebben de stenen sterk variërende vormen. 

Twee type geologische afzettingen komen in aanmerking als herkomst van deze 

secundaire gesteentes: morene afzettingen en grindhoudende rivierafzettingen van 

Maas en Rijn. Onder morene gesteentes valt het materiaal dat tijdens de voorlaatste 

ijstijd met het gletsjerijs uit Noord-Duitsland en Scandinavië is aangevoerd en binnen 

het gebied ten noorden van en op de stuwwallen in Nederland is achtergelaten.70

Karakteristiek voor deze afzettingen is een sterke variatie van kristallijne steensoorten, 

met name dieptegesteentes, porfieren en verschillende metamorfe gesteentes, zoals 

gneis. Het hoge aandeel dieptegesteentes binnen het assemblage van Hengelo-

Winkelskamp Oost, waarbij sommige granieten een aanzienlijke omvang hebben, past 

goed bij de exploitatie van ontsluitingen van moreen materiaal. Daarentegen komen 

onder het assemblage sporadisch enkele gesteentes voor die eerder duiden op een 

riviergrindherkomst. Voor een groot deel van het materiaal, waaronder het meeste 

zandsteen, kwartsitische zandsteen, kwartsiet en kwarts vallen, kan geen onderscheid 

gemaakt worden tussen een morene- dan wel riviergrindherkomst, aangezien ze bij 

beide veelvuldig voorkomen. 

70  Berendsen 2004; van der Lijn 1963.
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Kijkt men naar de dichtstbijzijnde ontsluitingen, dan liggen die van riviergrinden een 

stuk dichterbij dan van moreen materiaal: 3,5 km ten zuidwesten van de vindplaats 

liggen afzettingen van de Formatie van Kreftenheye (Kr1) aan het oppervlak. Deze 

bestaat uit Pleistoceen en Holoceen rivierzand en –grind.71 Dichtstbijzijnde morene 

ontsluitingen geassocieerd met niet nader gespecificeerde gestuwde Pleistocene 

Formaties (G1) vindt men respectievelijk op 13,2 km ten noordoosten, 13,7 km ten 

zuiden, 16,6 km ten westen, en 18,0 km ten oosten van de vindplaats.72 Hier kan men 

naast moreen materiaal ook riviergrind aantreffen.73 

Naast deze secundaire gesteentes bevat het assemblage van Hengelo-Winkelskamp 

Oost ook één steensoort, die vanuit de primaire context is gemijnd en via ruilhandel 

binnen de nederzetting is terechtgekomen. Het betreft het poreuze vulkanische tefriet, 

vroeger ook wel basaltlava genoemd.74 Dit zeer karakteristieke uitvloeingsgesteente is 

afkomstig uit de regio rond Mayen (midden-Duitsland), waar het sinds de late bronstijd 

gewonnen werd als grondstof voor maalstenen.75 Met name in de ijzertijd, Romeinse 

tijd en middeleeuwen is het een gewild en veelvuldig gebruikt gesteente binnen 

Nederlandse nederzettingen.76 
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Maalsteenligger - - - - - 7 - - - 7

Maalsteenfragment - 1 - - - 5 - - - 6

Maal/slijpsteenfragment - - - - - - - - 1 1

Klop/wrijfsteen - - 1 1 - - - - - 2

Polijststeen - 1 - - - - - - - 1

Afslag - - - - - 1 - - - 1

Bekapte rolsteen - - - 1 - - - - - 1

Rolsteen 15 2 3 - - - - - 1 21

Rolsteenfragment 15 35 10 28 - 6 1 1 - 96

Brok 1 6 2 6 4 11 - 1 2 33

Totaal 31 45 16 36 4 30 1 2 4 169

% 18,3 26,6 9,5 21,3 2,4 17,8 0,6 1,2 2,4 100,0

8.2.2 Artefacten

Het materiaal is gemiddeld klein van omvang, iets meer dan 60% van de stenen is 

kleiner dan 5 cm en 90% is kleiner dan 9 cm. Twee grote stenen, exclusief geassocieerd 

met het morene materiaal, hebben een omvang groter dan 40 cm en vormen hierop 

een duidelijke uitzondering. Voor een groot deel is deze gemiddeld geringe omvang 

71  Mulder et al. 2003.
72  Mulder et al. 2003.
73  Berendsen 2004.
74  Kars 1980, 1983.
75  Van Heeringen 1985; Joachim 1985.
76  Hiddink & Boreel 2005a,b; Kars 1980; Kars 2000, 2001; Knippenberg 2008b.

Tabel 8.1 
Aantal prehistorische artefacten onderver-
deeld naar artefacttype en steensoort.
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toe te schrijven aan fragmentatie van het materiaal, aangezien slechts 15% compleet 

tot nagenoeg compleet is. 

Binnen het natuursteenmateriaal kan er een onderscheid gemaakt worden tussen 

drie groepen: (1) de werktuigen en fragmenten daarvan, (2) de door verbranding 

gemodificeerde en vaak gebroken stenen en (3) het overige moeilijk te duiden 

materiaal. Binnen de eerste groep zijn verschillende soorten werktuigen herkend. 

Het gaat slechts om een beperkt aantal typen: maalstenen, klop/wrijfstenen, en een 

mogelijke polijststeen (Tabel 8.1). Daarbij kan tevens ook een onderscheid gemaakt 

worden tussen enerzijds werktuigen, die eerst een bewerkingsproces hebben 

ondergaan voordat ze gebruikt zijn, en anderzijds de ad hoc gebruikte rolstenen. De 

verschillende werktuigen en groepen worden nu afzonderlijk besproken.

Maalstenen
Maalstenen zijn het best vertegenwoordigde werktuigtype. Er zijn veertien artefacten 

herkend, waarop nog een duidelijk (deel van een) maalvlak aanwezig is. Deze 

maalstenen zijn bijna uitsluitend met grofkorrelige magmatische dieptegesteentes, 

zoals graniet en dioriet, geassocieerd. Daarnaast bevindt zich één fragment zandsteen 

onder deze groep. Buiten deze stenen met een duidelijk maalvlak, bevinden zich 

ook vier brokken tefriet binnen het assemblage. Aangezien dit poreuze gesteente 

gedurende de prehistorie uitsluitend als grondstof voor maalstenen is benut, kan ervan 

uitgegaan worden dat deze brokken oorspronkelijk ook aan een maalsteen hebben 

toebehoord. 

Binnen de groep van maalstenen springen twee complete exemplaren eruit (v.356 & 

v.177; Figuur 8.1). Het gaat bij beide om twee omvangrijke zwerfstenen van graniet. 

Het grootste exemplaar (v. 356) met een omvang 40,6 x 20,9 x 11,0 cm en gewicht 

12,8 kg komt uit een bronstijdkuil (S642) in het zuiden van de kuilenzwerm: ter 

hoogte van de twee overlappende huisplattegronden (structuren 16 en 20). Het gaat 

om een zwerfsteen van roze graniet met een vrijwel plat langwerpig lichtelijk ovaal 

maalvlak (Figuur 8.2). Dit maalvlak is duidelijk als gevolg van gebruik afgesleten. Naast 

afslijtingen bezit het vlak meerdere kleinere zones waar het op de diepere delen nog 

enigszins ruw aanvoelt. Deze zones vormen restanten van het proces waarbij het 

maalvlak door middel van opkloppen (bouchaderen) weer ruw werd gemaakt; hierdoor 

deed het beter dienst bij het vermalen van granen en andere plantaardige producten. 

Figuur 8.1 
Twee grote maalstenen van graniet, links v.356 
en rechts v.177 (foto: M.E. Hemminga).
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Dergelijke sporen van opruwen vindt men niet terug bij tefriet. Dit materiaal bleef door 

zijn poreusheid tijdens gebruik vanzelf ruw. 

Hoewel de maalsteen in zijn huidige vorm is gebruikt, moet het werktuig 

oorspronkelijk groter geweest zijn. Langs de lange zijdes is de steen namelijk bekapt 

vanuit het maalvlak. Dit is mogelijk gebeurd tijdens de gebruiksduur van de maalsteen; 

het is niet duidelijk waarom. Dat granieten maalstenen wel meer bekapt werden toont 

ook de vondst van een granieten afslag aan. Deze was van een andere steen gekapt.

De onderzijde van de maalsteen heeft een natuurlijke uitstulping. Hierdoor moet 

het niet mogelijk zijn geweest om het werktuig op een harde ondergrond zo neer te 

leggen dat het maalvlak horizontaal kwam te liggen. Aangezien de uitstulping nooit is 

verwijderd, moet deze een (ander) functie hebben vervuld.  Net als bij maalstenen van 

het type Napoleonshoed kan deze uitstulping gebruikt zijn om de maalsteen beter te 

verankeren in een zandige ondergrond.

De andere complete maalsteen betreft een meer zadelvormig exemplaar (v.177) met 

afmetingen van 40,8 x 21,0 x 11,7 cm en een gewicht van 12,9 kg (Figuur 8.3). Het 

is op een dikkere langwerpige zwerfsteen van witte graniet met een sterk gekromd 

langwerpig maalvlak. Ook dit maalvlak bezit nog restanten van dieper liggende 

oneffenheden, die het gevolg zijn van het opkloppen om het maalvlak opnieuw ruw 

te maken. De sterke kromming van het maalvlak suggereert dat dit een lang dan 

wel zeer intensief gebruikt werktuig is, dat meerdere malen moet zijn opgeruwd 

door bouchaderen. Opvallend is dat de uiteinden van het maalvlak een stuk gladder 

aanvoelt; het opruwen in deze zones moet in het laatste stadium minder significant 

zijn geweest.

Het werktuig is eveneens afkomstig uit een in de bronstijd gedateerde kuil S487 in het 

noorden van de kuilenzwerm: ten oosten van de ijzertijd-huisplattegrond (structuur 

Figuur 8.2 
Maalsteen van roze graniet, v.356 (foto: M.E. 
Hemminga). Schaal 1:8.
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6). Met name aan de onderkant is dit exemplaar sterk door verbranding aangetast. Dit 

deel bezit naast een duidelijke verkleuring ook enkele scheuren. Deze verbranding is 

waarschijnlijk de oorzaak geweest dat de maalsteen in tweeën is gebroken. Mogelijk 

dat deze maalsteen in zijn laatste stadium van gebruik als haardsteen dienst heeft 

gedaan. Een andere optie is dat de steen gezien zijn platte zijde als een soort bak- of 

grilplaat is gebruikt.

Beide stenen bezitten aanwijzingen dat ze ook voorafgaande aan de gebruiksduur zijn 

bewerkt. Beide maalvlakken zijn dermate regelmatig van vorm en zodanig afgeplat tot 

zelfs significant concaaf dat dit maalvlak ook al vóór het gebruik moet zijn opgeklopt. 

Helaas zijn van deze bewerkingssporen geen restanten meer aanwezig. Deze zijn door 

het langdurig gebruik – het voordurend afslijten en daarna weer opruwen – volledig 

verdwenen. Ook zijn bij beide werktuigen op de zijkanten delen aanwezig waar de 

oorspronkelijke buitenkant door opkloppen en in één geval bekappen is verwijderd. 

Naast de (archeologisch) complete, weliswaar gebroken maalsteen, komen uit 

dezelfde kuil (S487) nog vier maalsteenfragmenten van graniet (v.240). Een vijfde 

fragment graniet zonder duidelijke restanten van het maalvlak heeft mogelijk ook aan 

een maalsteen toebehoord. Op één stuk na bezitten deze fragmenten ook sporen van 

verbranding dan wel verhitting. 

De overige als maalsteen herkende stukken betreffen allemaal fragmenten, waarvan 

het resterende maalvlak dermate gering in omvang is dat weinig meer gezegd kan 

worden over de vorm en het type. Bij de meeste suggereert de platte tot soms lichtelijk 

concave vorm van het maalvlak dat het om liggers gaat.

Figuur 8.3 
Zadelvormige maalsteen van witte graniet 
(v.177). Schaal 1:8 (foto: M.E. Hemminga).
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Klop/wrijfstenen
Bij de opgravingen zijn twee fragmenten van klop/wrijfstenen aan het licht gekomen. 

In beide gevallen zijn het mooi symmetrische gevormde rolstenen met allebei 

sporen van verbranding: één exemplaar van zandsteen (v.116) uit het noorden van de 

kuilenzwerm uit de bronstijd (ten zuidoosten van de ijzertijd-huisplattegrond, structuur 

6), de ander van kwartsitische zandsteen uit de B-horizont/mollenaal (put 3)) ongeveer 

in ditzelfde gebied (v.1; Figuur 8.4). Beide stenen bezitten omvangrijke aaneengesloten 

gebruiksvlakken met meerdere facetten. De gebruiksvlakken bezitten de typisch 

kenmerken van klop/wrijfstenen: afgevlakte of afgesleten putjes. Deze zijn ontstaan 

door combinatie van een kloppende en wrijvende beweging, gelijk aan het gebruik 

van een vijzel. Gebruikssporenonderzoek op dit soort werktuigen elders heeft dit 

gebruik bevestigd: deze stenen werden als een soort equivalent van maalsteenlopers 

gebruikt om plantaardig materiaal te verpulveren en vermalen.77 Het is dus heel goed 

mogelijk dat deze werktuigen de in de hand gehouden stenen vormden die gebruikt 

zijn tegen de passieve liggers, die hierboven zijn besproken. Het zijn veelvoorkomend 

werktuigtypen in met name de bronstijd en vroege ijzertijd.78

Polijststeen
Een zeer regelmatig symmetrische rolsteen springt er in vorm duidelijk uit binnen het 

materiaal. Het is een langwerpig zeer fijne zandsteen met een sterk en een platte lange 

zijde; een soort halve ovaal met een omvang van 7,7 x 3,2 x 2,2 cm (v.385). De steen, 

afkomstig uit een kuil in het zuiden van de kuilenzwerm, voelt zeer glad aan bezit 

een klein aantal kleine krasjes. Mogelijk dat het hierbij om een polijststeen gaat, die 

gebruikt is bij het polijsten van aardewerk. Gebruikssporen onderzoek zou dit verder 

moeten bevestigen aangezien het aantal krasjes gering is en ze niet een duidelijke 

richting vertegenwoordigen.

77  Knippenberg 2010.
78  Knippenberg 2010; Knippenberg et al. 2012.

Figuur 8.4 
Incomplete klop/ wrijfsteen van kwartsitisch 
zandsteen, v.1 (foto: M.E. Hemminga).
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8.2.3 Overig steenmateriaal

Een veelvoorkomend verschijnsel binnen laat-prehistorische complexen is het 

relatieve hoge aantal rolstenen en fragmenten daarvan zonder sporen van gebruik 

of bewerking.79 Ook het onderhavige complex uit Hengelo-Winkelskamp Oost kent 

dit gegeven. Er zijn in totaal 117 rolstenen en fragmenten aangetroffen, wat overeen 

komt met bijna 70% van het totaal aan stenen. Binnen dit materiaal zijn de vier meest 

voorkomende gesteentes kwartsiet, kwartsitische zandsteen, zandsteen en kwarts 

-zoals te verwachten valt- het meest aanwezig. Rolsteenfragmenten en brokken zijn 

het meest vertegenwoordigd en complete rolstenen maken hiervan slechts een klein 

onderdeel uit (~20%). Nemen we het materiaal nader onder de loep dan is duidelijk dat 

het percentage stenen met sporen van verbranding onder de fragmenten en brokken 

zeer hoog ligt (~90%). In veel gevallen kan de breuk aan de verbranding worden 

toegeschreven. Het percentage verbrand is met 86% iets lager voor de complete 

rolstenen. 

Deze verbranding dan wel verhitting wordt over het algemeen toegeschreven aan 

het gebruik als kook- of haardstenen.80 Vooral bij nederzettingen uit de prehistorie 

en dan vooral uit de ijzertijd worden vaak grote hoeveelheden van dergelijke stenen 

geborgen.81 In hoofdzaak zal dit ook voor het verbrande materiaal van Hengelo-

Winkelskamp Oost, gebroken dan wel compleet, gelden. Ook voor sommige 

werktuigen kan een dergelijk hergebruik opgaan, gezien het hoge percentage dat is 

verbrand. Daar waar de meeste rolstenen gezien hun geringe omvang als kooksteen 

dienst hebben gedaan, ligt het bij de veel grotere maalsteenwerktuigen eerder voor de 

hand dat ze als haardsteen, of wellicht als een soort “bakplaten” zijn gebruikt. 

Daarbij valt op dat er geen duidelijke keuze is gemaakt qua steensoort, aangezien alle 

steensoorten die met rolstenen zijn geassocieerd vergelijkbare percentages verbrand 

materiaal omvatten. Dit wijkt enigszins af van veel andere complexen met grote 

hoeveelheden verbrande stenen. Daar zijn vaak zandsteen, kwartsitische zandsteen 

en in mindere mate kwartsiet geassocieerd met hoge percentages verbrand materiaal, 

terwijl bij kwarts deze percentages duidelijk veel lager liggen. Dit is goed te verklaren: 

kwart is minder geschikt als kooksteen, omdat het eerder de neiging heeft uit elkaar te 

springen.   

Dit gegeven doet vermoeden dat misschien niet al het materiaal met een functie 

als kooksteen, haardsteen of bakplaat geassocieerd kan worden en dat bij sommige 

contexten andere redenen ten grondslag aan de verbranding hebben gelegen. Wellicht 

dat een deel van het materiaal per ongeluk verbrand is geraakt. 

8.2.4 Ruimtelijke verspreiding

Het steenmateriaal is in aantal gelijk verdeeld tussen de bronstijd en ijzertijd 

bewoningsfases. Kijken we naar de artefacttypen dan is duidelijk dat het aandeel 

werktuigen en dan met name maalstenen een stuk beter vertegenwoordigd zijn binnen 

de bronstijdfase. De twee grote als maalsteen gebruikte zwerfstenen en de meeste 

granieten maalsteenfragmenten dateren allemaal uit de bronstijd. Ook de enige in 

een spoor aangetroffen klop/wrijfsteen is aan de bronstijd toe te schrijven. Deze drie 

werktuigen zijn afkomstig uit de langwerpige kuilenzwerm uit de bronstijd.

Het meeste ijzertijdmateriaal (N=61) is afkomstig uit één spoor: (aan een haard 

gerelateerde) kuil S522 in het midden van huisplattegrond, structuur 6. Binnen deze 

79  Van der Broeke 2005; Knippenberg 2006b.
80  Van der Broeke 2005; Knippenberg 2006b, 2013.
81  Van den Broeke 2005; Knippenberg 2006b, 2011b, Schinkel 1998, 54-55.
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kuil nemen al dan niet gebroken en verbrande rolstenen de hoofdmoot voor hun 

rekening en is het percentage werktuigen zeer klein (<2%). 

8.2.5 Beschouwing en conclusie

Het vele voorkomen van maalstenen en daarmee geassocieerde klop/wrijfstenen past 

goed binnen de nederzettingscontext waarin het materiaal is aangetroffen. Ook het 

hoge percentage kook- en haardstenen vindt men veelal terug binnen huishoudelijke 

context. Slijpgereedschap is niet aangetroffen en dit past ook goed binnen een 

laatprehistorische context, wanneer dit type gereedschap nog schaars is. Het vrijwel 

afwezig zijn van steen binnen de graven is ook gebruikelijk binnen de late prehistorie.

Opvallend is wel het lage aandeel tefriet. Dit laat duidelijk zien dat de bewoning voor 

een groot deel vooraf is gegaan aan de introductie van deze (later veel gebruikte) 

grondstof voor maalstenen in de loop van de late bronstijd. Toch is het kleine aandeel 

zelfs binnen de jongere vroege-ijzertijdcomponent opmerkelijk; dit suggereert dat 

tefriet gedurende deze fase, niet lang na de introductie, nog steeds geen makkelijk 

toegankelijke en veelvoorkomende grondstof was.

De gebruikte steensoorten binnen het complex vormen een goede weerspiegeling 

van wat in redelijke nabijheid voorhanden was. Daarbij heeft men zich niet beperkt 

tot de exploitatie van de dichtstbijzijnde riviergrinden op iets meer dan 3 km; men 

heeft extra inspanningen geleverd om ook de verder afgelegen ontsluitingen van 

moreen materiaal op zo’n 13 km afstand te bezoeken. Daar ging men heen om grotere 

zwerfkeien van grofkristallijne gesteentes te verzamelen, die uitermate geschikt waren 

voor gebruik als maalsteen en die binnen een (nabije) riviergrindcontext nauwelijks 

voorkomen. 

Bewerking van natuursteen speelde slechts een geringe rol. Het meeste riviergrind 

is zonder een proces van voorbewerking gebruikt. Alleen bij de als maalsteenliggers 

gebruikte zwerfstenen heeft een zekere mate van voorbewerking plaatsgevonden. Dit 

beperkte zich tot het in de juiste vorm opkloppen van met name het gebruiksvlak op 

deze grote, reeds in natuurlijke vorm al op maalstenen gelijkende stenen. Ook dit is 

kenmerkend voor prehistorische natuursteencomplexen.82

Kijkt men naar de staat en context waarin de maalstenen zijn aangetroffen, dan 

springen het geclusterde voorkomen van meerdere fragmenten in een kuil zonder 

ander steenmateriaal en de compleetheid van de twee grote exemplaren in een 

andere kuilen in het oog. Dit suggereert dat het niet gaat om gewone afvalcontexten 

waar het huisvuil in is afgedankt. Vooral sommige maalstenen lijken eerder bewust 

(soms bij elkaar) in kuilen te zijn achtergelaten. Wat hiervoor de reden is geweest blijft 

onduidelijk. Bij bronstijdkuil S487 lijken de sporen van verhitting, aangetroffen op de 

verzameling stenen, op een ambachtelijke context te wijzen van koken of grillen. Daar 

waar in sprake is van depositie van op zich nog bruikbare maalstenen, zoals het grote 

exemplaar uit bronstijdkuil (S642, dient echter ook rekening te worden gehouden met 

rituele handelingen.

8.3 Natuursteen uit de middeleeuwen

Hoewel de steentijd dan al lang voorbij is, blijft natuursteen gedurende de 

middeleeuwen nog steeds een rol spelen als grondstof voor werktuigen. Vooral bij 

82  Zie bijv. Knippenberg 2005, 2015; Knippenberg et al. 2012.
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het vermalen van voedselgewassen en slijpen van het metalen gereedschap werden 

stenen werktuigen nog veelvuldig gebruikt. Een groot verschil met de prehistorie is 

een bijkomend gebruik van steen als bouwmateriaal. Deze traditie werd met de komst 

van de Romeinen geïntroduceerd en gedurende de middeleeuwen vooral in stedelijke 

context voortgezet. 

De middeleeuwse bewoningszone te Hengelo-Winkelskamp Oost heeft slechts een 

beperkt aantal stenen opgeleverd. In totaal zijn 31 items aan deze bewoningsfase 

toegekend. Verreweg het meeste materiaal (N=20) is met het noordelijke erf uit de 

vroege middeleeuwen geassocieerd. Een geringer aantal (N=9) komt uit de zone waar 

de laatmiddeleeuwse sporen liggen. Deze vondsten komen hetzij uit een boomval, 

hetzij uit de afdekkende lagen. Het blijft dus de vraag of er daadwerkelijk steen met 

deze fase is geassocieerd. Ten slotte zijn twee stenen in de middeleeuwse waterkuil in 

het westelijk deel van het onderzochte terrein aangetroffen.

8.3.1 Grondstoffen

Het middeleeuwse complex natuursteen bezit een minder grote variatie aan 

steensoorten dan het prehistorische. Zo ontbreken dieptegesteentes, zoals graniet en 

dioriet die in de vroege periode juist veel voorkwamen. Daarentegen is het aandeel 

tefriet een stuk talrijker in de middeleeuwen; kwarts, kwartsiet en kwartsitische 

zandsteen zijn daarentegen maar mondjesmaat aangetroffen (Tabel 8.2). Zandsteen 

komt net als in de prehistorie wel veelvuldig voor. Ten slotte is schist, waarvan slechts 

één fragment is aangetroffen, een steensoort die exclusief met de middeleeuwse 

bewoning is geassocieerd. 
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Maalsteenfragment - - - - - 3 - 3

Fragment van een maalstenen loperschijf - - - - - 1 - 1

Fragment van een maalsteenschijf - - - - - 6 - 6

Slijpsteen - - - - 1 - - 1

Natuurlijke ronde kei - - - - - - 1 1

Gebroken kei 1 8 2 2 - - 3 16

Brok (shatter) - - - - - 3 - 3

Totaal 1 8 2 2 1 13 4 31

% 3,2 25,8 6,5 6,5 3,2 41,9 12,9 100,0

Het ontbreken van dieptegesteentes suggereert wellicht dat ontsluitingen van morene 

afzettingen niet meer geëxploiteerd werden gedurende middeleeuwen en dat het 

meeste secundaire materiaal van grindhoudende rivierafzettingen afkomstig is. 

Deze laatste waren op iets meer dan 3 km zuidoostelijk te vinden. Net als gedurende 

de prehistorie is het tefriet verkregen uit de regio in Mayen, die gedurende de 

middeleeuwen nog steeds het belangrijkste brongebied voor de maalsteengrondstof 

Tabel 8.2 
Aantal middeleeuwse artefacten onderver-
deeld naar artefacttype en steensoort.
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vormde.83 Mogelijk werd ook de schist geïmporteerd. Dergelijk metamorf gesteente 

komt niet tot nauwelijks voor in de riviergrinden; wanneer we ook in ogenschouw 

nemen dat het is benut voor het vervaardigen van slijpgereedschap, is het aannemelijk 

dat het om een gemijnde steensoort gaat. Gedurende de middeleeuwen bestonden 

namelijk verschillende wetsteenproductiecentra, met name in Duistland, Engeland 

en Scandinavië, van waaruit men deze slijpwerktuigen van onder andere schist 

verhandelden.84 Waar de in Hengelo Winkelskamp aangetroffen schist precies vandaan 

komt, valt zonder petrografisch onderzoek niet met zekerheid te zeggen. 

8.3.2 Artefacten

Net als bij het prehistorisch materiaal is het middeleeuws natuursteen klein van 

omvang. Het aandeel steen kleiner dan 5 cm is weliswaar geringer (45%), ook bij dit 

complex is 90% kleiner dan 10 cm. Een groot verschil is het ontbreken van enkele zeer 

grote morene zwerfstenen, die gedurende de prehistorie gebruikt zijn als maalstenen.

Binnen het middeleeuwse materiaal kan er een onderscheid gemaakt worden tussen 

drie groepen: (1) de werktuigen en fragmenten daarvan, (2) de door verbranding 

gemodificeerde en vaak gebroken stenen en (3) het overige moeilijk te duiden 

materiaal. Binnen de eerste groep is de variatie aan werktuigen zeer gering: alleen 

maalstenen en een mogelijk slijpsteenfragment zijn herkend (Tabel 8.2).

Bij de maalstenen gaat het uitsluitend om van tefriet vervaardigde fragmenten van 

handmolenschijven. Zeven fragmenten zijn als schijf geclassificeerd, de overige 

stukken zijn dermate gefragmenteerd dat alleen bepaald kon worden dat ze van een 

maalsteen afkomstig zijn; ze bevatten namelijk nog resten van het maalvlak. Bij drie 

tefriet vondsten was zelfs daar geen restant van te herkennen; deze zijn als brok 

ingedeeld. De laatste twee weinig specifieke groepen hebben een dermate geringe 

dikte dat ze alle heel goed van handmolenschijven afkomstig kunnen zijn geweest. Al 

dit materiaal is met het noordoostelijk erf uit de 9e-10e eeuw geassocieerd.

De handmolen verschijnt vanaf de late ijzertijd in Nederland, maar wordt vooral 

gangbaar vanaf de Romeinse tijd.85 Gedurende de Romeinse tijd gaat het nog om 

een eenvoudige type, waarbij de bovenste loperschijf via een lap of houten handvat 

handmatig werd rondgedraaid ten opzichte van de onderste liggerschijf. Tijdens de 

middeleeuwen komen de twee schijven binnen een houtenconstructie te liggen, 

waarbinnen ook het aandrijfmechanisme is verankerd.86 In associatie met deze 

technologische vernieuwing nemen de schijven in diameter toe en in dikte af ten 

opzichte van de Romeinse tijd.87 

Van de zeven fragmenten die als schijf herkend konden worden, kon bij één 

vastgesteld kon worden dat deze aan een loperschijf heeft toebehoord: v.215 uit de 

waterput (structuur 7), direct ten zuiden van het huis op het vroegmiddeleeuws erf. 

Deze bezit aan de bovenzijde nog een opstaande rand rond het centrale gat, hetgeen 

kenmerkend is voor de bovenste schijf.88 De overige schijffragmenten zijn alle dermate 

gefragmenteerd dat een onderscheid tussen loper of ligger niet te maken was. De 

dikte van de schijven varieert tussen de 2,3 en 3,8 cm. Ondanks dat een diktebepaling 

op fragmenten aan fouten onderhevig is, aangezien de schijfdikte binnen één schijf 

83  Kars 1980, 1983a.
84  Zie bijv. Kars 1983b; Resi 1990.
85  Van den Broeke 1987; Harsema 1979.
86  Harsema 1979.
87  Kars 2001; Knippenberg 2008a.
88  Kars 1980, 1983a.



100 Plangebied WinkelskamP

sterk kan variëren,89 passen de gevonden diktematen goed binnen de variatiebreedte 

die normaliter bij middeleeuwse maalstenen val te constateren.90 Deze zijn gemiddeld 

een stuk dunner dan de Romeinse exemplaren.

Het enige andere herkende werktuig binnen het middeleeuwse materiaal betreft een 

klein fragment van een mogelijke slijpsteen vervaardigd van schist: v.72 afkomstig uit 

een natuurlijke, humeuze laag (S5020) in de zuidoosthoek van de opgraving, waar met 

name vol/laatmiddeleeuwse sporen zijn aangetroffen. Het bezit een plat vlak, dat een 

zeer egale afslijting vertoont. Het platte karakter en deze egale afslijting suggereren 

dat het stuk mogelijk aan een groot slijpblok of passief gebruikte slijpsteen heeft 

toebehoord. 

Net als bij het prehistorische materiaal bezit het overgrote deel van het overige 

materiaal, zonder sporen van gebruik of bewerking, sporen van verbranding dan 

wel sterke verhitting. Dit geldt voor alle rolsteenfragmenten. Bij de enige complete 

rolsteen is dit echter niet het geval. Mede gelet op de geringe omvang van het 

meeste materiaal, zijn de verbrande dan wel verhitte stenen waarschijnlijk als 

kookstenen gebruikt. Net als gedurende de prehistorie blijft een dergelijk gebruik van 

gesteentemateriaal ook binnen de middeleeuwen gangbaar, getuige het herhaaldelijk 

voorkomen van dit soort stenen.91 In het geval van Hengelo-Winkelskamp Oost dient 

wel gesteld te worden dat het slechts om een gering aantal stenen gaat.

8.3.3 Beschouwing en conclusie

Het kleine middeleeuwse complex van Hengelo Winkelskamp past met zijn grote 

aandeel aan maalgereedschap en kookstenen goed binnen de aangetroffen 

nederzettingscontext. Al het maalsteengereedschap is met het noordoostelijke erf 

uit de 9e-10e eeuw geassocieerd. In de meeste middeleeuwse complexen vormen 

maalsteen(fragment)en de meeste voorkomende werktuigen en kunnen vaak relatief 

grote hoeveelheden rolstenen met het gebruik van kook- en haardstenen geassocieerd 

worden. Slijpgereedschap vormt een veel kleiner aandeel. Het enige aangetroffen 

exemplaar is afkomstig van de vol/laatmiddeleeuwse bewoning in de zuidoosthoek van 

het onderzoeksgebied.

Anders dan gedurende prehistorie beperkte men zich bij het verzamelen van rolstenen 

tot de dichtstbijzijnde ontsluiting van secundair steenmateriaal. Door de import van 

tefriet was men niet meer genoodzaakt morene ontsluitingen te bezoeken voor het 

verzamelen van grofkorrelige kristallijne gesteentes. In tegenstelling tot het aardewerk 

bevindt zich onder het steenmateriaal buiten het tefriet en één fragment schist 

nauwelijks duidelijk herkende importmaterialen. 

89  Knippenberg in voorbereiding.
90  Zie bijv. Kars 2000, 2001; Knippenberg 2008, in voorbereiding.
91  Knippenberg 2016.
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Vuursteen

S. Knippenberg

9.1 Inleiding

In totaal zijn 54 vuurstenen verzameld met een totaal gewicht van 410 g. Dit materiaal 

is verspreid over het onderzoeksgebied aangetroffen. Het meeste materiaal (N=43) 

is tijdens het schavend verdiepen in één van de afdekkende bodemlagen geborgen. 

Slechts een klein deel (N=7) komt uit de grondsporen geassocieerd met bronstijd- 

en vroege ijzertijd bewoning in het noordelijk deel van het terrein. Verder komt 

één vuursteen uit een van de rechthoekige greppels die een crematiegraf omgeven 

(structuur 18). Ten slotte zijn drie vuurstenen afkomstig uit natuurlijke sporen. 

Aangezien steenmateriaal van nature niet in de zandige ondergrond van de vindplaats 

voorkomt, moet het vuursteen door mensen zijn aangevoerd en moet het derhalve 

informatie bevatten over de activiteiten van de gemeenschappen die het terrein 

bewoonden of in gebruik namen. Dit blijkt vooral bij vuursteen dat vrijwel in zijn geheel 

uit afval bestaat dat bij het bewerkingsproces is ontstaan. Daarom zijn bij de analyse 

alle stukken individueel beschreven. 

Op basis van deze beschrijving is getracht de volgende vragen te beantwoorden:

· Hoe dateert het materiaal? Is materiaal aanwezig dat anders dateert dan de laatpre-

historische nederzettingsresten en graven?

· Wat is de herkomst van het materiaal en in wat voor vorm is het naar de vindplaats 

getransporteerd? 

· Is het materiaal op de vindplaats zelf bewerkt? 

· Waartoe hebben de stenen gediend en wat zegt dat over de activiteiten die hebben 

plaatsgevonden op de vindplaats?

· Hoe verhouden de uitkomsten zich tot gelijktijdige vindplaatsen in de omgeving en de 

omliggende regio?

9.2 Grondstof

Het vuursteen maakt op grond van kleur en insluitsels een gevarieerde indruk. Voor 

zover vast te stellen op basis van de oorspronkelijke buitenkant, betreft het secundair 

materiaal. Dit past goed bij de variatie in uiterlijke kenmerken. Waar de buitenkant 

nog aanwezig is, heeft deze in alle gevallen een gerold of anderszins mechanisch 

verweerd karakter. Bij veel vuurstenen is de witte cortex volledig verdwenen als gevolg 

van erosie en resteert een gerold en vaak ook gepatineerd vuursteenoppervlak. Ook 

bezitten veel stenen oude splijtvlakken, waarvan het oppervlak wederom volledig 

verweerd is. Dit betekent dat plaatsen waar secundair vuursteen aan het oppervlak 

lag of op een andere wijze ontsloten was, bezocht zijn voor het verzamelen van dit 

fijnkorrelig materiaal. Voor de oostelijke regio vormen riviergrinden van Rijn en Maas 

en morene afzettingen (aangevoerd met het gletsjerijs tijdens de voorlaatste ijstijd) de 

meest voor de hand liggende bronnen.92 De eerste afzettingen liggen het meest in de 

buurt van de nederzetting op ca. 3,4 km. Het gaat om afzettingen van de Formatie van 

Kreftenheye (Kr1). Deze bestaan uit Pleistoceen en Holoceen rivierzand en –grind.93 

Dichtstbijzijnde morene ontsluitingen geassocieerd met niet nader gespecificeerde 

gestuwde Pleistocene Formaties (G1) vindt men respectievelijk op 13,2 km ten 

92  Beuker 2010; Berendsen 2004.
93  Mulder et al. 2003.

9
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noordoosten, 13,7 km ten zuiden, 16,6 km ten westen en 18,0 km ten oosten van de 

vindplaats.94 Hier kan men naast moreen materiaal ook riviergrind aantreffen.95 

Onder het materiaal bevinden zich vuurstenen die duiden op exploitatie van zowel 

noordelijk moreen materiaal als zuidelijke riviergrinden van de Maas. Bryozoën 

houdende vuursteen is een gidsgesteente voor noordelijke, uit Scandinavië afkomstige 

vuurstenen die met het gletsjerijs in Nederland zijn afgezet.96 Dit type is tweemaal 

herkend onder het materiaal. 

Daarnaast bevinden zich ook enkele variëteiten die een zuidelijke herkomst hebben 

en met de rivier de Maas in centraal Nederland zijn afgezet. Zoals gebruikelijk zijn 

Maaseitjes vertegenwoordigd: typische geronde vuurstenen, die na erosie uit de 

kalk eerst een tijdlang aan de kust hebben gelegen en als gevolg van de branding 

sterk symmetrisch zijn afgesleten. De jongere afzettingen die deze Miocene kustlijn 

met stenen hebben afgedekt zijn pas veel later door de Maas aangesneden. Ook de 

typische vuurstenen zijn toen in de riviergrinden opgenomen. Ook is donkergrijze 

Lanaye vuursteen met kenmerkende patronen van insluitsels tweemaal herkend.97 

Ten slotte is er één artefact van een glasachtige grijze vuursteen, die sterke 

overeenkomsten vertoont met Haspengouwse vuursteen, vaak ook wel aangeduid 

als Belgisch lichtgrijze vuursteen.98  Dit materiaal treft men sporadisch aan in 

Maasgrinden.

9.3 Artefacten

Het vuursteen is gemiddeld klein van omvang; dit past goed bij de secundaire 

herkomst van het materiaal. Het grootste artefact, een klingkern, heeft een maximale 

dimensie van 4,9 cm, terwijl 57% van het materiaal kleiner is dan 3 cm. Ca. 20% 

vertoont sporen van verbranding dan wel verhitting. Bij 10% is de verbrandingsgraad 

dermate hoog geweest dat het artefact zelfs is gefragmenteerd.

Het materiaal bevat een grote variatie aan artefacten. Naast een reeks afslag- 

en klingwerktuigen omvat het assemblage artefacten die de weerslag vormen 

van vuursteenbewerking ter plaatse zoals kernen, klingen, afslagen, blokken en 

afval. Dit materiaal is niet aan één periode of gebruiksfase toe te kennen, maar 

vertegenwoordigt ten minste drie verschillende periodes: (a) het mesolithicum, 

(b) mogelijk het midden-neolithicum en (c) de bronstijd. Duidelijke aanwijzingen 

voor gebruik van vuursteen gedurende de ijzertijd zijn niet aanwezig. Over het 

al dan niet voorkomen van systematische vuursteenbewerking gedurende de 

ijzertijd bestaat sowieso discussie.99 Vaak wordt op de zandgronden binnen ijzertijd 

nederzettingensporen weliswaar vuursteen aangetroffen; aangezien het veelal lang 

bezochte en bewoonde terreinen zijn, kan het in de meeste gevallen echter om opspit 

uit oudere periodes gaan.100 Bovendien blijkt uit exclusief in de ijzertijd bewoonde 

nederzettingen in West-Nederland, waar oudere bewoning vaak is uit te sluiten op 

basis van landschappelijke argumenten, vuursteen niet wordt aangetroffen.101  

94  Mulder et al. 2003.
95  Berendsen 2004.
96  Zie bijv. Beuker 2010; Högberg & Olausson 2007.
97  Zie bijv. De Grooth 2011, 2014.
98  Zie bijv. Allard 2004; De Grooth 2014; Scheurs et al. 2007.
99  Drenth et al. 2007.
100  Knippenberg 2011, 2013.
101  Verhart 2016.
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Ook in het geval van Hengelo-Winkelskamp Oost moeten de paar vondsten uit 

ijzertijdsporen gezien worden als opspit of als vuurstenen die niet aan bewerking zijn 

toe te schrijven. In het geval van één kling staat onomstotelijk vast dat het om een 

ouder artefact gaat, aangezien de vervaardiging van klingen aan het eind van het 

midden-neolithicum ophield. Twee vondsten betreffen door verbranding gebroken 

rolstenen, die niet met vuursteenbewerking te associëren zijn; ze passen meer 

bij het gebruik van natuursteen gedurende de ijzertijd. De laatste twee vondsten 

uit ijzertijdsporen betreffen een flinter afval en een blok. Dit zijn twee weinig 

diagnostische vondsten, die evengoed in oudere periodes te plaatsen zijn.

Typologisch zijn de aanwijzingen voor een mesolithische aanwezigheid te Hengelo 

Winkelskamp het sterkst op basis van een kleine driehoekige steilgeretoucheerde kling 

met afmetingen van 2,9 x 0,6 x 0,4 cm, aangetroffen in een natuurlijke verstoring in 

(centraal) oostelijke put 2 (v.3; Figuur 9.1). Dit soort kleine klingetjes zijn één van de 

gidsartefacten binnen het gevarieerde arsenaal aan pijlbewapening dat binnen dit 

tijdsvak voorkomt.102 In associatie met dit steilgeretoucheerde klingetje heeft put 2 

nog twee kleine klingen en twee kleine klingkernen opgeleverd. De geringe omvang 

van de klingen zelf en van de klingnegatieven op de kernen passen zeer goed binnen 

het mesolithicum. Daarnaast sluit de wijze van afbouw ook aan bij mesolithische 

kernen. Put 3 en put 13, meer centraal in het onderzoeksgebied, hebben beide ook 

ieder een kleine kling opgeleverd. Ten slotte is in put 16 binnen ditzelfde gebied een 

klingkern met kleine klingnegatieven (v.506). 

Grondvorm   N  

  Subtype    

afslag 18

kling 8

brok 6

afval 1

afslagkern 6

enkel slagvlak, bifacial 1

meerdere slagvlakken 1

twee slagvlakken, weerszijden 1

bipolair (pièce esquille) 1

Vormloos 2

klingkern 3

meerdere slagvlakken 3

afslagwerktuig 6

korte eind schrabber 1

schrabber, overig 4

Gekerfd 1

klingwerktuig 2

driehoekig steilgeretoucheerd 1

Geretoucheerd 1

kernwerktuig 1

strike-a-light 1

onbepaald 3

  totaal 54  

102  Peeters & Niekus 2005; zie ook Niekus et al. 2012.

Tabel 9.1 
Vuursteen onderverdeeld naar artefacttype.
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Naast dit kleine klingmateriaal bevinden zich ook enkele grotere klingen onder het 

vuursteen. Helaas zitten hier geen typologisch dateerbare werktuigen tussen; de 

omvang van de klingen lijkt het best te passen bij een midden-neolithische ouderdom. 

Het gaat om iets gedrongen klingen, die duidelijk breder zijn dan het mesolithisch 

materiaal, maar die tegelijkertijd de lengte en mooie regelmaat ontberen van 

laatpaleolithisch materiaal.

Ten slotte omvat het kleine vuursteenassemblage enkele artefacten die het best 

passen binnen een lange laatprehistorische vuursteentraditie, die zijn aanvang heeft 

in het laat-neolithicum en doorloopt tot het begin van de ijzertijd.103 Gezien de 

belangrijke bronstijdcomponent binnen de nederzettingsresten en het voorkomen 

van enkele van deze laatprehistorische vuursteen artefacten in bronstijdsporen, is het 

aannemelijk om deze vuursteencomponent aan de bronstijd toe te schrijven is. Uit 

de sporen komen een korte eindschrabber op een afslag (v.277 uit de kuil S461 in het 

noorden van de (bronstijd)kuilenzwerm ten oosten van de vroege-ijzertijdplattegrond, 

structuur 6; Figuur 9.1), een klein nauwelijks gereduceerd vormloos kerntje op 

terrasvuursteen en een bipolair kerntje, vaak ook wel aangeduid met pièce esquillé 

(v.458 uit een losse kuil in het centrale, zuidelijke deel van het onderzoeksgebied). 

Ook in B-horizont/mollenlaag in put 5 is een dergelijke kern aangetroffen. Daarnaast 

bevindt zich onder de laagvondsten in centrale, noordelijk put 12 een strike-a-light een 

op een kern vervaardigde vuurmaker, waarvan de grove afwerking goed binnen de 

bronstijd past (v.423; Figuur 9.1).104 

Buiten deze artefacten die typologisch goed te dateren zijn of anderszins goed 

aansluiten bij bepaalde tradities van vuursteenbewerking, omvat het assemblage een 

103  Drenth 2005; van Gijn & Niekus 2001; Peeters 2001a,b,c.
104  Zie Knippenberg et al. 2012.

Figuur 9.1 
Driehoekige steilgeretoucheerde kling (v.3), 
strike-a-light (v.423), kleine eindschrabber 
(v.277) en twee schrabbers op afslagen 
(v.197, v.489) (tekening: R. Timmermans).
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reeks werktuigen en resten van bewerkingsafval, die zich chronologisch minder goed 

laten plaatsen. Drie typologisch niet nader te definiëren schrabbers op afslagen en een 

gekerfde afslag bevinden zich onder de werktuigen: v.197 uit de B-horizont/mollenlaag 

in oostelijke put 7 en v.489 uit de B/C-horizont in de centrale, noord-zuid gericht 

proefsleuf 15; Figuur 9.1). 

9.4 Conclusie

Het aangetroffen vuursteen van Hengelo-Winkelskamp Oost is een klein assemblage 

dat de weerspiegeling van een lange tijdspanne van gebruik en bewoning van het 

terrein vormt. Het materiaal is waarschijnlijk verzameld op plaatsen waar zowel 

terrasgrinden als morene afzettingen ontsloten werden. Helaas bevonden zich onder 

de gidsvariëteiten van beide herkomsten, geen typologisch dateerbare artefacten 

en derhalve kunnen we niet specificeren waar men gedurende welke periode zijn 

vuursteen heeft verzameld.

 De oudste resten dateren uit het mesolithicum. Slechts een handvol vondsten is met 

enige voorzichtigheid aan deze periode te koppelen. Het meeste materiaal komt uit 

lagen. Het meeste materiaal komt uit put 2. Het samen voorkomen van kernen, klingen 

en een driehoekige steilgeretoucheerde kling, suggereert dat ter plaatse vuursteen is 

bewerkt voor het vervaardigen van pijlbewapening. De weinig verfijnde methodiek van 

de vondstverzameling maakt het moeilijk om het kleine complex verder te duiden. 

Ook wat betreft de mogelijk midden-neolithische vondsten tasten we in het duister 

hoe deze precies te plaatsen. 

Ten slotte moet een deel van het vuursteen met de bronstijdbewoning geassocieerd 

worden. Het geringe aantal vuursteen in vergelijking tot het aanzienlijke aantal 

bronstijdsporen valt hierbij op. Toch is dit ook bij veel andere bronstijdterreinen het 

geval. Daar is ook vastgesteld dat vuursteen veelal niet in kuilen werd afgedankt 

of in paalsporen terecht kwam. In bronstijdnederzettingen waar wel aanzienlijke 

hoeveelheden vuursteen zijn aangetroffen, blijkt het materiaal als afval rond de huizen 

nog relatief goed intact aanwezig.105 Kennelijk werd vuursteen, niet zoals maalstenen 

in kuilen afgedankt, maar kwam het in en rond het huis te liggen. 

Het geringe aantal vuurstenen dat zeker met de bronstijd geassocieerd kan worden, 

laat weinig ruimte over voor nadere uitweiding. De aanwezigheid van kernen en afval 

suggereert dat vuursteen in huishoudelijke context werd bewerkt. De paar werktuigen, 

zoals een schrabber en een strike-a-light passen ook goed bij huishoudelijk gebruik. Ten 

slotte kan gesteld worden dat de opgravingen geen aanwijzingen hebben opgeleverd 

dat vuursteen gedurende de ijzertijd nog een rol speelde.

105  Zie bijv. Knippenberg et al. 2012.
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Metaal

C. Nooijen

10.1 Inleiding

Tijdens de verschillende onderzoeken zijn in totaal 37 metalen vondsten 

geborgen. Zij zijn voornamelijk gevonden met behulp van de metaaldetector die 

is ingezet bij het aanleggen van de vlakken en bij het afwerken van de sporen. De 

conserveringstoestand van de voorwerpen is slecht te noemen. Het metaal was bedekt 

met een dikke laag corrosieproducten en veel voorwerpen hadden röntgenonderzoek 

nodig om ze te kunnen determineren. Het röntgenonderzoek is uitgevoerd door de 

firma Restaura in Haelen. Zes voorwerpen zijn geselecteerd om nader te worden 

beschreven. De niet geselecteerde vondsten bestaan uit ondefinieerbare fragmenten 

en spijkers. De geselecteerde vondsten worden nu afzonderlijk beschreven in de 

volgende paragraaf.

10.2 Beschrijving van de vondsten

Van de eerste vondst is de precieze herkomst onbekend, door een tijdens de 

vondstverwerking gemaakte fout.106 Deze vondst is fragmentarisch bewaard gebleven 

(Figuur 10.1). Het is een plat ijzeren fragment, met aan één zijde een ronde rand, 

die verdikt is. Van welk voorwerp dit fragment afkomstig is, valt helaas niet meer te 

herleiden.

De vijf overige vondsten zijn afkomstig uit de deels verploegde B-horizont/mollenlaag 

en de onderkant van het esdek. Hieronder bevindt zich een bijzonder gevormde ijzeren 

sleutel uit het centrale, noordelijke deel van het onderzoeksgebied (Figuur 10.2).107 

Het heeft een steel met een langwerpige opening in het midden. De opening is zo 

groot dat de steel gespleten genoemd kan worden. Naar onder toe loopt de steel 

uit. De baard heeft een brede inkeping in het staande deel en verschillende kleine 

inkepingen aan de onderzijde. De greep is rond. Deze sleutel is vervaardigd in de late 

middeleeuwen. In deze tijd komen sleutels met een grote opening in de steel vaker 

voor, echter doorgaans in combinatie met een ruitvormige greep.108 De combinatie van 

een gespleten steel en een ronde of een ovalen greep is zeldzaam.109 Ter hoogte van 

de vondstlocatie van de sleutel is geen laatmiddeleeuwse bewoning aangetroffen; de 

dichtstbijzijnde bewoning die mogelijk aan deze periode is toe te schrijven bevindt in 

het zuidoosten van het onderzoeksgebied.

In de laag zijn ook twee messen gevonden (Figuur 10.3).110 Zoals vaak het geval is, zijn 

de houten en/of benen handvatten niet bewaard gebleven. Wat overblijft, is slechts het 

lemmet of een deel ervan, en soms de angel die het lemmet en het handvat aan elkaar 

verbindt. Beide messen zijn in het bezit van een zogenoemde versmalde angel. Deze 

angel is een aangesmede staaf aan het lemmet, die in het handvat werd gestoken. 

106  Vondst is gesplitst als v. 35, maar uit de veldgegevens blijkt dat dit een monster uit een bron-
stijdkuil betreft. De vondst is dus verkeerd in de database ingevoerd.

107  Put 3, spoor 5025, vak 403, v.25.
108  Zie bijvoorbeeld Hendriksen 2004, 94-95, afb. 167,168, 172-174 (contexten XIIB); Carmiggelt 

1997, 146, afb. 10 (XIIId).
109  Een sleutel met ovalen greep is gevonden in Heemskerk, Noord Holland (XIVA), zie: http://

collectie.huisvanhilde.nl/#336c8850-764e-402f-ac08-61417702a3ec; een rond voorbeeld is 
afkomstig uit  Gloucestershire, Verenigd Koninkrijk (XIB-XV), zie: https://finds.org.uk/database/
artefacts/record/id/63122.      

110  Resp. put 2, vak 106, v. 11 en put 18, vak 111, v. 603.
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Op de plaats waar de angel in het heft kwam, werd om het heft vaak een ijzeren ring 

geplaatst, om uitscheuren te voorkomen.  

De vorm van het meslemmet is eeuwenlang hetzelfde gebleven. Handvatten werden 

soms versierd en zij kunnen een indicatie geven van de ouderdom van een mes. Zonder 

handvatten zijn we afhankelijk van de contextdatering; helaas levert de laagcontext in 

dit geval echter ook niks op. Beide lemmeten hebben een rechte rug. Het snijvlak van 

v.11 lijkt eveneens recht, bij v.603 is het snijvlak gebogen. Dit mes heeft een opvallend 

brede angel, die doorloopt in het snijvlak. Messen werden voor allerhande doeleinden 

gebruikt: bij het bereiden en eten van de maaltijd, maar ook bij verschillende 

ambachten. De vorm van een mes verraadt doorgaans niet waar deze precies voor is 

gebruikt.

Figuur 10.1 
Fragment van ijzer (v.35).

Figuur 10.2 
IJzeren sleutel (v.25).
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Twee platte, langwerpige stukken ijzer die eveneens afkomstig zijn uit de voornoemde 

laag (en het centrale, noordelijke gebied) hebben hoogstwaarschijnlijk gediend als 

beslag op het hout van bijvoorbeeld een meubelstuk of een luik.111 Daartoe zijn ze 

voorzien van een spijker, bij het uiteinde. Het andere uiteinde lijkt te zijn afgebroken: 

beide stukken zijn niet meer compleet.

Onder het materiaal uit de B-horizont/mollenlaag (wederom uit het centrale, 

noordelijke gebied) bevindt zich ten slotte ook een hoefnagel.112 Het is een compleet 

exemplaar met een vrijwel rechte steel. Dit doet vermoeden dat de nagel niet gebruikt 

is. De kop heeft een vorm als een platte paddenstoel, ook wel bekend als het ‘fiddle 

key’ type.113 Dit type nagel komt voor in combinatie met hoefijzers uit de periode vanaf 

de 10e eeuw tot en met de eerste helft van de 14e eeuw.114 

10.3 Betekenis van de metaalvondsten

Metaalvondsten kunnen antwoord geven op verschillende onderzoeksvragen, met 

name vragen die betrekking hebben op de aard en datering van de vindplaats en de 

sociale status van de bewoners of gebruikers. In het geval van vindplaats Hengelo-

Winkelskamp Oost zijn er te weinig metalen voorwerpen om deze vragen te kunnen 

beantwoorden. De laagcontexten van de meeste vondsten maakt het daarbij alleen 

maar lastiger.

111  Put 3, spoor 5025, vak 401, v.26.
112  Put 11, spoor 5025, vak 201, v.290.
113  Clark 1995, 86, afb. 64.
114  Clark 1995, 85 ff., fiddle key nagels komen voor met hoefijzers van type 1, 2 en 3.

Figuur 10.3 
Twee ijzeren messen (v.11 en v.603).
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Metaalslak

A.A. Koster

11.1 Inleiding

Tijdens de verschillende onderzoeken zijn ca. 307 stuks metaalslak met een 

totaalgewicht van ca. 62 kg verzameld. Het materiaal is met het blote oog en met 

een loep onderzocht. Omdat het slechts een scan betrof zijn de stukken slak niet 

afzonderlijk gewogen en gemeten.

Het slakmateriaal kan antwoord geven op onderzoeksvraag 8 uit het PvE: zijn 

er aanwijzingen voor andere activiteiten dan bewoning uit de ijzertijd en volle 

middeleeuwen, zoals landbouw, infrastructuur en funeraire en ambachtelijke 

activiteiten?  Tijdens het onderhavige onderzoek is hierbij vooral gezocht naar 

aanwijzingen voor ambachtelijke activiteiten in de vorm van het winnen en/of smeden 

van metaal.

11.2 Productieproces van erts tot voorwerp van ijzer

Het proces van de productie van metaalslak en metalen voorwerpen kan als volgt 

worden beschreven. De erts wordt eerst gedolven en geroost. Dit is het vooraf 

verhitten van de erts, om het geschikt te maken voor het branden in de oven. De 

oer die geroost is, is te herkennen aan de donkerrode vlekken. In de schacht van de 

oven worden vervolgens gelijke hoeveelheden erts en brandstof gedaan. Ook wordt 

fluxmateriaal toegevoegd.  De massa zakt langzaam naar beneden en passeert daarbij 

verschillende temperatuurzones (Figuur 11.1). De koolstof uit de brandstof reduceert 

de ijzeroxides tot metallisch ijzer, dat zich in het heetste gedeelte van de oven, onder 

de luchtinlaat, verzamelt. Een deel van de haardslak verzamelt zich onder in de oven, 

de rest stroomt uit de aftapoven. Deze slak wordt vloeislak genoemd.

Na een aantal ertsgangen laat men het geheel afkoelen. Vervolgens wordt de oven 

gedemonteerd om de wolf van de haardslak los te breken. Hierbij ontstaan brokken 

Figuur 11.1 
Belangrijkste zones in een ijzeroven: 1. Eerste 
reductiezone, 2. Reoxidatiezone, 3. Definitieve 
reductiezone, 4. Luchtinlaat (bron: Heidinga & 
Van Nie 1993, fig. 8.2; naar Pleiner 1958).

11
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haardslak, ovenwand, grump en wolf. De laatste bevat 30 tot 40% ijzer, de rest is 

slak.115 Figuur 11.2 toont een foto van een geslepen stuk haardslak. Thijs van de 

Manakker, voorheen als smid werkzaam bij het experimenteel centrum Eindhoven 

heeft het stuk geslepen. Op de foto is het kleurverloop zichtbaar, dat veroorzaakt 

wordt door de samenstelling van het stuk slak. De overgang van kleuren maakt 

zichtbaar dat de slak verloopt van slak (weinig ijzer) naar wolf (slak met veel ijzer). De 

wolf wordt vervolgens van de slak afgeslagen met een hamer. Hierbij wordt de slak in 

kleinere brokken gebroken. Er blijven kleinere stukken slak en grump achter. Grump is 

haardslak dat dicht bij de wolf ontstaan is, zodat er meer ijzer in zit, maar niet genoeg 

om verder bewerkt te worden.

Bij een experiment met een aftapoven, uitgevoerd in Lejre (Denemarken), is het 

resultaat van 60 ertsgangen van 1,5 kg erts met 1,5 kg houtskool 27 kg ruwe wolf en 

ongeveer 45 kg slak.116

In Figuur 11.3 is ook het verdere productieproces in beeld gebracht. De erts wordt 

in de haard verhit totdat er wolf is ontstaan. De wolf wordt na het afkoelen van 

de haardslak afgeslagen. De wolf wordt vervolgens met behulp van houtskool en/

of steenkool herverhit in de smeedhaard. Hierbij ontstaat de op het oog moeilijk 

herkenbare herverhittingsslak. Het smeden om de wolf te comprimeren gebeurt zeer 

voorzichtig,117 om niet teveel stukjes van de wolf af te slaan. Thijs van de Manakker plet 

de wolf tijdens experimenten in deze fase met een zware hamer. Hierbij comprimeert 

hij het flexibele ijzer, terwijl de stukjes slak er tussenuit breken. 

De gecomprimeerde wolf wordt vervolgens tot een baar gesmeed. Hierbij wordt 

welzand gebruikt om de oxidelagen aan de buitenzijde te reduceren, om zo een 

betere hechting van het materiaal te bewerkstelligen. Bij deze handeling ontstaan 

smeedhaardslak en hamerslag. De smeedhaardslak blijft achter in de smeedhaard, de 

hamerslag springt weg als kleine druppels of brokjes bij het smeden van het gloeiend 

hete ijzer. Van de baar worden voorwerpen gesmeed.

115  Joosten 2004, 50.
116  Boonstra 1997.
117  De Rijk 2008, 402.

Figuur 11.2 
Doorsnede van een haardslak, gemaakt door 
Thijs van de Manakker. Van links (grijs) naar 
rechts (bruin-grijs) verloop van slak met wei-
nig ijzer naar wolf.
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11.3  Beschrijving van de vondsten 

Omdat het materiaal slechts gescand is, was het niet mogelijk de stukken afzonderlijk 

in de database op te nemen. De aantallen verschillende slakken zijn dan ook bij 

benadering aangegeven.

Het vondstmateriaal bestaat uit ongeveer 29 productieslakken (21 stuks haardslak en 8 

stuks vloeislak), 4 brokken gerooste erts, 268 stuks smeedhaardslak (waarvan mogelijk 

5 stuks herverhittingsslak zouden kunnen zijn), 1 stukje niet nader te determineren 

slak, 5 stukjes gesinterde as. Verder zijn een stukje aardewerk met slak eraan en een 

mogelijk stukje beer aangetroffen. Duidelijk is dat het overgrote deel van de stukken te 

determineren is als smeedslak, dat wil zeggen als resten van het smeden van ijzer. Het 

slakmateriaal wordt in de volgende paragraaf nader besproken per context en periode.

11.3.1 Slakken uit sporen en structuren

B/C-horizont/ esdek
In het centrale deel van het onderzoeksgebied, ter hoogte van de bewoning uit de 

bronstijd en vroege ijzertijd zijn uit de B/C horizont en het esdek (in put 3, 12, 14, 15 en 

16) 11 stuks productieslak met een totaalgewicht van 320 g en 3 smeedhaardslakken 

met een totaalgewicht van 245 g verzameld. In het westelijke deel waar weinig sporen 

zijn aangetroffen (werkputten 18, 19, 20 en 22), heeft dezelfde laagcontext 3 stuks 

productieslak (totaal 41 g) en 3 stuks smeedhaardslakken (totaal 417 g) opgeleverd. 

Verder zijn binnen deze context 2 stukjes gesinterde as aangetroffen. Hiervan is niet te 

zeggen tot welk deel van het productieproces ze toebehoren.

Vroege ijzertijd
Een kuil in het midden van huis 6 uit de vroege IJzertijd bevat 4 stuks gerooste ijzeroer 

(v.312 uit S522) met een gewicht van 88 g. Bij bijgebouw 14 op hetzelfde erf werd in 

een kuil (S727) een niet nader te duiden slakje van 4 g aangetroffen.

Vroege middeleeuwen
Het huis met aanbouw (structuur 4/22) valt op door het relatief grote aantal slakken, 

vooral in de verschillende paalkuilen. Zo bevat paalkuil S326 7 stuks slakmateriaal 

met een gewicht van ongeveer 1,7 kg; het gaat om 3 smeedhaardslakken en 4 stuks 

Figuur 11.3 
De verschillende fasen bij de bewerking van 
ijzererts tot gesmeed voorwerp. De erts wordt 
in de oven verhit. Hierbij ontstaan haardslak, 
vloeislak en wolf. De wolf wordt verhit en 
gecomprimeerd, waarbij restanten slak uit de 
wolf gedrukt worden. Hierbij ontstaan ruw 
ijzer, herverhittingsslak en hamerslag, dat 
wegspringt. Het ruwe ijzer wordt verhit in de 
smeedhaard en uitgesmeerd tot voorwerpen. 
Hierbij ontstaan smeedhaardslak en hamer-
slag. De slak bevat resten leem, erts, brandstof 
en welzand, afkomstig van het productiepro-
ces (tekening A.A. Koster 2010, naar De Rijk 
2008, fig. 20.1).
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productieslak. De andere paalkuilen leverden het volgende op: S344 1 smeedhaardslak 

van 7 ons, S392 1 smeedhaardslak van 380 g en S396 3 smeedhaardslakken met een 

totaalgewicht van ongeveer 700 g. Een paalkuil (S401) van de aanbouw van het huis 

bevat een haardslakje van 11 g, een ander paalspoor (S408) een smeedhaardslakje 

van 150 g. Een haardkuil (S357) in het huis bevatte 9 smeedhaardslakken met een 

totaalgewicht van ongeveer 2,4 kg; het gaat om 4 gerooste stukken ijzeroer en een 

brokje ijzer. S386, een kuil die mogelijk ook geassocieerd wordt met huis 4, bevat 16 

stuks smeedhaardslak en een stukje verglaasd haardmateriaal met een gewicht van in 

totaal 4.300 g. Ten slotte zijn er ook 7 stuks productieslak en 10 stuks smeedhaardslak 

gevonden in de B/C horizont ter hoogte van het erf van huis met aanbouw 4/22 

(werkputten 2, 5 en 10). Het totaalgewicht hiervan is ongeveer 1300 g.

De silokuil S696/697 bevat in totaal 206 stuks slak met een totaalgewicht van ongeveer 

4.700 g. Met uitzondering van mogelijk een paar stuks productieslak/herverhittingsslak 

gaat het om smeedhaardslakken.

Uit één van de paalsporen (S958) van het cluster sporen in het zuidwesten van het 

onderzoeksgebied (ter hoogte van het grafveld uit de ijzertijd) ten slotte, is een 

haardslakje met een gewicht van 3 g afkomstig.

Volle-/ late middeleeuwen
Een paalkuil (S16) van het sporencluster uit de volle/late middeleeuwen in het 

zuidoosten van het onderzoeksgebied (put 1) heeft is een smeedhaardslak met een 

gewicht van drie ons opgeleverd.

11.4 Conclusie 

Tijdens de verschillende onderzoeken zijn verspreid over het terrein en de verschillende 

perioden zowel productieslakken als smeedslakken aangetroffen. Het gaat echter 

veelal om losse vondsten. Alleen het slakmateriaal dat in associatie met Huis 4/22 is 

aangetroffen, wijst concreet op zowel het winnen als het smeden van ijzer. Dit huis is in 

gebruik geweest in de periode 800-1000 n. Chr. 
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Crematieresten

B. Veselka

12.1 Inleiding

Het grafveld uit de ijzertijd bevat vijf graven met crematieresten die in aanmerking 

komen voor nader fysisch antropologisch onderzoek.  Het doel van het onderzoek is 

onder andere het beantwoorden van de onderzoeksvragen die in het evaluatierapport 

gesteld zijn: 

· Wat kan er afgeleid worden uit de graven en grafstructuren i.v.m. status, sociale 

stratificatie en de procesgang van het dodenritueel?118

Bij een eerste inventarisatie van het materiaal was het doel per context te bepalen 

of het daadwerkelijk funeraire contexten betreft en of dat er ook dierlijk bot 

vertegenwoordigd is. Per context zijn als eerste de resten gewogen. Indien aanwezig, is 

het dierlijke materiaal afzonderlijk gewogen. Van zowel menselijke als dierlijke resten is 

ook de verbrandingsgraad bepaald. Deze informatie kan bijdragen aan de reconstructie 

van het beoefende crematieritueel. Naast gegevens over het crematieproces zoals 

verbrandingsgraden, zijn de menselijke resten ook onderzocht op demografische 

factoren zoals leeftijd, geslacht, en ook -waar mogelijk- pathologische condities. De 

gebruikte methoden zijn beschreven in paragraaf 3.3. 

12.2 Resultaten

12.2.1 Fragmentatie, gewicht en samenstelling

De fragmentatie van de crematieresten wordt getoond in Tabel 12.1. In Tabel 

12.2 is een overzicht van de gewichten per crematie per fractie. Tijdens de eerste 

inventarisatie is gebleken dat in enkele contexten ook enkele dierlijke resten zijn 

vertegenwoordigd. Uit de totale gewichten blijkt dat de hoeveelheid crematieresten 

van de verschillende contexten over het algemeen relatief laag is.

spoor v. frag. Max 
(mm)

frag. Gemiddeld 
(mm)

894 523, 556, 558, 559 55,1 18,7

916 637, 639 74,9 25,0

926 612, 613 25,2 10,0

950 633, 635, 636 43,8 27,1

952 644 18,0 11,0

spoor v. Gewicht >10 mm
(g)

Gewicht 3-10 mm
(g)

Gewicht dierlijk bot 
(g)

Totale gewicht*
(g)

894 523, 556, 558, 559 112,2 122,6 1,1 234,8

916 637, 639 466,4 432,1 – 898,5

926 612, 613 10,4 6,4 – 16,8

950 633, 635, 636 122,7 272 1,8 394,7

952 644 46,7 263,3 1,5 310,0

118  Porreij-Lyklema & Van de Geer 2015.

Tabel 12.1 
Fragmentatiegraad van de crematieresten.

Tabel 12.2 
Gewicht per crematie, onderverdeeld in frac-
ties. *= gewicht van dierlijk bot is niet meege-
nomen in het totaal.

12
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12.2.2 Verbrandingsgraden 

De verbrandingsgraad van een crematie kan een indicatie zijn van de 

weersomstandigheden waarin een individu werd verbrand, de tijd en zorg die aan 

het proces werd besteed, de positie van het individu op de brandstapel en soms ook 

de brandstof die werd gebruikt. De verbrandingsgraad is in te delen in vijf stadia van 

verbranding: van Iaag (stadium 1, bij 100 º Celsius) tot hoog (stadium V, bij >900/1000 

º Celsius).  Tabel 12.3 toont de verbrandingsgraad per crematiegraf. De overheersende 

verbrandingsgraad in bijna alle crematies is graad IV-V, waarbij het aanwezige dierlijke 

botmateriaal dezelfde verbrandingsgraad heeft. Het is hierdoor aannemelijk dat het 

dierlijk bot tegelijkertijd met het menselijke bot is verbrand alvorens gezamenlijk 

begraven te zijn. 

spoor algemeen neuro-cranium viscero-cranium axiaal extremiteiten dierlijk bot

894 IV – V IV – V IV – V IV – V IV – V IV – V

916 V V V V V  – 

926 IV IV IV  – IV  – 

950 IV – V IV – V IV – V IV – V IV – V IV – V

952 V V V V V V

12.2.3 Skeletonderdelen en hun onderlinge verhouding per graf

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).119 Tabel 12.4 biedt een overzicht van de verhoudingen tussen 

de verschillende skeletonderdelen. Voor crematieresten is een afwijking van deze 

percentages altijd het geval, aangezien onderdelen van het skelet verschillend 

reageren op het crematieproces. Vooral het axiale skelet en de epifysen hebben 

het meeste te lijden onder het crematieproces en lagere percentages voor deze 

categorieën liggen daarom in de lijn der verwachting. De fragmenten van de schedel 

en de lange pijpbeenderen zijn robuuster dan de andere skeletelementen waardoor 

hogere percentages verwacht worden. 

spoor schedel (%) axiaal (%) extremiteiten (%) residu (%)

894 18,6 5,6 35,6 40,2

916 10,8 1,8 55,8 31,6

926 44,7 0,0 15,9 39,4

950 15,3 2,5 39,1 43,1

952 8,4 1,1 17,2 73,3

Voor de vergelijkbaarheid met andere fysisch antropologische rapportages is de 

categorie kleine skeletelementen (KSE = hand- en voetbotten, vingers en tenen) bij de 

categorie ‘extremiteiten’ gevoegd en de tandwortels horen bij het viscerocranium dat 

onderdeel uitmaakt van de categorie ‘schedel’. Bijlage X biedt een overzicht van alle 

subcategorieën per crematie.

12.2.4 Leeftijd en geslacht

Tijdens de inventarisatie van het skeletmateriaal is gelet op het minimum aantal 

individuen (MAI) per graf. Lettend op de aanwezigheid van dubbele unieke 

skeletelementen en mogelijke verschillen in robuustheid, kon worden afgeleid dat 

119  McKinley 1989, 68.

Tabel 12.3 
De verbrandingsgraden van het menselijk- en 
dierlijk botmateriaal.

Tabel 12.4 
Verhouding van skeletonderdelen.



Plangebied WinkelskamP    117

het merendeel van de graven een MAI van 1 had. Alleen graf S950 bevatte verbrande 

resten van minimaal 2 individuen.

Voor alle individuen is getracht de leeftijd en het geslacht te bepalen. De resultaten 

hiervan zijn weergegeven in Tabel 12.5 en respectievelijk Tabel 12.6. Hieruit blijkt dat 

de stadia van kind, juveniel en volwassen zijn vertegenwoordigd. In slechts één geval 

was het geslacht duidelijk te bepalen: een man in graf S916.

Spoor MAI Elementen voor leeftijdbepaling Determinatie

894 1 Auriculair oppervlak bekken, niet doorgebroken 
tand, robuustheid

Juveniel (13 – 18/19 jaar)

916 1 Open suturen, robuustheid Volwassen (20 – 40 jaar)

926 1 Geen Niet te bepalen

950 2 Robuustheid cranium/extremiteiten, gedeeltelijk 
gefuseerde suturen, melktandwortels, niet door-
gebroken tand, gefuseerd hoofd ellepijp

Infans 2 (7 – 12 jaar)
Volwassen (20 – 40 jaar)

952 1 Geen Niet te bepalen

 
Spoor Elementen voor geslachtsbepaling Determinatie Conclusie

894 N.v.t. n.v.t. N.v.t.

916 Protuberantia occipitalis externa, margo supraobritalis, 
robuustheid skelet

M Man

926 Geen I Niet te determineren

950 Margo supraorbitalis F Vrouw? en n.v.t.

952 Geen I Niet te determineren

12.2.5 Pathologie

De volwassen man uit S916 vertoont nieuw periosteale botvorming op nagenoeg alle 

fragmenten van de benen. Wanneer er irritatie of inflammatie van het botvlies (periost) 

optreedt, kan dit tot een reactie van het lichaam leiden waarbij een dun laagje nieuw 

bot wordt gevormd om zo de irritatie of inflammatie op te lossen. Dit is het geval bij 

individu uit graf S916; met name de benen zijn aangetast en niet de armen. 

12.3 Discussie

De graven waren zijn onder andere door bioturbatie verstoord en niet meer intact. 

Dit heeft het gewicht van de crematies in negatieve zin beïnvloed. Daarnaast beperkt 

het kleine aantal graven de interpretaties van de analyse in relatie tot de vroegere 

populatie. Een aangetroffen concentratie van dergelijke graven kan daarom niet 

gezien worden als biologische weerslag van een populatie, maar meer als een sociale 

of culturele weerslag van een deel daarvan. 

Hoewel de interpretatie van de resultaten bemoeilijkt wordt door tafonomische 

schade, is het zeker de moeite waard bepaalde resultaten te bediscussiëren. De 

crematies laten een vergelijkbare verbrandingsgraad zien en dit geldt ook voor het 

bijgesloten dierlijke materiaal. Mogelijk dat de dieren als grafgift of als (restant 

van een) dodenmaal mee zijn verbrand op de brandstapel om daarna tezamen 

met het individu begraven te worden. In alle gevallen lijkt het vuur van redelijk 

hoge temperatuur te zijn en hebben de verschillende skeletonderdelen dezelfde 

verbrandingsgraad, dat duidt op een homogeen brandend vuur. De gemiddelde 

fragmentgrootte van zowel S926 als S952 is klein. In het geval van S926 heeft dit 

hoogstwaarschijnlijk te maken met het feit dat er weinig van het graf over was en dat 

mogelijk alleen de kleinere botfragmenten zijn achtergebleven. In het geval van S952 

Tabel 12.5 
Leeftijdsbepaling van de crematieresten.

Tabel 12.6 
Geslachtsbepaling van de crematieresten.
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is er relatief meer botmateriaal aanwezig, maar is de fragmentatiegraad dusdanig, 

dat het merendeel van de fragmenten aan de categorie ‘residu’ toebehoort. Hoewel 

S952 meer botmateriaal bevat dan S926, lijkt ook hier de mogelijkheid dat de kleinere 

skeletdelen na verstoring zijn achtergebleven de meest aannemelijke. De rest van de 

graven hebben een gemiddelde fragmentgrootte van 18,7 mm tot 27,1 mm. Mogelijk 

dat de gecremeerde resten door middel van bijvoorbeeld een organische container 

extra bescherming hadden tegen de omgeving, hoewel dit niet met zekerheid gesteld 

kan worden.

Omdat de graven niet intact zijn, heeft het vermelden van het gemiddelde gewicht 

van de crematies geen waarde. Een volledige crematie kan gewichten opleveren 

die minimaal 1600 tot 4000 g wegen.120 Echter, geen van de graven komt in de 

buurt van deze gewichten, waarbij graf S916 ongeveer de helft van het laagste 

gewicht bevat. Wanneer gekeken wordt naar de onderlinge verhoudingen tussen de 

skeletcategorieën, zijn de percentages fragmenten die aan de categorie ‘axiaal skelet’ 

kunnen worden toegewezen conform verwachting lager dan in die van een compleet 

onverbrand volwassen skelet.121 Opvallend is wel dat ondanks het lage gewicht, de 

verhoudingen van S894, S916 en S950 redelijk overeenkomen met de te verwachten 

percentages. De hoeveelheid botmateriaal in S926 was zo gering dat er geen uitspraak 

gedaan kan worden over de verhoudingen van skeletdelen. Alle skeletdelen lijken 

vertegenwoordigd te zijn. 

Niet alleen het gewicht en de verhoudingen tussen de skeletcategorieën bieden 

informatie over de zorg en de keuze met betrekking tot de depositie van een individu, 

ook de hoeveelheid kleine skeletelementen kan dit verduidelijken. Onder kleine 

skeletelementen worden kleinere botten en botdelen verstaan, zoals tandwortels, 

hand- en voetbotten. Deze zijn lastig te zien en te vinden in de resten van de 

brandstapel. Wanneer deze elementen aanwezig zijn, kan gesteld worden dat er 

zorg is besteed aan het verzamelen van de resten van de overledenen. Ook dit biedt 

informatie over het beoefende grafritueel. Zoals uit bijlage X blijkt, bevat alleen S952 

geen kleine skeletelementen of tandwortels. Het is niet duidelijk of dit een andere 

reden heeft dan de latere verstoringen van het graf. Opvallend is dat de andere 

crematiegraven dus wel deze kleine elementen bevatten. Zodoende kan gesteld 

worden dat er zorg is besteed aan het verzamelen van de gecremeerde resten.

Het aantal graven en daarbij behorende individuen is te klein om uitspraken te kunnen 

doen over de levensverwachting en de distributie van individuen op basis van geslacht 

en leeftijd. Het aantal te observeren pathologische afwijkingen biedt geen informatie 

die gebruikt kan worden om iets over de prehistorische populatie uit dit gebied te 

zeggen.

12.4 Conclusie

De sporen 894, 916, 926, 950 en 952 vertegenwoordigen de resten van minimaal 

6 mensen. In nagenoeg alle gevallen zijn verschillende skeletdelen van elk individu 

vertegenwoordigd. De verbrandingsgraad van de crematieresten doet een homogeen 

vuur vermoeden dat met een redelijk hoge temperatuur de individuen heeft verbrand. 

Het dierlijk bot is mee verbrand en kan een restant van zowel een afscheidsmaal 

als een bijgift zijn. Het gecombineerd chronologisch onderzoek van de vorm van 

120  Kunter 1989, 417; Silva 2009, 628.
121  McKinley 1989,68.
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grafstructuren en de inhoud (aardewerk en 14C-onderzoek van bot) levert een datering 

van het grafveld met de crematiegraven en langbedden op. De oudste graven dateren 

uit de vroege ijzertijd tot de eerste helft van de midden-ijzertijd en de jongste uit de 

tweede helft van de midden- tot late ijzertijd (zie paragraaf 5.4.5).
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Hout

E.E. van Hees

13.1 Inleiding

In zandige bodems zoals in het plangebied is de verwachte conservering van 

organische resten laag. Bij een hoge grondwaterspiegel kunnen resten van deze aard 

wel onder water geconserveerd blijven onder zuurstofloze omstandigheden. Tijdens 

de onderzoeken in Hengelo-Winkelskamp Oost zijn in twee structuren houten resten 

aangetroffen: twee waterputten. De houten resten tijdens de opgraving in plastic 

verpakt en meegenomen naar het Laboratorium voor Archeobotanie van de Faculteit 

Archeologie (Universiteit Leiden). Daar zijn de houten resten gewassen met zacht 

stromend, lauwwarm water. Hierna is het hout gedocumenteerd en gewaardeerd op 

geschiktheid voor dendrochronologisch onderzoek. 

De analyse van de gevonden resten was gericht op het bepalen van de ouderdom van 

het hout. Hierbij zijn niet alleen de staat en hoeveelheid van het hout van belang, maar 

ook de soort en het aantal jaarringen. Uit deze factoren, kan ook eventuele import 

en mogelijk hergebruik in samenhang met de structuren of contexten waarin ze zijn 

aangetroffen, worden afgeleid. Een afweging van dergelijke analyse kan ook bijdragen 

aan de beeldvorming van de aanwezige houtige vegetatie en de gebruikte technologie 

voor eventuele houtbewerking. 

13.2 Resultaten

Waterput 15 uit de (vroeg) ijzertijd
Uit waterput 15 (put 7, S585) zijn elf houten delen geanalyseerd. Acht stukken (v.336) 

betreffen eikenhouten palen die aangepunt en gekliefd zijn met een ijzeren bijl (Figuur 

13.2). Op de meeste planken was deels nog bast aanwezig. De lengte van de palen 

varieert tussen de 55 en 83 cm. Deze palen hebben een constructie van verticaal 

1

3

5

12

14

18

         radiale ‘plank’ maximaal tot hart

                     segment van een uitgeholde stam

eenzijdig gerechte ‘plank’

radius kleiner dan  boog

derde stam

hele stam

 Figuur 13.1 
Gebruikte stamcodes voor het hout uit 
waterput 15 (BIAX-consult).
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geplaatste eiken houten planken gestut. Twee van de planken zijn voor analyse 

verzameld (v.337). De planken (stamcode 14a) hebben een lengte van 64 en 68 cm. Van 

één van de planken is zijn de onderste 16 cm bekapt. Onderin de waterput was een 

enkele centimeters dik fragment van een uitgeholde els (cf. Alnus sp., v.338) aanwezig. 

Door opkomend grondwater kon in het veld niet goed gedocumenteerd worden of 

deze uitgeholde stam gebruikt is als basis voor de verticaal geplaatste planken, of dat 

planken aan de binnenkant van deze stam waren geplaatst. Op het fragment els zijn 

eveneens bewerkingssporen van een ijzeren bijl herkend.

Waterput 7 uit de vroege middeleeuwen
Er zijn vijf resten onderzocht van een vroegmiddeleeuwse waterput (put 5, spoor 

S350, Tabel 13.2). Vier van de fragmenten zijn van eikenhout (Quercus sp.) en één 

(Figuur 13.3) van essenhout (Fraxinus excelsior). De fragmenten eikenhout betreffen 

monsters van de uitgeholde boomstam die de constructie van de waterput heeft 

gevormd. De stam was nog voorzien van de bast en had een dikte van 8 tot 14 cm met 

een gemiddelde dikte van 11 cm. De complete uitgeholde stam had een doorsnede 

van 66 cm en was over een lengte van 130 cm bewaard. Oorspronkelijk zal de stam 

ca. 2 m lang geweest zijn. Op één van de stukken eikenhout zijn aan de binnenkant 

sporen van bekapping zichtbaar (Figuur 13.4). De bewerking is gedaan door middel 

van klieven en met een ijzeren bijl. Slechts één van deze stukken bleek geschikt voor 

dendrochronologisch dateren (v.271). 

Het essenhouten stuk is in de kern van de waterput gevonden en betreft waarschijnlijk 

een welpaal. De stam is als geheel gebruikt en onderaan aangepunt.

13.3 Discussie

De twee enige sporen waarin hout is aangetroffen tijdens deze opgravingen zijn 

waterputten. Dit verklaart de goede staat waarin het hout bewaard is gebleven. 

Ofschoon dit kleine aantal niet representatief is, passen de aangetroffen soorten 

goed in het verwachtingsbeeld. De omgeving van de vindplaats wordt namelijk onder 

andere gekenmerkt door bos- en beek(begeleidings)landschappen op dekzand. Dit 

zijn landschappen waarin de gebruikte houtsoorten voorkomen; els groeit op vochtig 

Figuur 13.2 
Aangepunte eiken balk (v.336).

V.  Soort Art Art-spec Stc L B D Odiam Sdiam PV PL Cons Schors Njr 
(+/-)

Opmerking

217 Quercus sp. ja plank 12b 160 19-25 1-8 25 >50 - - g wankant? 55 gekliefd. Hele lengte binnenkant 
bewerkt met ijzeren bijl. Gescheurd 
door uitdrogen

212 Quercus sp. - plank 17 -24 1-18 1-10 - - - - g - - wortelhout

211 Quercus sp. ja plank 2b 56 7-24 7-14 24 >24<50 - - g wankant 60 stronk, te knoestig voor dendro.

213 cf. Fraxinus excelsior ja punt/paal 1b 35 11 11 11 >11<13 3a 10 g bast 50 submonster voor determinatie. 
Duidelijke kapsporen. Ijzeren bijl

210 Quercus sp. ja plank 2? 41 4-15 8-12 15 >15 ? - m - - stronk; binnenkant stam? Knoestig. 
Gespleten? Verdere eventuele bewer-
kingssporen onduidelijk.

Tabel 13.1 
Hout uit waterput 15 (spoor 585).
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Figuur 13.3 
Aangepunte stam van essenhout (v.213).

Figuur 13.4 
Bewerking van de binnenkant van een eiken-
houten plank (v.217) met een metalen bijl of 
dissel.

V. sub  Soort Art Art-spec Stc L B D Odiam Sdiam PV PL Cons Schors Njr 
(+/-)

Opmerking

338 - cf. Alnus sp. ja plank 18b 18-23 31-41 9 41 +/-50 1 6 g wankant 45 submonster determinatie. Ijzeren 
bijl en gekliefd

337 a Quercus sp. ja plank 14a 68 4-16 4 16 >32 1 3* g - 83 *kleine kanpjes naast en onder 
elkaar, totale lengte bekapte vlak: 
16cm

337 b Quercus sp. ja plank 14a 64 8-17 3 17 >34 - - g - 140 -

336 a Quercus sp. ja plank/punt 14 62 1-7 1-3 7 >14 2 18 g - 50 puntje met ijzeren bijl, 2x gekliefd

336 b Quercus sp. ja plank/punt 14 55 2-7 1-2 7 >14 1 12 g - 53 2x gekliefd, puntje waarschijnlijk 
afgekapt

336 c Quercus sp. ja plank? 14 15 2-6 1 6 >12 - - g - 60 gekliefd.

336 d Quercus sp. ja plank/paal 5b 82 1-9 1-6 9 >18 1 29 g wankant/spint 50 gekliefd en ijzeren bijl

336 e Quercus sp. ja plank/paal 14a 58 6-7 1-4 4 >8 - - g - 30 gekliefd

336 f Quercus sp. ja paal/punt 12b 78 1-10 3-4 10 >20 ? - g spint/bast 50 gekliefd, punt afgebroken

336 g Quercus sp. ja paal/punt 3b 83 1-14 9 9 >18 3a 28 g spint/bast 60 2x gekliefd, ijzeren bijl

336 h Quercus sp. ja paal/punt 1b 78 1-15 1-15 15 15-17 4 36 g ja 37 ijzeren bijl. Hele mooie bewer-
kings-/braamsporen (foto). 
Bijlsnedes getekend

Tabel 13.2 
Hout uit waterput 7 (spoor 350).
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tot natte bodems en wat hogerop gedijt es. Eik is een soort die groeit op vochtig tot 

droge, intermediair tot arme bodems en staat droger dan es. Het voorkomen van 

hazelaar als macrobotanische rest (zie hoofdstuk 14) sluit in combinatie met els, es en 

eik aan bij het gedijen op een vochtige, intermediaire bodem. 

Er is niet vast te stellen van hoeveel bomen het hout afkomstig is; minimaal drie 

bomen gezien de aanwezigheid van drie houtsoorten. Behalve de bewerkingssporen 

die zijn ontstaan bij het vormen van planken en het aanpunten van palen, zijn er geen 

sporen aangetroffen die te maken hebben met de bewerking of het gebruik. Er zijn 

geen directe aanwijzingen voor hergebruikt hout.

Dit laatste is een goed uitgangspunt voor dateringsonderzoek. Van de zestien stukken 

hout zijn er acht geschikt bevonden voor datering op basis van dendrochronologie. 

Hierbij is gekeken naar de soort en de absolute ouderdom; van bijvoorbeeld eik is een 

nauwkeurige dateringscurve beschikbaar en deze soort heeft dan ook de voorkeur 

boven andere soorten. Daarnaast is het statistisch van belang dat er genoeg jaarringen 

beschikbaar zijn in het stuk om te kunnen meten; bij voorkeur meer dan 70. 

In beide contexten is er met name eikenhout gebruikt; in S350 is er één uitzondering in 

de vorm van een essenhouten aangepunte welpaal en in S585 is een elzenhouten plank 

aangetroffen. Eikenhout is een harde houtsoort die lang meegaat en zeer geschikt is 

voor de beschoeiing van een waterput. Dit geldt echter ook voor es en in mindere mate 

voor els. Els blijft minder lang behouden, maar dankzij het grondwater is er van rotting 

of anderszins aantasting van het hout nauwelijks tot geen sprake. 

Voor de beschoeiingen zijn hele, halve en één derde stammetjes gebruikt (Stamcodes 

1, 2 en 3). Stamcode 5 impliceert iets minder dan een kwart stam. Daarnaast zijn er 

planken en balkjes gebruikt (stamcodes 14 en 17) en delen van de buitenkant van de 

boom (stamcodes 12 en 18).
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Botanie

E.E. van Hees

14.1 Inleiding

Resten van wilde planten zoals zaden, noten en vruchten kunnen aanwijzingen 

leveren voor (een deel van) het menselijke voedingspatroon en andere activiteiten 

die van invloed kunnen zijn op de vegetatie. Resten van gecultiveerde planten geven 

een beeld van de aanpassingen in of van het landschap door de mens zoals tuin- of 

akkerbouw, wilde soorten kunnen de aanwezige natuurlijke vegetatie belichten. Er 

zijn dertien monsters gewaardeerd op macrobotanische resten. Drie monsters hebben 

voldoende resten voor verdere analyse opgeleverd. Tabel 3.5 geeft een overzicht van 

de gewaardeerde monsters. De drie geanalyseerde monsters worden hieronder één 

voor één besproken.

14.2 Resultaten

Bronstijd: v.241 uit put 6, silokuil S487
Monster v.241 is verzameld uit een bronstijd silokuil (S487). De analyse leverde in totaal 

elf resten op (Tabel 14.1). Zes verkoolde fragmenten zijn afkomstig van gecultiveerde 

granen. Drie fragmenten konden op naam worden gebracht en zijn geïdentificeerd als 

gerst (Hordeum vulgare). Naast de cultuurgewassen zijn er wilde gewassen gevonden 

die volgens de indeling van Arnolds en van der Maarel behoren tot drie subgroepen.122 

Onder groep 1, planten van akkers en droge ruigten, valt zwaluwtong (Fallopia 

convolvulus) onder subgroep 1a – ‘akkers op voedselrijke, niet kalkhoudende grond’- 

en melganzenvoet (Chenopodium album) onder subgroep 1e – ‘ruigten op weinig 

betreden, voedselrijke, niet humeuze of kalkrijke, droge grond’. Hazelaar (Corylus 

avellana) behoort tot groep 9; ‘planten van bossen’ en valt onder subgroep b; ‘bossen 

op gerijpte, matig voedselrijke tot voedselrijke, matig vochtige tot droge grond’. 

Zwaluwtong en melganzenvoet zijn typische cultuurvolgers. Van hazelaar zijn 

verkoolde fragmenten van de schaal gevonden, wat op bereiding voor consumptie 

wijst.

Hazelaar is een heester (hoge struik) die van alle inheemse soorten de meeste schaduw 

verdraagt, wel in niet te dicht scherm onder zomereiken, niet in gesloten beukenbos en 

die voorkomt op lichte, minerale, min of meer vochtige, kalkhoudende of weinig zure 

bodem.123

Taxon Nederlandse naam aantal conservering ecologische groep

cultuurgewassen

Hordeum vulgare gerst 3 verkoold

Cerealisa cf. Hordeum sp. granen, lijkt op gerst 3 fragmenten verkoold

Wilde gewassen

Corylus avellana hazelaar 3 fragmenten (schaal) verkool 9b

Chenopodium album melganzenvoet 1 onverkoold 1e

Fallopia convolvulus zwaluwtong 1 verkoold 1a

122  Tamis et al. 2004, 111-113.
123  Weeda et al. 1985, 100.

Tabel 14.1 
Macrobotanische resten uit een bronstijd silo-
kuil (v.241, spoor 487).
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IJzertijd: v.330 uit put 7, S585
In de waterput uit de vroege ijzertijd zijn bij analyse zeventien plantaardige 

fragmenten aangetroffen (Tabel 14.2). Eén fragment betreft een cultuurgewas 

en wel een fragment van een verkoold basisaartje dat waarschijnlijk afkomstig is 

van emmertarwe (Triticum dicoccon). De fragmenten die verder op naam konden 

worden gebracht zijn wilde gewassen uit drie subgroepen volgens Arnolds en van 

der Maarel.124 Onverkoolde resten van melganzenvoet en beklierde duizendknoop 

(Persicaria lapathifolia) zijn beide uit groep 1; ‘planten van akkers en droge ruigten’ 

en horen tot subgroep 1e: ‘ruigten op weinig betreden, voedselrijke, niet humeuze 

of kalkrijke, droge grond’. Kleine duizendknoop (Persicaria minor), uit dezelfde 

plantenfamilie (Duizendknoopfamilie/Polygonaceae) als beklierde duizendknoop, 

is hier vertegenwoordigd met twee onverkoolde resten en behoort tot ecologische 

groep 2c; ‘planten van open, matig voedselrijke tot voedselarme, vochtige grond’. Van 

schapenzuring (Rumex acetosella), ook uit de duizendknoopfamilie, is een verkoolde 

rest aangetroffen. Deze wordt ondergebracht in groep 6d; ‘graslanden op droge, 

tamelijk voedselarme, kalkarme, zure grond’. Dat schapenzuring ook kan voorkomen 

in bijvoorbeeld duinzand dat kalkrijk is, illustreert dat de soorten niet per definitie 

gebonden zijn aan de ecologische omstandigheden waarin zij zijn onderverdeeld. Een 

onverkoold graszaad (Poacea) kon niet verder worden geïdentificeerd. 

In dit grondmonster zijn ook enkele verkoolde resten gevonden waaraan geen naam 

konden worden toegekend (indet.).  Het voorkomen van een verkoold basisaartje en 

een verkoolde grasstengel kan een aanwijzing zijn voor het lokaal schonen van granen.

Taxon Nederlandse naam aantal conservering ecologische groep

cultuurgewassen

Triticum cf. dicoccon emmertarwe fragment zijkant 
basisaartje

verkoold

Wilde gewassen

Chenopodium album melganzenvoet 3 en 4 fragmenten onverkoold, edos-
perm aanwezig

1e

Rumex acetosella schapenzuring 1 verkoold 6d

Persicaria minor kleine duizend-
knoop

2 onverkoold 2c

Persicaria lapathifolia beklierde duizend-
knoop

1 fragment onverkoold 1e

cf. Poaceae grassenfamilie 1 onverkoold

indet stengel van mono-
cotyl

1 verkoold

indet twijgje 1 verkoold

indet mostakje 1 verkoold

indet 3 verkoold

Vroege middeleeuwen: v.670 uit put 27, S967
Uit deze vroegmiddeleeuwse kuil komen verkoolde resten van emmertarwe, hazelaar 

en oot of haver (Avena fatua/ of A. sativa) (Tabel 14.3). Oot is de wilde variant van haver 

en veelal nauwelijks te onderscheiden van de cultivar, zoals ook hier het geval is. Verder 

zijn er nog drie zaden gevonden, waarvan één onverkoold. Deze resten konden niet 

worden geïdentificeerd.

124  Tamis et al. 2004, 111-113.

Tabel 14.2 
Macrobotanische resten uit een vroege ijzer-
tijd waterput (v.330, spoor 585).
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Taxon Nederlandse 
naam

aantal conservering ecologische groep

cultuurgewassen

Triticum dicoccon emmertarwe 2 en 1 zijkant aarspil verkoold

Avena sp. haver of oot 1 verkoold 1a

Wilde gewassen

Corylus avellana hazelaar 1 fragment (schaal) verkoold 9b

indet 2 verkoold; 1 onverkoold onverkoold

14.3 Discussie en conclusie

De botanische resten die zijn aangetroffen op deze vindplaats zijn over het algemeen 

slecht geconserveerd. Voor de resten die wel goed bewaard zijn gebleven is dit 

waarschijnlijk te danken aan de aard van de context en de daarmee samenhangende 

hoge grondwaterspiegel. 

De zaden en vruchten leveren inzicht in de consumptie en activiteiten van de 

bewoners. De aangetroffen cultuurgewassen zijn gerst en emmertarwe en mogelijk 

haver. Daarnaast zijn er verkoolde resten van schillen van hazelnoten aangetroffen, 

waarvan de inhoud waarschijnlijk geconsumeerd is, maar hazelaar is niet verbouwd 

–wellicht beheerd. Opvallend is dat in één context (bronstijd) alleen gerst is 

aangetroffen en in de andere twee contexten alleen tarwe (ijzertijd) en mogelijk haver 

(vroege middeleeuwen). Van gerst zijn geen resten aangetroffen die kunnen wijzen 

op het verwerken van het gewas ter plaatste. Van de tarwe zijn aarpilfragmenten 

gevonden, dit gewas is dus waarschijnlijk geschoond op de nederzetting.

De andere soorten die zijn aangetroffen zijn akkeronkruiden die waarschijnlijk zijn 

meegevoerd met de granen die nog verwerkt moesten worden. Ze zijn op die manier in 

de desbetreffende contexten terecht gekomen. Ten slotte is er nog een categorie van 

resten die niet tot op soortniveau gedetermineerd konden worden. Indien het hier niet 

om akkeronkruiden gaat, is het aannemelijk dat ze als nederzettingsruis in de context 

terecht zijn gekomen.

Tabel 14.3 
Macrobotanische resten uit een vroeg middel-
eeuwse kuil (v.670, spoor 967).
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Synthese

15.1 Inleiding

In 2015 heeft Archol archeologisch onderzoek uitgevoerd in het plangebied Hengelo 

Winkelskamp. Het onderzoek bestond uit een opgraving en een aanvullend 

proefsleuvenonderzoek. Hierbij zijn verschillende vindplaatsen uit verschillende 

perioden onderzocht. In dit hoofdstuk wordt de bewoningsgeschiedenis van het gebied 

beschreven, waarbij de samenhang met vindplaatsen uit de regio wordt besproken. 

De onderzoeksvragen uit het PvE (zie hoofdstuk 3) worden in de lopende tekst 

beantwoord.

Zoals op basis van het proefsleuvenonderzoek werd verwacht, zijn er bewoningssporen 

uit de midden- tot late bronstijd en de volle tot late middeleeuwen gevonden. De 

aanwezigheid van een erf uit de vroege ijzertijd, een grafveld uit de ijzertijd en een 

erf uit de vroege middeleeuwen waren voorafgaand aan de opgraving onbekend. 

Op basis van het proefsleuvenonderzoek werd wel bewoning uit de midden tot late 

ijzertijd verwacht, maar deze is niet aangetroffen. Een deel van de sporen die bij 

het proefsleuvenonderzoek tot de ijzertijd gerekend zijn, behoren toe aan de vroeg 

middeleeuwse bewoning, een ander deel van de sporen bleek natuurlijk van aard.

De gaafheid van de archeologische sporen was goed. Vanaf de volle middeleeuwen 

is een enkeerd (esdek) van plaggenlagen opgeworpen, dat de onderliggende 

archeologische resten heeft afgedekt en daarmee heeft beschermd. Bij het in gebruik 

nemen van het terrein als akkergrond in de volle middeleeuwen is het terrein wel 

geploegd; op het moment dat het esdek (in het beginstadium) nog niet zo dik was, 

heeft dit wel tot enige aantasting van de sporen geleid. Ook door bioturbatie is een 

deel van de sporen en vondsten in het esdek opgenomen. Het vondstmateriaal is over 

het algemeen goed geconserveerd. Zoals wordt verwacht in het dekzandgebied zijn 

organische vondsten zoals hout, bot en botanische resten daarentegen alleen bewaard 

gebleven (onder de grondwaterspiegel) in diepe sporen zoals de waterputten en in 

verbrande of verkoolde vorm.

15.2 Het fysieke landschap

Het plangebied ligt in het oostelijke dekzandgebied, op een relatief hooggelegen 

dekzandplateau. Binnen het gebied komen vrij grote reliëfverschillen voor, waarbij 

de top van het dekzand varieert tussen 13,5 en 14,5 m + NAP. Het centraal- en 

westelijk deel van het terrein liggen op het dekzandplateau, dat in het noordwesten 

door een lokale laagte doorsneden wordt. Richting het oosten loopt het reliëf af 

richting de flank van het dekzandplateau en, buiten het onderzoeksgebied, een 

dekzandvlakte. In de lager gelegen delen van het terrein is geen dekzand afgezet, hier 

bestaan de afzettingen onder het esdek (zie onder) uit een leemrijk pakket van deels 

fluvioperiglaciale-, deels eolische afzettingen. 

Op de hoge delen van het landschap is in de top van het dekzand (het restant van) 

een B-horizont vastgesteld. Omdat deze in de meeste profielen geheel gebioturbeerd 

was, is deze beschreven als een mollenlaag. Ter hoogte van de lokale depressie in het 

laaggelegen noordwestelijke deel van het onderzoeksgebied is een complete podzol 

met een Ab-, E- en B-horizont tot ontwikkeling gekomen (en bewaard) en ook op de 

15
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oostelijke flank van het dekzandplateau is een bodem tot ontwikkeling gekomen. Deze 

wordt gevormd door een dikke humeuze Ah-horizont, waaronder in een deel van de 

profielen een bruine B-horizont tot ontwikkeling is gekomen. 

De voornoemde fluvioperiglaciale afzettingen en het dekzand zijn zoals gezegd 

afgedekt door een antropogene toplaag. Deze heeft een dikte tussen de 40 en 75 

cm. Binnen dit esdek zijn verschillende lagen herkend, die erop wijzen dat deze in 

tenminste vier of vijf verschillende fasen is opgebracht. Onderin de es bevindt zich 

waarschijnlijk nog een oude akkerlaag, die door bioturbatie niet meer herkenbaar is. 

Archeologische sporen zijn aangetroffen in een groot deel van het onderzoeksgebied, 

zowel op de hoogste delen van het dekzandplateau, als op de lager gelegen flank 

ten oosten daarvan. De lokale laagte in het westelijk deel van het onderzoeksgebied 

is onbenut gelaten. Gedurende de eeuwen van gebruik van het terrein is er een 

verschuiving van de bewoning zichtbaar. Waar de bewoning en het grafveld in de 

prehistorie op de hoogste delen van het landschap gesitueerd zijn, treedt er in de 

middeleeuwen een verschuiving op richting de oostelijke flank. Gedurende de vroege 

middeleeuwen bevindt het erf zich nog op de hogere delen van de flank, maar in 

de volle- tot late middeleeuwen schuift de bewoning nog verder op richting de 

dekzandvlakte.

15.3 Mesolithicum

De oudste aanwijzingen voor menselijke aanwezigheid dateren uit het mesolithicum 

(ca. 9000 – 4900 v. Chr.). Uit de afdekkende lagen en een natuurlijke verstoring 

zijn vooral ter hoogte van put 2, in het oosten van het plangebied, enkele 

vuursteenartefacten uit deze periode verzameld. Het betreft een kleine driehoekige 

steilgeretoucheerde kling, enkele kleine klingen en twee klingkernen. Het samen 

voorkomen van deze artefacten suggereert dat er ter plaatse vuursteen is bewerkt 

voor het vervaardigen van pijlbewapening. Het kleine aantal vondsten maakt het niet 

aannemelijk dat ter plaatse een (jacht)kampement aanwezig geweest is waar men 

vuursteen heeft bewerkt. Eerder lijken de vondsten te duiden op een zeer kortstondige 

aanwezigheid waarbij men eenmalig vuursteen bewerkt heeft. 

15.4 Neolithicum – vroege bronstijd

Ook uit de periode neolithicum tot en met de vroege bronstijd zijn er aanwijzingen 

voor menselijke activiteit, maar opnieuw alleen in de vorm van vondstmateriaal. Enkele 

van de vondsten zijn wel afkomstig uit sporen, maar voor een deel van deze sporen is 

met zekerheid een jongere datering vastgesteld. Dit materiaal wordt daarom als opspit 

beschouwd. Voor enkele klingen is een (waarschijnlijk) midden-neolithische datering 

vastgesteld, tien aardewerkscherven hebben een datering in het laat neolithicum of 

de vroege bronstijd. Dit aardewerk is verspreid over het oostelijke hoogste deel van 

het dekzandplateau gevonden. Het materiaal reflecteert kortstondig bezoek aan het 

gebied, zonder dat men zich vestigde.

15.5 Midden – late bronstijd

De oudste aanwijzingen voor bewoning van het gebied dateren uit het einde van de 

midden- of op de overgang van de midden- naar de late bronstijd. Sporen uit deze 

periode zijn aangetroffen over een ca. 65 x 40 m groot areaal op het hoge deel van het 
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dekzandplateau, centraal in het plangebied. De meeste sporen bevinden zich in een ca. 

10 m smalle, noord-zuid georiënteerde strook op het hoogstgelegen landschappelijke 

punt. Richting het noorden is de vindplaats niet begrensd.

De bewoningssporen bestaan uit twee driebeukige huisplattegronden van het type 

Emmerhout, een spieker, een kuilencluster en een palenrij. Mogelijk bevindt zich onder 

de sporen ten noorden van de twee plattegronden nog een derde huisplattegrond, 

maar deze is, mede door de aanwezigheid van een grote hoeveelheid kuilen, niet 

herkenbaar meer. De twee huisplattegronden overlappen elkaar deels en kunnen 

daarom niet gelijktijdig geweest zijn. Het kuilencluster bevindt zich ter hoogte 

van de huisplattegronden. Een deel van de kuilen ligt binnen de contouren van 

de plattegronden en kunnen mogelijk als inpandige kuilen worden beschouwd. 

Andere kuilen oversnijden juist de sporen van de plattegronden. Het voorkomen van 

kuilenclusters op erven is een bekend fenomeen dat ook bekend is van andere midden- 

en late bronstijd vindplaatsen. Het erf is niet zichtbaar afgebakend. De palenrij staat 

haaks op de huisplattegronden en bevindt zich er 40 m ten westen van. Deze wordt 

niet gezien als erfafbakening, maar eerder als indeling van het land buiten het erf. 

Het meeste vondstmateriaal uit deze periode is afkomstig uit de kuilen. Het 

aardewerk is relatief grof en gemagerd met hoofdzakelijk kwarts- of granietgruis, 

soms in combinatie met potgruis. De potten hebben veelal een tonvormig profiel, 

enkele individuen hebben een gesloten vorm met hals. Slechts een klein deel van het 

materiaal is versierd met vingertop- of nagelindrukken. Onder het steenmateriaal 

bevinden zich twee complete granieten maalstenen, enkele maalsteenfragmenten en 

een polijststeen van zeer fijne zandsteen. Ten slotte zijn een vuurstenen schrabber en 

strike-a-light noemenswaardig.

Met betrekking tot de voedseleconomie zijn er aanwijzingen voor het verbouwen van 

gerst. Daarnaast zijn er fragmenten van hazelnootschalen gevonden, die op bereiding 

voor consumptie wijzen.

15.6 IJzertijd

In de ijzertijd wordt het dekzandplateau niet alleen voor bewoning en voor akkerbouw 

benut; in deze periode bevindt zich binnen het plangebied namelijk ook een grafveld. 

Het betreft een klein grafveld dat zich op een markante plek in het landschap 

bevond, namelijk op het westelijke hoge deel van het dekzandplateau. Het grafveld 

bestaat uit twee langbedden en vijf crematiegraven, waarvan er zich twee binnen de 

randstructuren bevinden. De sporen liggen verspreid over een areaal van tenminste 

37 bij 45 m; richting het westen is de begrenzing van het grafveld niet vastgesteld en 

lopen de randstructuren van de langbedden buiten de grenzen van het plangebied 

door. 

De graven bevatten een wisselende hoeveelheid crematieresten tussen de 16,8 en 

898,5 g. Hoewel geen van de graven intact was, is het aannemelijk dat in de meeste 

gevallen slechts een deel van de volledige crematie in de graven is bijgezet. Hierdoor 

konden niet voor alle crematies de leeftijd en het geslacht worden vastgesteld. In ieder 

geval is één mannelijk en waarschijnlijk één vrouwelijk individu herkend. De leeftijd van 

de overledenen varieert tussen de 7 -12 jaar en 20-40 jaar. Eén van de graven bevatte 

de resten van twee verschillende individuen. Bijgiften zijn in twee van de graven 

aangetroffen in de vorm van een pot. 

Gezien de geringe omvang van het grafveld is de gebruiksduur van het grafveld 

opvallend. De oudste graven dateren uit de vroege ijzertijd tot in de eerste helft van 
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de midden-ijzertijd en de jongste graven uit de tweede helft van de midden- tot late 

ijzertijd. Het feit dat het grafveld door de eeuwen heen herhaaldelijk gebruikt is wijst 

er op dat deze voor de bewoners van de regio lange tijd als zodanig herkenbaar en 

bekend moet zijn gebleven. 

Uit de regio rond Hengelo zijn nog maar weinig urnenvelden bekend en de bekende 

urnenvelden zijn meestal lang geleden opgegraven, waardoor geen nauwkeurige (14C-) 

dateringen bekend zijn.125 De regio rond Deventer vormt hierop een uitzondering. 

Hier zijn in de afgelopen jaren meerdere urnenvelden opgegraven, zoals Epse-Olthof 

(vroege ijzertijd) en Twello de Schaker (late bronstijd – vroege ijzertijd).126 Dichterbij 

Hengelo vinden we de grafvelden van Zutphen het Meijerink (10 km afstand) en 

Steenderen-Steenderdiek (5 km).127 Van het grafveld van Zutphen Meijerink zijn 36 

graven bekend, die waarschijnlijk onderdeel vormen van een veel groter grafveld. 

De dateringen van de graven van dit grafveld lopen uiteen van de vroege ijzertijd tot 

in de midden-ijzertijd en mogelijk zelf het begin van de late ijzertijd. Het grafveld 

van Steenderdiek bestaat uit 30 graven en randstructuren van graven uit de vroege 

ijzertijd. Wanneer het grafveld van Hengelo-Winkelskamp Oost met de grafvelden 

uit de regio vergeleken wordt valt het kleine aantal graven in combinatie met de 

lange gebruiksduur op. Hierbij moet echter wel worden opgemerkt dat het grafveld 

richting het westen niet begrensd is en dat een deel van de graven voor verploeging 

mogelijk verdwenen is. Toch is het wel mogelijk dat ook een klein grafveld eeuwenlang 

in gebruik is geweest. Dit zien we bijvoorbeeld ook bij het grafveld van Colmschate-

Kloosterlanden/ Hunneperweg. Ook dit is een klein grafveld met dateringen die uiteen 

lopen van de (midden- of) late bronstijd tot in de midden-/ laat Romeinse tijd.128 De 

in Hengelo aangetroffen langbedden zorgden er voor dat de locatie van het grafveld 

waarschijnlijk nog eeuwen zichtbaar is geweest in het landschap.

Een kleine 200 m ten noordoosten van het grafveld bevond zich in de vroege ijzertijd 

een erf. De bewoning en het grafveld zijn door de lokale laagte in het dekzandplateau 

landschappelijk van elkaar gescheiden. Net als in de midden-/ late bronstijd is er sprake 

van een enkel erf dat op het oostelijke, hoogste deel van het dekzandplateau in het 

noorden van het plangebied gelegen is. De sporen van het erf strekken zich uit over 

een areaal van 40 bij 30 m, waarbij de sporen in noordelijke richting doorlopen buiten 

de grenzen van het plangebied. Het hoofdgebouw betreft een driebeukige plattegrond 

van het type Wachtum. Benoemenswaardig is de kuil die midden in de plattegrond is 

gevonden en waarin een grote hoeveelheid secundair gebrand aardewerk, verbrande 

stenen en enkele fragmenten geroost ijzeroer zijn aangetroffen. Het aardewerk is 

voornamelijk gemagerd met potgruis en een ongeveer de helft heeft een besmeten 

oppervlak. De helft van de randfragmenten toont versiering van vingertopindrukken. 

Het steenmateriaal bestaat voornamelijk uit fragmenten rolsteen van kwartsiet, 

zandsteen en kwartisitsch zandsteen. Enkele stukken zijn afkomstig van een granieten 

maalsteen. Gezien de samenstelling, de hoeveelheid en vooral de verbrande staat van 

het vondstmateriaal kan het mogelijk als (verlatings-)offer worden geïnterpreteerd. 

Naast de huisplattegrond zijn er op het erf enkele bijgebouwen, spiekers en een 

greppelstructuur met onbekende functie aangetroffen. De ovale tot rechthoekige 

greppelstructuur ligt ter hoogte van enkele bijgebouwen, maar de relatie ermee 

is onduidelijk. De greppel kan gegraven zijn om ongedierte bij de voorraden in 

de schuurtjes weg te houden. Een andere mogelijkheid is dat de bijgebouwen en 

125  Beek & Louwe 2013, 89-91; Verlinde & Hulst 2010, 90.
126  Hermsen & van der Wal 2012; Meurkens 2014.
127  Straten & Fermin 2012; Van Straten 2010.
128  Beek 2009, 164.
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de greppel niet gelijktijdig dateren en dat de greppel onderdeel vormde van een 

omheining om bijvoorbeeld vee bijeen te houden. 

De bijbehorende waterput bevindt zich niet op het erf, maar is op de oostelijke flank 

van het dekzandplateau gesitueerd. In de vulling van de waterput zijn verkoolde resten 

gevonden die wijzen op de verbouw van emmertarwe in de omgeving. 

Ten slotte bevindt zich ook 40 m ten zuiden van het erf nog een kuil uit de vroege 

ijzertijd. Gezien de ligging buiten het bewoningsareaal, de aanwezigheid van een zeer 

houtskoolrijke laag en de aanwezigheid van deels (secundair) verbrand aardewerk, 

kleine fragmenten bot en stukken kwarts kan de kuil mogelijk in verband gebracht 

worden met niet nader te definiëren ambachtelijke activiteiten die veiligheidshalve 

buiten het erf werden uitgevoerd.

Binnen het plangebied zijn er geen aanwijzingen voor bewoning gedurende de 

midden- en late ijzertijd. Mogelijk kan het gebruik van het grafveld in deze periode 

worden gerelateerd aan de midden-ijzertijd-bewoning die 700 m ten noordwesten 

van het plangebied Winkelskamp Oost aan de Elderinkweg is aangetroffen.129 Ook 

binnen het plangebied Molenenk en aan de Hengelosestraat, respectievelijk 200 m ten 

zuidwesten en 550 m ten westen van onderhavig plangebied zijn sporen en vondsten 

uit de midden- tot late ijzertijd gevonden.130

Er zijn geen aanwijzingen voor menselijke activiteit in de Romeinse tijd in het 

plangebied, of in de directe omgeving ervan. Het verlaten van het terrein in de ijzertijd 

hangt mogelijk samen met een verschuiving van erven naar de lagere delen van het 

landschap in de late ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd.131 

15.7 Vroege middeleeuwen

Over het algemeen verplaatsen de middeleeuwen nederzettingen zich van de 

hooggelegen dekzandruggen en plateaus richting de lagere flanken en de randen. Een 

deel van deze nieuwe nederzettingen werd al betrekkelijk snel weer verlaten, terwijl 

andere continu bewoond bleven tot in de 12e of 13e eeuw. Ook de nederzettingen 

uit de 10e – 12e eeuw werden gesticht op de lage flanken of aan de randen van 

dekzandruggen.132 Dit fenomeen zien we ook in Hengelo-Winkelskamp Oost. In de 

tweede helft van de vroege middeleeuwen, rond 800 n. Chr. wordt het plangebied 

namelijk opnieuw bewoond. De hoogste delen van het terrein worden niet opnieuw in 

gebruik genomen, maar de bewoning verplaatst zich naar de oostelijke flank van het 

dekzandplateau. Hier is sprake van één losliggend erf van ca. 40 x 25 m groot. Het erf 

bestaat uit een hoofdgebouw van het type Zelhem met een aanbouw, een waterput, 

twee spiekers en twee silokuilen. Daar waar de huisplattegronden in de prehistorie 

nog grofweg noord-zuid lagen, heeft de boerderij nu een oost-west oriëntatie. 

Een noord-zuid georiënteerde palenrij ten oosten van de huisplattegrond vormt 

mogelijk onderdeel van de oostelijke erfgrens. Een tweede palenrij ten zuiden van het 

onderzoeksterrein kan mogelijk ook tot de vroege middeleeuwen gerekend worden, 

maar deze zal eerder samenhangen met de indeling van het land buiten de grenzen 

van het erf. 

Ook op de flank van de laagte in het zuidwesten van het plangebied bevinden zich 

enkele sporen uit de vroege middeleeuwen. Deze paalsporen en kuilen liggen ca. 200 

m ten westen van het erf en kunnen waarschijnlijk aan buitenerfse activiteiten worden 

129  Williams 2009.
130  Halverstad 2012; Flokstra & Jager 2009.
131  Van Beek 2009, 429-430.
132  Van Beek 2009, 448-449.
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toegeschreven. Het is echter ook mogelijk dat de sporen in verband gebracht kunnen 

worden met een erf dat buiten het plangebied gelegen is. In één van de kuilen zijn de 

verkoolde resten van emmertarwe, hazelaar en oot of haver gevonden. Deze resten 

vormen de enige aanwijzingen over de samenstelling van de voedseleconomie of het 

voedselpatroon van de vroeg middeleeuwse bewoners.

  

Het aardewerk uit de sporen van het erf in het noorden betreft Badorf-, Walberberg- 

en kogelpot-aardewerk op basis waarvan de bewoning in de periode 800-1000, en 

waarschijnlijk specifiek in de periode 850 – 950 n. Chr. geplaatst wordt. Verder valt 

de aanwezigheid van met name smeedhaardslakken in verschillende sporen van de 

huisplattegrond en als dump in één van de silokuilen op. Deze wijzen er op dat er ter 

plekke op het erf ijzer is gesmeed. Het is onbekend wat voor voorwerpen dit betreft, er 

zijn uit deze periode geen metaalvondsten gedaan. 

15.8 Volle- en late middeleeuwen

In de volle- en late middeleeuwen verschuift de bewoning nog verder richting de 

dekzandvlakte. Sporen uit deze periode zijn aangetroffen in de zuidoostelijke hoek 

van het plangebied, over een gebied van tenminste 35 bij 17 m. In oostelijke richting 

wordt het cluster paalsporen en kuilen oversneden door een moderne verstoring 

en richting het zuiden continueren de sporen zich waarschijnlijk buiten de grenzen 

van het plangebied. Waarschijnlijk bevinden zich onder de sporen één of meerdere 

gebouwplattegronden, maar mede doordat het sporencluster niet in zijn geheel 

opgegraven is, konden geen structuren worden herkend. Op basis van het aangetroffen 

blauwgrijs aardewerk en het proto-steengoed wordt de bewoning in de volle- en 

eventueel in het begin van de late middeleeuwen gedateerd (1150-1350 n. Chr.). 

Kenmerkend voor deze periode zijn de bootvormige huisplattegronden van het type 

Gasselte B.  

Mogelijk wordt er al in de volle middeleeuwen, in de periode 900-1200, een begin 

gemaakt met de aanleg van het esdek. In het westelijk deel van het terrein worden 

in het esdek scherven uit deze periode aangetroffen. In het oostelijk deel van het 

plangebied dateert het vondstmateriaal in het esdek vanaf 1300. Het gaat echter om 

een klein aantal scherven dat ook opspit uit het onderliggende zand kan betreffen. 
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Lijst van figuren

Figuur 1.1 Locatie Hengelo, Winkelskamp Oost. 

Figuur 2.1 Geomorfologische kaart met de ligging van het onderzochte terrein in 

plangebied Winkelskamp Oost (bron: Alterra). 

Figuur 2.2 Uitsnede van het AHN (Actueel Hoogtebestand van Nederland) met de 

ligging van het plangebied. 

Figuur 2.3 Bodemkaart (ster geeft de locatie van het plangebied aan). 

Figuur 2.4 Geologische- en archeologische tijdschaal. 

Figuur 2.5 Uitsnede van de IKAW (Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden) met 

de in de tekst genoemde onderzoeken in de omgeving van het plangebied. Omtrek van 

plangebied Winkelskamp Oost in zwart. 

Figuur 2.6 Sporenoverzicht van het proefsleuvenonderzoek, met de ligging van de 

aangetroffen vindplaatsen binnen het oostelijke deel van plangebied Winkelskamp 

Oost (bron: Weterings 2011, 21). 

Figuur 2.7 Kadastrale minuut uit 1811-1832 met ligging van het plangebied. 

Figuur 2.8 Ligging van het plangebied op de topografische militair kaart (Bonnekaart) 

uit 1897. 

Figuur 3.1 Kaart van plangebied Winkelskamp Oost met overzicht van alle werkputten 

uit de verschillende onderzoeksfasen. 

Figuur 3.2 Kaart van plangebied Winkelskamp Oost met ligging van de 

gedocumenteerde profielkolommen. 

Figuur 3.3 Fasering en chronologie van de ijzertijd in Zuid-Nederland (naar Van den 

Broeke 2012, Fig. 2.10). 

Figuur 3.4 Percentages van mageringsmateriaal in gedateerde complexen (A = 

potgruis; B = steengruis (kwarts); C = organisch materiaal; D = rest) (naar Van den 

Broeke 2012, fig. 3.48). 

Figuur 3.5 Het aandeel van scherven met besmeten oppervlak in gedateerde 

complexen (A = besmeten; B = onbesmeten). 

Figuur 3.6 Verbrandingsgraden (bekend als combustion degrees of burn stages). De 

relatie tussen temperatuur van het vuur en de kenmerken van het bot. (bron: Lemmers 

2011, figuur 7: Hertekend van Trautmann 2006; figuur 18; Wahl 2008, tabel 9.1 en 

Herrmann 1988, figuur 274). 

Figuur 3.7 Drie verschillende zijden van hout (bron: Schweinsgruber 1978, 13). 

Figuur 4.1 Hoogte van het sporenvlak (aangelegd in de top van de C-horizont), met 

daarop de locaties van de schematische profielen A en B aangegeven. 

Figuur 4.2 Schematische noordoost – zuidwest profielen in het zuiden (profiel A) en het 

noorden (profiel B) van het onderzoeksgebied. Zie Figuur 4.1 voor de locatie. 

Figuur 4.3 Profiel 44 in de laagte in het noordwesten van het onderzoeksgebied. Zie 

Figuur 3.2 voor de locatie. 

Figuur 4.4 Profiel 4 op de oostelijke flank van het dekzandplateau. Zie Figuur 3.2 voor 

de locatie. 

Figuur 4.5 Profiel 36, waarin verschillende fasen binnen het esdek te herkennen zijn. 

Zie Figuur 3.2 voor de locatie. 

Figuur 5.1 Bewoningssporen uit de midden – late bronstijd met omvang van de 

veronderstelde gebouwplattegronden (grijs, met structuurnummer). De grens van 

plangebied Winkelskamp Oost is met een rode lijn aangegeven. 

Figuur 5.2 Huis 16. 

Figuur 5.3 Huis 20. 

Figuur 5.4 Overzicht over een deel van het cluster bronstijdkuilen (put 3). Foto richting 

het noorden. 
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Figuur 5.5 Een selectie van de bronstijdkuilen van typen A en B. 

Figuur 5.6 Bewoningssporen uit de vroege ijzertijd met omvang van de veronderstelde 

gebouwplattegronden (lichtgrijs, met structuurnummer). De grens van plangebied 

Winkelskamp Oost is met een rode lijn aangegeven. 

Figuur 5.7 Overzicht over Huis 6 met de verstoring ter hoogte van de putwand. Foto 

richting het noorden. 

Figuur 5.8 Huis 6. 

Figuur 5.9 Overzicht van bijgebouw 8 en greppelstructuur 23. Foto richting het zuiden. 

De binnenstijlen binnen bijgebouw 8 werden pas bij het verdiepen naar vlak 2 herkend 

en zijn daarom op deze figuur niet aangegeven. 

Figuur 5.10 Bijgebouw 8. 

Figuur 5.11 Doorsnede van enkele van de paalsporen van bijgebouw 8. 

Figuur 5.12 Greppelstructuur 23 en bijgebouw 8 na het couperen. Foto richting het 

noordwesten. 

Figuur 5.13 Doorsnede van waterput 15, de cijfers corresponderen met de 

vullingnummers zoals beschreven in de tekst. 

Figuur 5.14 Doorsnede van het bovenste deel van waterput 15. Foto richting het 

noorden. 

Figuur 5.15 Doorsnede van kuil S805. 

Figuur 5.16 IJzertijdgrafveld met crematiegraven en omvang van de veronderstelde 

randstructuren (lichtgrijs).  De grens van plangebied Winkelskamp Oost is met een rode 

lijn aangegeven. 

Figuur 5.17 Doorsneden van de crematiegraven S916 en S950. 

Figuur 5.18 Langbed 18 tijdens de vlakaanleg. Foto richting het noordwesten. 

Figuur 5.19 Calibratiecurves van de in Tabel 5.5 gepresenteerde 14C-dateringen. 

Figuur 5.20 Sporen uit de vroege middeleeuwen met omvang van de veronderstelde 

gebouwplattegronden (lichtgrijs, met structuurnummer). De grens van plangebied 

Winkelskamp Oost is met een rode lijn aangegeven. 

Figuur 5.21 Overzicht van de vroeg middeleeuwse plattegrond met bijgebouw 

structuur 4/22. Foto richting het oosten. 

Figuur 5.22 Structuur 4/ 22. 

Figuur 5.23 Inpandige kuil S357. 

Figuur 5.24 Doorsnede van binnenstijl S317. 

Figuur 5.25 Doorsnede van waterput 7. 

Figuur 5.26 Doorsnede van het bovenste deel van waterput 7, tot op het niveau waarop 

het hout zichtbaar werd. 

Figuur 5.27 Doorsnede van de kuilen S696/ 697 (links) en S689/699 (rechts). 

Figuur 5.28 Doorsnede van kuil S967. 

Figuur 5.29 Sporen uit de volle- en late middeleeuwen. 

Figuur 6.1 Een selectie van het mogelijke bekeraardewerk uit de periode laat-neolithi-

cum – vroege bronstijd (tekening: R. Timmermans; schaal 1:2). 

Figuur 6.2 Een selectie van het aardewerk uit de midden- en late bronstijd (tekening: R. 

Timmermans; schaal 1:2). 

Figuur 6.3 Een selectie van het aardewerk uit huis 6 (tekening: R. Timmermans; schaal 

1:2). 

Figuur 6.4 Een selectie van het aardewerk uit structuur 8 (tekening: R. Timmermans; 

schaal 1:2). 

Figuur 6.5 Een selectie van het aardewerk uit kuil S805 (tekening: R. Timmermans; 

schaal 1:4). 

Figuur 6.6 Aardewerk uit crematiegraf S950 (tekening: R. Timmermans; schaal 1:2). 

Figuur 6.7 Aardewerk uit crematiegraf S894 (tekening: R. Timmermans; schaal 1:2). 
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Figuur 6.8 Enkele diagnostische stukken uit de afdekkende lagen (tekening: R. 

Timmermans; schaal 1:2). 

Figuur 7.1 Selectie van het aardewerk van het vroegmiddeleeuwse erf (tekening: F. van 

Spelde; schaal 1:2). Voor datering, zie Tabel 7.1. 

Figuur 7.2 Blauwgrijs aardewerk (tekening: F. van Spelde; schaal 1:2). 

Figuur 7.3 Kogelpot-randfragment uit het plaggendek (tekening: F. van Spelde; schaal 

1:2). 

Figuur 8.1 Twee grote maalstenen van graniet, links v.356 en rechts v.177 (foto: M.E. 

Hemminga). 

Figuur 8.2 Maalsteen van roze graniet, v.356 (foto: M.E. Hemminga). 

Figuur 8.3 Zadelvormige maalsteen van witte graniet (v.177) (foto: M.E. Hemminga). 

Figuur 8.4 Incomplete klop/ wrijfsteen van kwartsitisch zandsteen, v.1 (foto: M.E. 

Hemminga). 

Figuur 9.1 Driehoekige steilgeretoucheerde kling (v.3), strike-a-light (v.423), kleine 

eindschrabber (v.277) en twee schrabbers op afslagen (v.197, v.489) (tekening: R. 
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