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Inleiding

1.1 Inleiding

In opdracht van de gemeente Zaltbommel heeft het aannemersbedrijf Zijlstra Infra, 

Archol Bv ingezet om de aanleg van een vrijliggend fietspad tussen Zaltbommel en 

Gameren archeologisch te begeleiden (figuur 1.1). De archeologische begeleiding (AB) 

is onder het voorgeschreven protocol ‘opgraven’ uitgevoerd. 

De keuze voor deze vorm van onderzoek komt voort uit de ligging in gebied met een 

gemiddelde archeologische verwachting (waarde archeologie 2 op de gemeentelijke 

archeologische beleidskaart)1 en de vooraf onduidelijke aard en schaal van de 

verstoringen binnen een werktracé van forse omvang. 

De doorlooptijd van de werkzaamheden was van september tot en met begin 

november 2014. 

1.2 Aanleiding

In 2013 had de gemeente Zaltbommel plannen om een nieuw fietspad is aan de 

zuidzijde van de Ouwelsestraat en –in het oostelijk verlengde daarvan- Nieuwe 

Tijningen te realiseren. De oorspronkelijke bermstrook, een sloot en bomenrij zouden 

daartoe heringericht moet worden. Op de gemeentelijke archeologische inventarisatie- 

en beleidskaart is het plangebied met een gemiddelde archeologische verwachting 

aangegeven. Het gebied ligt namelijk op de stroomgordel van de Gameren, waarop al 

verschillende vindplaatsen vanaf de ijzertijd tot en met de nieuwe tijd zijn gevonden. 

1  Voor gebieden met waarde archeologie 2 geldt een vrijstelling van archeologisch onderzoek 
boorj ingrepen kleiner dan 100 m² en minder diep dan 30 cm onder maaiveld.
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Figuur 1.1 
Ligging onderzoeksgebied

1



6 Ouwelsestraat ZaltbOmmel

De geplande bodemingrepen in het kader van de realisatie van het fietspad zouden 

eventuele archeologische resten in de ondergrond van de stroomgordel kunnen 

verstoren. Daarom heeft de gemeente vooraf besloten dat de aanleg van fietspad en 

bijbehorende ingrepen archeologisch onderzocht diende te worden.

De werkzaamheden zijn uiteindelijk in 2014 uitgevoerd in een tracé van ca. 1100 x 8 m 

(8800 m²). Binnen dit plangebied beslaat het onderzoeksgebied met bodemingrepen 

een omvang van maximaal 3740 m².2 

Het project bestond uit de realisatie van de volgende onderdelen:

· een nieuw fietspad;

· een deels verlegde, deels verbrede watergang langs het gehele tracé van het 

fietspad;

· zoveel mogelijk handhaven van de bestaande bomenrij;

· handhaven van de bestaande kabels en leidingen;

· aangepaste inritten, terreinafscheidingen en voortuinen.

Voorkomende ingrepen in de bodem om het bovenstaande te realiseren waren:

· graven van het cunet van ca. 1100 x 2 m voor de fundering van het nieuwe fietspad 

met een gemiddelde diepte van 50-80 beneden maaiveld (–mv);

· graven nieuwe waterwegen en verbreden van bestaande waterwegen over een 

oppervlak van maximaal ca. 440 m2 met een diepte van ca. 1,5 m -mv.

Voor het bovenstaande gold dat alle werkzaamheden met verstoringsdiepte dieper 

dan 30 cm -mv archeologisch begeleid dienden te worden.3

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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

kracht geworden. 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. 

Zoals voornoemd heeft het bevoegd gezag besloten de archeologische waarden hier in 

de vorm van een AB conform protocol ‘opgraven’ – dus gelijktijdig met de ingrepen- te 

laten documenteren. De AB gold voor de bodemingrepen die dieper zouden reiken dan 

30 cm –mv verstoord.

De opdracht voor de aanleg van het fietspad is door de gemeente Zaltbommel (mevr. 

K. Vos) aan de aannemer Zijlstra Infra (dhr. J. Noz) verstrekt. Deze aannemer was zelf 

verantwoordelijk voor de archeologische begeleiding en heeft Archol BV daarvoor 

ingeschakeld. Voor beide opdrachten is de gemeente Zaltbommel bevoegd gezag.  

De archeologische begeleiding is conform de richtlijnen van het PvE en de 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.3) uitgevoerd. Bij het project 

zijn de volgende archeologen van Archol ingezet (tabel 1.1):

2  Van der Linde 2013, 4-5.
3  Van der Linde 2013, 4.
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Doel- en vraagstellingen en methodiek

2.1 Doel- en vraagstelling 

Doel van de begeleiding was het documenteren en het veiligstellen van sporen 

en vondstmateriaal van vindplaatsen die bij de aanleg aan het licht komen: het 

verzamelen van belangrijke informatie die nodig is voor de kennisvorming over 

het verleden.  Het onderzoek diende verder, indien mogelijk, te resulteren in een 

archeologische verwachting van de aangrenzende percelen. Het onderzoek moet 

uiteindelijk vooral te gebruiken zijn als aanvulling op de gegevens van de bekende 

AMK-terreinen en als toevoeging op de verwachte archeologische potentie van de 

Gamerense stroomgordel.4

Om deze doelstelling te behalen zijn verschillende vraagstellingen opgesteld in het PvE 

die in paragraaf 5.3 worden beantwoord. 

2.2 Relatie NOaA en of andere onderzoekskaders

Uit de nationale onderzoeksagenda archeologie zijn de volgende hoofdstukken en 

thema’s van toepassing.5

•  Hoofdstuk 17: de late prehistorie in het rivierengebied;

•  Hoofdstuk 18: de Romeinse tijd in het Midden-Nederlandse rivierengebied en het 

Zuid Nederlandse dekzand- en lössgebied;

•  Hoofdstuk 19: de Limes;

•  Hoofdstuk 21: het rivierengebied in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd.

Het onderzoek moet aansluiten op de Provinciale Onderzoeksagenda van Gelderland, 

te weten de Kennisagenda Archeologie van het Rivierengebied.6 Hierin zijn 

verschillende microregio’s en hun kennislacunes onderscheiden, waarvan Zaltbommel 

in de Romeinse tijd er één is. Aangezien het fietspadtracé aan drie Romeinse neder-

zettingsterreinen raakt met een AMK-status, moet aan deze thema’s grote aandacht 

worden gegeven.7

In het PvE zijn de volgende kansen en lacunes verwoord:8

•  Over het landschap is afdoende informatie beschikbaar zowel op macro- als 

microniveau. In het verlengde daarvan is ook genoeg informatie over de 

locatiekeuze beschikbaar. Het enige wat ontbreekt, is kennis over de inrichting van 

het cultuurlandschap in de vorm van verkavelingen. Daar liggen dus kansen.

•  De kennis aangaande begravingen is bovengemiddeld, hoewel over specifieke 

informatie, aangaande de bevolkingssamenstelling, sekseverhoudingen en ook 

over het aantal begraven onvolwassen personen, meer gedetailleerd onderzoek 

gewenst is.

•  De kennislacunes betreffende de bewoning in de microregio zijn talrijk. Vooral over 

de lay-out van nederzettingen, de randzones van nederzettingen of individuele 

huisplaatsen weten we nog te weinig. Informatie ontbreekt over religie, sociaal 

(en politieke) structuur, special activities en de lokale/regionale infrastructuur. 

4  Van der Linde 2013, 5 en 9.
5  www.noaa.nl en Van der Linde 2013, 9.
6  www.gelderland.nl.
7  Van der Linde 2013, 9.
8  Van der Linde 2013, 10.
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Informatie over de overgangsperiode van de ijzertijd naar de Romeinse tijd of de 

laat-Romeinse tijd/vroege middeleeuwen, zijn nog niet genoeg onderzocht.

2.3 Methodiek van het veldwerk

De werkzaamheden die archeologische begeleid zijn bestaan uit de volgende 

onderdelen:

· De aanleg van het fietspad. Als eerste werd daartoe de oude sloot langs de straat 

gedempt. Direct daarna is het nieuwe fietspad tracé uitgegraven met gladde 

rechthoekige bak: deels overlappend met de gedempte sloot. Een deel van het 

fietstracé was in de praktijk dus al verstoord. De breedte van het onverstoord 

deel verschilde. Langs de Ouwelsestraat is het tussen de 1,60 en 2,5 m breed (put 

2 t/m 6 en put 8 t/m 11); langs de Nieuwe Tijningen bedraagt de breedte van het 

onverstoorde deel tussen de 3,5 en 5,6 m (put 24 en 25, 29 t/m 34).  De uitgravings-

diepte lag gemiddeld tussen de 30 en 85 cm –mv (figuur 2.1). 

· De aanleg van een oprit; een oppervlak van 278 m2 (put 1). 

· Het graven van zoeksleufje voor kabels en leidingen bij oprit van een huis, (put 7, 

1m bij 5m en 1,10 –mv).

· Het uitgraven van de nieuwe sloot met een schuine V-vormige gladde bak (met 

ca. 2 m lange schuine zijden) over een breedte van 4-5 m aan de bovenkant van de 

sloot en met een dieptepunt op 1,05 m –NAP) onderin de sloot (put 12 t/m 17, 19 en 

20, 22, put 26 t/m 28) (figuur 2.2). 

· Het uitgraven van een waterbassin (put 18) met gladde rechthoekige bak over een 

breedte variërend van ca. 5-8 m en tot een maximale diepte van 1,20 m –NAP. 

· Het plaatsen van nieuwe duikers (een sleuf van 3 x 5 m binnen put 1 en een sleuf 

van 18 m² binnen put 21) (zie figuur 4.4a)

Tijdens de AB zijn alle putten, sporen (zie bijlage 1), vlakhoogtes, vondsten (zie 

bijlage 2) en profielen ingemeten in het landelijk coördinaten systeem (RD) met een 

nauwkeurige GPS. 

De vlakken van de putten zijn om de 5 m digitaal gefotografeerd. De vondsten die bij 

de vlakaanleg zijn aangetroffen, zijn in vakken van 5 bij 5 m geadministreerd of digitaal 

Figuur 2.1 
Het uitgraven van het fietspadcunet door een 
kraan met gladde bak
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ingemeten met x-, y-, z coördinaten. In totaal zijn er 19 profiel kolommen van 1 m 

breed; gefotografeerd, getekend en beschreven. Figuur 2.3 toont een overzicht van alle 

werkputten waarin de bodemingrepen archeologisch zijn begeleid.

Voor de AB golden enkele beperkingen ten aanzien van de waarnemingsmogelijkhe-

den:

- De bodem van het fietspadcunet viel in grote delen samen met de onderkant van 

de moderne bouwvoor of een subrecente voorloper daaronder (zie figuur 4.2). 

Daar waar dieper werd gegraven tot in de onderliggende natuurlijke afzettingen, 

bleek het vlak van het cunet over het algemeen doorsneden door verschillende (te 

handhaven) kabels en leidingen en door vele wortels van bomen die langs de straat 

groeiden. Al deze factoren perkten de mogelijkheid in om onderzoek te doen naar 

de aanwezigheid van archeologische resten.

- De nieuw sloot parallel aan het fietspad werd met een V-bak uitgegraven. Deze 

vorm van graven maakt het onmogelijk om de grond binnen het sloottracé 

te controleren op archeologische resten (sporen). Alleen de scherp en schuin 

aangesneden zijwanden van de sloot boden de mogelijkheid om de bodemopbouw 

te documenteren en te inspecteren op archeologische indicatoren zoals 

doorsneden van (grote) sporen (sloten en waterputten bijvoorbeeld). 

Figuur 2.2 
Het uitgraven van de sloot door een kraan 
met V-vormige gladde bak
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Landschappelijk en archeologisch kader

3.1 Landschap 

Het plangebied ligt op de zuidoever van de Waal en maakt deel uit van de Rijn-Maas 

delta. Het gebied werd in het Holoceen (10.000 geleden tot heden), tot aan de 

bedijking van de rivieren in ca. de 12e eeuw n.Chr., gekenmerkt door een overwegend 

meanderend riviersysteem, bestaande uit stroomgordels met stroom- en restgeulen, 

kronkelwaarden, oeverwallen en crevasses: de lage ruggen op de geomorfologische 

kaart, op de overgang naar de lager gelegen vlakte (figuur 3.1). Figuur 3.2 toont de 

ligging van de stroomgordels die het landschap van het plangebied en omgeving 

hebben bepaald. Direct buiten de stroomgordels lagen overstromingsvlaktes. De 

bijbehorende afzettingen bestaan uit stroomgordelafzettingen,crevasse-afzettingen 

en komafzettingen. In de lagere delen van het landschap (kommen) ontwikkelde zich 

veen. 

Het plangebied omvat resten van verschillende landschapselementen, variërend 

van een oeverwal, rivierkom en oeverwalachtige vlakte.9 Het is gesitueerd op de 

meandergordel van Gameren (activiteit van ca. 1000 v.Chr. tot 90/150 n.Chr.) (figuur 

3.1). Aan de westzijde, ongeveer de eerste 300-400 m is de gordel door jonger 

oeversediment of overslagsediment afgedekt. Voor de gordel als geheel geldt een zeer 

hoge archeologische verwachting voor de periode ijzertijd tot nieuwe tijd.

Ter hoogte van de lijn Ouwelsestraat/Nieuwe Tijningen ligt een restgeul. In het 

westelijk deel van het plangebied buigt deze in noordelijke richting af ten noorden van 

Garneren. Deze restgeul representeert vermoedelijk de eindfase van de Gamerense 

gordel, de vroeg- of midden Romeinse tijd. Tijdens de AB is de zuidelijke rand of flank – 

of een aftakking- daarvan op verschillende punten binnen het plangebied aangesneden 

(in put 17 en, vermoedelijk, in put 1, zie figuur 4.2). 

Op de oeverwal is een kalkhoudende poldervaaggrond gevormd in zavel (bodemtype 

Rn52A-VI); in het westelijk deel van het plangebied is die gevormd in zware zavel 

of lichte klei (Rn95A-VI); op de vlakte is dat een kalkloze poldervaaggrond in zware 

zavel of lichte klei (bodemtype Rn95C-IV) (figuur 3.3). Het tracé valt net binnen de 

kalkhoudende bodemtypen.10

9  De geomorfologische kaart van Nederland, Stiboka /RGD 1983, kaarteenheid 3K25 en kaar-
teenheid 2M22).

10  Van der Linde 2013.

3
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Figuur 3.1 
Geomorfologische kaart met ligging van het 
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Figuur 3.2 
Gemeentelijke archeologische inventari-
satiekaart met ligging van het plangebied 
(naar: Van der Linde 2013, figuur 2). De 
lage ruggen van de stroomgordels (met 
benaming) zijn weergegeven in geel en 
oranje; de omliggende lagere vlaktes in 
groen



Ouwelsestraat ZaltbOmmel    15

3.2 Historisch en archeologisch kader

In het PvE is reeds een uitvoerige opsomming van de historie en cultuurlandschap van 

Zaltbommel uiteengezet. Hieronder volgt een recapitulatie.11

De eerste vermelding van Zaltbommel stamt uit 850, toen nog Bomela geheten. 12 

De naam duidt op moerassige met bomen begroeide grond. Op een oeverwal, waar 

vondsten zijn gedaan daterend uit de Romeinse, Merovingische en Karolingisch 

tijd, heeft zich de stadkern ontwikkeld. Bij de Sint-Maartenkerk is een antropogeen 

opgebrachte grondlaag van ca. 3 meter dik aangetroffen, wat er op wijst dat de stad 

een ophogingfase heeft gekend.13 

Zaltbommel had sinds 999 tolrecht en fungeerde als marktcentrum. Er werd gehandeld 

in lakens, haring en zout. Ondanks dat het onderdeel was van een netwerk van 

handelsplaatsen, werd de rol van het centrum langzaam aan vanaf het begin van de 

12e eeuw minder belangrijk. Oorzaak was vooral de verzanding van de rivier, waardoor 

de grotere handelsschepen Zaltbommel niet meer konden bereiken. In 1195 wordt voor 

het eerst gesproken van een versterkte plaats. Mogelijk was Zaltbommel toen al een 

stad, al wordt meestal 1230 of 1316 aangehouden als jaar dat Zaltbommel stadsrechten 

kreeg.14

Tussen 1316 en 1343 werden de stadsmuur en de omringende gracht gebouwd. Ook 

stond er een burcht op het terrein van de oude gasfabriek bij de Burgwal.

Een tweede verdedigingsgordel, bestaande uit een aarden wal en binnengracht, 

werd in de eerste helft van de 16e eeuw gebouwd. De eerste muur en binnengracht 

11  Van der Linde 2013, 6-7.
12  Tussenbroek 2003.
13  Tussenbroek 2003.
14  Van der Linde 2013, 6.
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bleven hierbij intact. In de 17e eeuw werd de verdedigingsgordel uitgebreid met 

zeven bastions. Op de minuutplan van Gameren uit 1811-1832 staat de Ouwelsestraat 

aangegeven, die doodloopt in een cluster percelen genaamd ‘De Tijningen’. 15 Ten 

noorden van de steeg liggen haakse percelen in een gebied genaamd ‘Ooiken en 

Bulken’. Ten zuiden liggen haakse percelen genaamd ‘De Oude Weide’. Het gebruik van 

dat gebied als graasland past goed bij het geomorfologische kaartbeeld. Alleen ten 

noorden van het meest westelijke deel van de Ouwelsestraat staan bebouwde kavels 

aan gegeven.

Binnen het onderzoeksgebied is geen vooronderzoek uitgevoerd en er zijn geen 

vindplaatsen of onderzoeken bekend. 

In het PvE zijn de in de directe nabijheid van het nieuwe fietspad tracé drie 

AMK-terreinen van hoge archeologische waarde (4209, 4210 en 4211) uiteen gezet met 

de daaraan gekoppelde Archis-waarnemingsnummers (42689, 42690 en 40909) (figuur 

3.2):16

- AMK-terrein 4209 ligt direct ten noorden van de Ouwelsestraat ter hoogte van de 

kruising met de Leutsestraat, waar een fietsoversteek is gepland. Het is een terrein 

met sporen van bewoning uit de Romeinse tijd. Het terrein is in 1945 door Stiboka 

gekarteerd als ‘oude woongrond’. De toponiemvermelding is  Ouwelsestraat/

Leutsestraat/De Leut’. Volgens Modderman zijn de vondsten gedaan op bouwland, 

op een stroomrug, tegen de stroomdraad van de geul. Er was in het terrein geen 

verhoging zichtbaar. (waarnemingsnummer 42689). De vondsten bestaan uit 

handgemaakt en ruwwandig gedraaid aardewerk uit de midden-Romeinse tijd. Een 

zuidelijke uitloper van dit AMK-terrein ligt mogelijk binnen het fietspadtracé. Ook 

is een relatie met AMK-terrein 4210 voor de hand liggend, gezien het gelijksoortige 

complextype, datering en nabije ligging.

- AMK-terrein 4210 ligt ten zuiden van de Ouwelsestraat, op ca. 75 m pal ten 

zuiden van AMKterrein 4209. De karakteristieken zijn identiek aan dat terrein. 

De toponiemvermelding is ‘De Tijningen/Leutsestraat’. De vondsten zijn volgens 

Modderman gedaan op de zuidelijke oever van de stroomdraad. Het gaat om 

ruwwandig gedraaid aardewerk uit de midden-Romeinse tijd (waarnemingsnum-

mer 42690).

- AMK-terrein 4211 ligt ten noorden van de Nieuwe Tijningen. Het terrein bevat 

sporen van bewoning uit de Romeinse tijd. Ook hier is een ‘oude woongrond’ 

vastgesteld. Behalve scherven uit de Romeinse tijd zijn ook scherven uit de late 

middeleeuwen aangetroffen. De oostelijke uitloper is overbouwd en daarmee 

komen te vervallen.

De genoemde vindplaatsen lijken de genoemde restgeul te flankeren. De geul ligt 

ongeveer ter hoogte van de huidige Ouwelsestraat. Het is niet duidelijk wanneer deze 

restgeul geheel verland is geraakt en of deze nog (deels) open lag ten tijde van de 

bewoning van de genoemde vindplaatsen.

15  Watwaswaar.nl; minuutplan Garneren/Zaltbommel.
16  Van der Linde 2013, 7.
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Resultaten

4.1 Landschappelijke situering onderzoeksgebied en bodemop-
bouw ter plaatse

4.1.1 Bodemopbouw

Verspreid over het hele tracé zijn 19 profielkolommen gedocumenteerd (zie figuur 2.3). 

Binnen het tracé zijn afzettingen van oevers, kommen en restgeulen aangetroffen. De 

kwaliteit van de waarnemingen verschilde zoals gezegd binnen het tracé. Het fietspad 

werd over het algemeen tussen de 30 en 85 cm –mv uitgegraven; het uitgravingsniveau 

bevond zich doorgaans in de top van de komafzettingen (S5020) of net in de onderkant 

van afdekkende oudere (S5010) of moderne (S5000) bouwvoor (figuur 4.1). Alleen bij 

het uitgraven van de sloten en het plaatsen van duikers is lokaal tot 1,20/1,50 –mv 

verdiept. Bij deze ingrepen is onderin twee putten een restgeul aangetroffen (zie figuur 

4.1):

- Ter hoogte van een smalle verdiepte sleuf in put 1 is een geulvulling bestaande uit 

klei met zandlagen aangesneden. In de put ten zuidwesten ervan (put 18) is het 

vlak tot 1,10 –mv aangelegd en hier zijn geen restgeulafzettingen aangetroffen, 

maar komafzettingen. Ofschoon de loop binnen de kleinschalige ingreep niet goed 

was te bepalen, gaat het hier vermoedelijk om (een zijtak) van de restgeul die ter 

hoogte van de hoogte van de huidige Ouwelseweg werd verwacht. 

- Ter hoogte van put 17 (en het oostelijk uiteinde van put 15) is op vlak 2 onderin een 

ca. 30-35 brede noord-zuid georiënteerde strook van beddingafzettingen (S5050) 

met in het midden een 4 m brede restgeul met laklaag (S5021). 

De algemene bodemopbouw in het plangebied bestaat (van boven naar beneden) uit 

een grijsbruine laag Kz2, de moderne bouwvoor (S5000) van 30 tot 60 cm dik (figuur 

4.2 en tabel 4.1). Hieronder bevindt zich een oudere bouwvoor (S5010), grijsbruine laag 

Kz2 met baksteen- en houtskoolspikkels die op basis van de vondsten uit deze laag (zie 

paragraaf 4.2.2.1) de nieuwe tijd dateert. De laag is tussen de 14 en 30 cm dik. In het 

oosten (put 30 t/m 32) en in het westen (put 7, 10, 11, 14 t/m 17) ligt deze op een laag 

zandige oeverafzettingen (S5030). Deze zandige oever bestaat uit een licht grijsbruine 

laag kz2/3, de dikte is niet vastgesteld. In de overige putten ligt de oudere bouwvoor 

op een dik pakket bestaand uit licht grijs/grijsbruin Ks2 van komafzettingen (S5020). 

Hierin is zeer lokaal (put 17 en put 18) een zwak ontwikkelde vegetatie horizont (S5021) 

waargenomen. De voornoemde restgeul (S5040) bestaat uit blauwgrijze ks3 vette klei. 

laagnummer  beschrijving   interpretatie

5000 grijsbruin Kz2 Bouwvoor

5010 bruin kz1, ijzer en mangaan, 
houtskool en puin spikkels

Oude, afgedekte bouwvoor

5020 licht grijs kz2, ijzer inspoeling oxida-
tieniveau

Komafzettingen

5020 licht grijs Ks2, reductieniveau

5021
donker grijs, iets gevlekt 
van de plantenresten

Ks2 Zwak ontwikkeld vegetatiehorizont

5030 licht grijsbruin Kz2 Oeverafzetting

5040 blauwgrijs ks3 Geulvulling

Tabel 4.1 
Laagnummering van de bodemopbouw

4
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4.2 Sporen en vondsten

4.2.1 Sporen

Greppels
In totaal zijn er 21 sporen archeologische aangetroffen: 20 greppels en 1 houten 

aangepunte paal. 

De greppels zijn alle N(W)-Z(O) georiënteerd (figuur 4.2, 4.3 en 4.4). De greppelvullin-

gen bevinden zich direct onder de huidige bouwvoor en doorsnijden de oude bouwvoor 

(figuur 4.5). 

Met het oog op een ongestoorde cunetbodem voor de fietspadfundering zijn slechts 

enkele greppelsporen (volledig) gecoupeerd. Hieruit blijkt dat ze zich kenmerken 

door een egale kleivulling die getuigt van het geleidelijk en rustig dichtslibben van de 

greppels. Uit enkele greppels is vondstmateriaal verzameld (zie paragraaf 4.2.2) dat 

uit de nieuwe tijd dateert. Sommige blijken pas subrecent gedempt te zijn.17 De oude 

bouwvoor, waar de greppels door heen snijden, stamt ook uit deze tijd. 

Bij de aanleg van het sporenvlak en het couperen van de greppels viel op dat deze 

nauwelijks vondsten bevatten. Dit wijst erop dat er in de directe nabijheid geen 

bewoning heeft plaats gevonden. Het regelmatig patroon van de greppels en de 

overeenkomst met het huidige verkavelingsstelsel doet eerder vermoeden dat het om 

oude verkavelingsgreppels gaat die overtollig water van de tussenliggende percelen 

afvoerden. Uitgaande van het natte karakter van het huidige landschap gedurende het 

17  Greppels die vermoedelijk subrecent gedempt zijn, zijn in het veld als S999 geregistreerd.

2,75 m + NAP

S 5000

S 5010

S 5030

Figuur 4.1 
Bodemopbouw met van boven naar 
beneden de volgende (zandige) kleiaf-
zettingen:
- Bouwvoor; donkerbruin (S5000)
- Oude bouwvoor; grijsbruin met baks-
teen- en houtskoolspikkels (S5010)
- Oeverafzettingen; licht grijsbruin 
(S5030)
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Figuur 4.2 
Overzicht van de werkputten met archeologische sporen en interpretatie van de onderliggende afzettingen (vlak 1 op ca. 30-80 cm diepte). Lokaal 
zijn in extra (tot ca. 1,5 m ) verdiepte zones van een sloot of duiker diepere afzettingen van (rest)geulen aangetroffen
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winterseizoen ligt een dergelijke interpretatie voor de hand. Sommige omwonenden 

wisten te melden dat enkele van de sloten zelfs tot kort geleden nog in gebruik waren.

Het verkavelingsstelsel is terug te voeren tot het begin van de 19e eeuw: de 

aangetroffen sloten passen namelijk goed in het stelsel dat op de historische kaart van 

1811-1832 is waar te nemen (figuur 4.6).

Figuur 4.3 
Greppel S1 in put 34 vanuit het zuiden

Figuur 4.4 
Greppel S8 in put 24 vanuit het zuiden
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Paal
Tijdens het lokaal verdiepen van het tracé voor de plaatsing van een duiker in put 

1 is onderin (op ca. 1,2 m – mv) een geulvulling met daarin een aangepunte paal 

aangetroffen (figuur 4.7 en 4.8).18 De paal kan onderdeel van een beschoeiing zijn, 

maar het kan ook om een geïsoleerde paal gaan. Uitgaande van het kleine waarne-

mingsoppervlak zijn beide opties niet uit te sluiten. Uit de afdekkende kleilaag S5030 

is bij de aanleg (inheems) Romeins aardewerk, maar ook  aangetroffen. Dit geeft de 

houten paal een relatieve datering in de Romeinse tijd.

18  De paal had minder dan 40 jaarringen en kwam niet in aanmerking voor dendrochronolo-
gisch onderzoek. Gezien het snel stijgend grondwater kon geen monster genomen worden 
voor aanvullend onderzoek.

Figuur 4.5 
Doorsnede van greppel S2 langs de noord-
wand van put 32
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Figuur 4.6 
Overzicht van de putten (blauw) met projectie 
van de historische kaart en markering van de 
aangetroffen greppeltracés (rood)
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Figuur 4.7 
Uitgraven en plaatsen van de duiker in 
lokaal extra verdiepte strook van put 1

Figuur 4.8 
Houten paal waargenomen in een 
geulvulling bij het lokaal (1,2 m ) diep 
uitgraven en plaatsen van een duiker 
(put 1)
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4.2.2 Vondsten

Aardewerk uit de Romeinse tijd19

In totaal zijn27 stuks aardewerk en baksteen uit de Romeinse tijd aangetroffen: 

enkele fragmenten handgevormde en vooral gedraaid import aardewerk (tabel 4.2). 

Het gaat om losse vondsten die vooral afkomstig zijn uit de kom- en oeverafzettin-

gen (S502o/5030) onder de (oude) bouwvoor. Enkele fragmenten zijn afkomstig uit 

greppels. De datering en de oorsprong (opspit?) van deze laatste vondsten is echter 

onzeker. Zoals voornoemd lijken alle N-Z georiënteerde greppels namelijk deel uit 

de maken van een verkavelingsstelsel uit de nieuwe tijd. Bovendien heeft een van de 

desbetreffende greppels (S6 en S8) ook aardewerk uit een post-Romeinse periode 

opgeleverd. 

Het aardewerk dateert over het algemeen uit de periode 70-2o0 n.Chr. Het drieledig 

oor en het Lowlands Ware HOL 140-142 lijken weliswaar op een mogelijk jongere 

datering te wijzen (2e en 3e eeuws); op basis van het aangetroffen gladwandig 

aardewerk en Lowlands Ware lijkt er echter geen duidelijk 3e-eeuwse component ver-

tegenwoordigd. 

De scherven zijn zeer verweerd en afgerond; dit versterkt het vermoeden dat 

het materiaal verspoeld en ergens uit de directe omgeving vandaan komt. In het 

verleden zijn enkele locaties gevonden die als potentieel brongebied in aanmerking 

komen: AMK-terrein 4209 bijvoorbeeld direct ten noorden van de Ouwelsestraat of 

AMK-terrein 4210 ten zuiden van de Ouwelsestraat ( ca. 75 meter pal ten zuiden van 

AMKterrein 4209) en tenslotte AMK-terein 4211 meer naar het oosten ten noorden van 

de weg Nieuwe Tijningen (zie figuur 3.2).

vondstnr put vlak vak spoor spoortype baksel/type datering aantal

3 1 1   5020 komafzettingen 3 ledig oor Romeins 1

4 1 1   5020 komafzettingen gladwandig wit Romeins 2

5 1 1   5020 komafzettingen handgevormd inheems Romeins 5

5 1 1   5020 komafzettingen glad/ruwwandig Romeins 2

7 18 1 102 5021 vegetatiehorizont Belgisch grijs Romeins 2

8 18 1 103 5021 vegetatiehorizont Belgisch grijs, HOL 
140-142

Romeins, 2e/3e 
eeuw

1

9 18 1 104 5030 oeverafzettingen Belgisch grijs, LLW Romeins 2

9 18 1 104 5030 oeverafzettingen ruwwandig/handge-
vormd

vroege middel-
eeuwen/Romeins

3

10 18 1 105 5030 oeverafzettingen gladwandig en terra 
sigillata (1x)

Romeins 4

11 18 1 106 5030 oeverafzettingen baksteen Romeins? 3

15 24 1   6 greppel ruwwandig,  dolium? Romeins? 1

22 24 1 28 5030 oeverafzettingen handgevormd inheems 
Romeins?

1

23 24 1   8 greppel baksteen Romeins? 1

Totaal: 27

19  Determinatie door specialist Romeins aardewerk drs. J de Bruin van de Faculteit Archeologie 
(Universiteit Leiden).

Tabel 4.2 
Determinatie van het aardewerk uit de 
Romeinse tijd naar context
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Aardewerk en bouwmateriaal uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd

D.R. Stiller

Algemeen
Bij de archeologische begeleiding van zijn 47 fragmenten keramiek aangetroffen, 

waarvan 33 vrijwel eenduidig aan de periode late middeleeuwen-nieuwe tijd zijn 

toe te schrijven (zie bijlage 3). Het betreft zowel gebruikskeramiek (20 scherven) als 

bouwmaterialen (13 fragmenten). De scherven zijn over het algemeen weinig tot 

niet verweerd. Wel is het materiaal klein, wat de determinatie bemoeilijkte.20 De 

gemiddelde scherf weegt onder de 9 gram.

Het bouwmateriaal lijkt op basis van baksel en hardheid (van de scherven) 

hoofdzakelijk uit de periode van de late middeleeuwen en later te dateren, maar drie 

fragmenten dateren mogelijk uit de Romeinse tijd. Deze laatste mogelijkheid komt 

voor uit datering van ander aardewerk dat in de zelfde laag (S5020) aangetroffen is (zie 

boven).

Voor zover te herkennen bestaat het bouwmateriaal uit fragmenten van baksteen en 

dakpan.

Er zijn 15 scherven aanwezig die mogelijk een prehistorische/Romeinse/vroeg 

middeleeuwse datering hebben. Ze zijn vooral afkomstig uit de kom- en oeveraf-

zettingen (laag S5020/30) en twee uit vegetatiehorizont (laag S5021). Gezien deze 

onduidelijke (vermoedelijk relatief oudere) datering worden deze verder buiten 

beschouwing gelaten. De overige scherven komen uit een spoor (S6) en uit de oude 

bouwvoor (laag S5010) , waarin ook later daterend vondstmateriaal aangetroffen is.

Aardewerk uit de late middeleeuwen-nieuwe tijd
Twee scherven dateren met redelijke zekerheid uit de late middeleeuwen. Het betreft 

een ongeglazuurde scherf steengoed uit waarschijnlijk Siegburg (v. 23 uit greppel 8 in 

put 24) en een fragment spaarzaam geglazuurd roodbakkend aardewerk (v.19 uit de 

oude bouwvoor). De overige scherven, 18 stuks, dateren allemaal uit de nieuwe tijd, 

hoewel een datering direct aan het einde van de late middeleeuwen voor sommige 

scherven niet geheel uitgesloten is. Het geheel ontbreken van gedraaid grijsbakkend 

aardewerk pleit echter ook voor een post-middeleeuwse datering.

Het betreffen rood- en witbakkend aardewerk, geglazuurd steengoed, industrieel 

wit, pijpaarde en enkele niet nader te determineren fragmenten. Van slechts enkele 

fragmenten was de vorm vast te stellen. Het betreft een steengoed kan (v.13 uit 

greppel S3 in put 24), een roodbakkend bord (v.24 uit greppel S1 in put 25) en een 

industrieel witte kop (v.17 uit de oude bouwvoor) en bord (v.14 uit greppel 5 in put 

24). Een type is niet herkend. Ook zijn er meerdere fragmenten van kleipijpen. De 

opvallendste fragmenten zijn een versierde pijpensteel en een fragment van een 

trechter- of ovoïde vormige ketel (beide v.24 uit greppel S1 in put 25) die niet scherper 

was te dateren dan vanaf de 18e eeuw. De dateringen sluiten aan bij de interpretatie 

van de greppels als onderdeel van een verkaveling uit de nieuwe tijd die terug te 

voeren is tot het begin van de 19e eeuw. 

20  Het aardewerk is gedetermineerd conform de werkwijze van het Deventer Systeem.
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Natuursteen 

S. Knippenberg

De archeologische begeleiding heeft een zeer gering aantal natuursteenvondsten 

opgeleverd. In totaal gaat het slechts om zeven stuks. Drie fragmenten komen uit een 

van de (nieuwe tijd-) verkavelingsgreppels die in put 24 en 32 zijn waargenomen. De 

overige drie vondsten komen uit de oude bouwvoor ( S5010 in put 24) waarin deze 

greppels zijn ingesneden en die aan dezelfde periode is toe te wijzen. 

Op één brokje kwartsiet na, waarover weinig meer valt te zeggen dan dat het sporen 

van verbranding vertoont, gaat het bij alle overige vondsten om fragmenten van 

leistenen dakbedekkingsplaten. Het betreffen slechts kleine fragmenten variërend van 

2,5 tot 6,4 cm, die oorspronkelijk onderdeel uitmaakten van veel grotere platen. De 

dikte van de fragmenten bedraagt in vier gevallen 4 en in één geval 2 mm.

De aangetroffen lei is donkergrijs van kleur en bevat een hoge fractie aan minuscule 

glimmers. Leisteen is een metamorfe steensoort die ontstaan is nadat kleirijk sediment 

in de vorm van kleisteen of schalie onder hoge druk herkristalliseert in de veel hardere 

leisteen, vaak voornamelijk bestaande uit kwarts en glimmers, soms aangevuld met 

andere mineralen . Het komt in gefolieerde platen voor die de neiging hebben om 

horizontaal te splijten. Door deze splijting in platen is het een geliefd bouwmateriaal 

en wordt het sinds de Romeinse tijd in ons land veelvuldig gebruikt als vloertegels of 

dakbedekkingsplaten. Vooral de laatste toepassing blijft zeer gangbaar gedurende de 

latere middeleeuwen en nieuwe tijd.  

Vanaf de middeleeuwen is het Belgische Fumay in het Maasdal een belangrijk 

mijngebied voor het in Nederland gebruikte leisteen.21 Naast dit Belgische voorkomen 

zijn nabijgelegen extractiepunten in Luxemburg en Noord-Frankrijk en bronnen in het 

Rijn-leisteenplateau in de Duitse Eiffel ook geëxploiteerd.22 Een petrografische analyse 

is noodzakelijk voor een goede herkomstbepaling aangezien in uiterlijke kenmerken 

leien van verschillende bronnen op elkaar kunnen lijken. Een dergelijk specialistisch 

onderzoek overstijgt echter het geringe belang van de vondsten te Zaltbommel – 

Ouwelsestraat en is daarom achterwege gelaten. 

Overig vondstmateriaal
Behalve aardewerk, bouwmateriaal en steen zijn ook enkele losse vondsten van andere 

materiaalcategorieën in geringe mate vertegenwoordigd. Het gaat om:

• een klein fragment plaatvormig (1 mm dik) doorzichtig glas dat niet nader is te 

determineren. Het is afkomstig uit greppel S2 in put 32 en dateert uit de nieuwe 

tijd.

• vier kleine fragmenten dierlijk bot. Alle zijn afkomstig uit laagcontexten: 

 - v.1; fragment van de achterkant van een schedel van een varken/zwijn;

 - v.7; een niet nader te determineren fragment uit S5012 (put 18);

 - v.9; een fragment  van een kootje (phalanx 2) van een paard;

 - v. 10; een niet nader te determineren schedelfragment uit S5020 (put 18).

Het materiaal is – met uitzondering van het goed bewaarde v.1- redelijk bewaard. 

Gezien de kleine fragmenten en de deels afgeronde toestand gaat het vermoedelijk 

om verspoeld materiaal.

21  Dubelaar 2002.
22  Dubelaar 2002; Janse 1986; Kars 2000, 150.
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Conclusie en aanbeveling

5.1 Conclusie

De AB heeft geen behoudenswaardige archeologische resten opgeleverd. Bij de 

begeleiding zijn voornamelijk greppels uit de nieuwe tijd gevonden en een aangepunte 

houten paal (put 1) die verticaal in de insteek van een (rest)geul is geslagen. De paal is 

op basis van de stratigrafische ligging vermoedelijk in de Romeinse periode te plaatsen. 

Bij de vlakaanleg is in de afdekkende laag komafzettingen (S5020) immers Romeins 

aardewerk en bouwmateriaal verzameld. Ook ter hoogte van aangrenzende put 18 en 

in put 24 is Romeins aardewerk in de kom- en oeverafzettingen (S5020/5030) onder de 

(oude) bouwvoor gevonden. 

Begeleidende bewoningssporen ontbreken en het materiaal van de AB bestaat vooral 

uit losse, vondsten. De geringe Romeinse vondsten zijn vermoedelijk afkomstig van de 

bekende Romeinse vindplaatsen uit de directe omgeving: AMK-terreinen 4209, 42010 

en 4211. Het materiaal heeft een verweerd, afgerond uiterlijk en zal verspoeld zijn. 

5.2 Aanbeveling

Ofschoon de waarnemingen tijdens de AB niet altijd onder ideale omstandigheden 

plaatsvonden, wijst het ontbreken van archeologische bewoningssporen uit de 

verwachte periode ijzertijd, Romeinse tijd en late middeleeuwen-nieuwe tijd erop dat 

de archeologische verwachting voor het onderzoeksgebied en de flankerende zones 

naar beneden bijgesteld kan worden. Een uitzondering geldt voor de zones ter hoogte 

van put 1, 18 en 24 waar de Romeinse vondsten in de kom- en oeverafzettingen onder 

de (oude) bouwvoor op de nabijheid van een Romeinse vindplaats wijzen. Vermoedelijk 

gaat het om de vindplaatsen van AMK-terreinen 4209, 4210 en 4211 die mogelijk een 

vervolg hebben in de richting van het onderzoeksgebied.

5.3 Beantwoording van de onderzoeksvragen 

Algemeen
1.  Beschrijf per vindplaats de datering, het complextype, de aard van de sporen en 

vondsten, de verspreiding en diepteligging van de sporen en vondsten en de begrenzing 

van de vindplaats zowel binnen als buiten het onderzoeksgebied.

2.  Hoe is de bodemopbouw/stratigrafie binnen het onderzoeksgebied en wat is de relatie 

van de aangetroffen vondsten/grondsporen met de bodemopbouw? Hoe zag het 

landschap eruit? 

3.  Zijn er verstoringen aanwezig binnen het onderzoeksgebied? Zo ja, waar bevinden deze 

zich en in hoeverre hebben deze de vindplaats verstoord?

4.  Hoe sluiten de resultaten van de archeologische begeleiding aan op de archeologische 

verwachting zoals die in de gemeentelijke beleidskaarten voor de vindplaats is 

vastgesteld? Hoe is een eventuele afwijking ten opzichte van daarvan te verklaren?

De AB heeft geen behoudenswaardige archeologische resten opgeleverd. De resten 

beperken zich tot verkavelingsgreppels uit de nieuwe tijd enerzijds en losse, verspoelde 

vondsten uit Romeinse tijd anderzijds. Afgezien van enkele recente verstoringen lijken 

de onderzochte zones nauwelijks verstoord.

De verkavelingsgreppels zijn verspreid over het onderzoeksgebied aangetroffen. Ze 

bevinden zich direct onder de moderne bouwvoor en doorsnijden zelf de onderliggende 

oude bouwvoor die eveneens uit de nieuwe tijd stamt. De greppels maken onderdeel 

5
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uit van een verkavelingsstelsel dat terug te voeren is tot het begin van de 19e eeuw op 

grond van de historische kaart van 1811-1832. Net als tegenwoordig werden de greppels 

toen gebruikt om vooral graslanden te begrenzen en van overtollig water te ontdoen.

De Romeinse vondsten zijn vooral aangetroffen in de oever- en komafzettingen onder 

de voornoemde (oude) bouwvoor. Het gaat om verspoeld materiaal dat vermoedelijk 

afkomstig is van nabijgelegen vindplaatsen op de stroomgordel van Gameren uit de 

omgeving (AMK-terreinen 4209, 4210 en 4211.

5. Wat is de archeologische verwachting voor het plangebied zelf en voor aangrenzende 

percelen?

Ofschoon de waarnemingen tijdens de AB niet altijd onder ideale omstandigheden 

plaatsvonden, wijst het ontbreken van archeologische bewoningssporen uit de 

verwachte periode ijzertijd, Romeinse tijd en late middeleeuwen-nieuwe tijd erop dat de 

archeologische verwachting voor het onderzoeksgebied en de flankerende zones naar 

beneden bijgesteld kan worden. Een uitzondering geldt voor de zones ter hoogte van 

put 1, 18 en 24 waar de Romeinse vondsten in de kom- en oeverafzettingen onder de 

(oude) bouwvoor op de nabijheid van een Romeinse vindplaats wijzen.

Specifiek
6. Hoe verhouden de vindplaatsen en hun karakteristieken zich tot de regionale 

modelvorming voor wonen en begraven in de Romeinse tijd zoals het onderzoek 

Zaltbommel-De Wildeman dat voorstelt? Zijn de gedane waarnemingen, hoe 

kleinschalig ook, in het bestaande model in te passen, of juist niet?

7. Is de restgeul aangetroffen? Zo ja, waar, en hoe manifesteert deze zich? Hoe dateert de 

geul en wat is de relatie met de onderscheiden nederzettingen?

8. Is er aanvullende informatie over de karakterisering, omvang, datering etc. te geven over 

de nabij gelegen AMK-terreinen 4209, 4210, 4211?

9. Is er een relatie tussen de vindplaatsen onderling en/of de AMK-terreinen

Er zijn geen vindplaatsen aangetroffen, maar slechts losse, verspoelde vondsten uit de 

Romeinse tijd. Zoals vooraf verwacht, zijn ze vermoedelijk te koppelen aan de restgeul 

die vooraf ongeveer ter hoogte van de Ouwelseweg werd gesitueerd en meer specifiek 

aan bekende vindplaatsen uit de Romeinse tijd (AMK-terreinen 4209, 4210, 4211) 

langs die restgeul. Tijdens de AB is weliswaar slechts op twee plaatsen een restgeul 

waargenomen; kanttekening hierbij is echter dat de ingrepen in het kader van het 

fietspad doorgaans niet diep genoeg reikten om dergelijke waarnemingen te doen. 

Methodiek
10. Is het gekozen onderzoekstype (AB protocol opgraven) optimaal gebleken voor het type 

werkzaamheden?

11. Zijn de gekozen methoden en technieken toepasbaar gebleken? Waren de werkomstan-

digheden gunstig voor het registeren van archeologische waarnemingen?

Gezien de grote omvang van de ingrepen enerzijds en de lage sporen- en vondsten-

dichtheid anderzijds is de gekozen vorm van een AB achteraf inderdaad optimaal 

geweest. Ofschoon de waarnemingen soms beperkt werden door een te ondiepe afgra-

vingsdiepte (tot in de –oude- bouwvoor), boomwortels en kabels en leidingen, waren de 

werkomstandigheden redelijk goed. Belangrijke kanttekening bij de gekozen vorm van 

onderzoek (AB) en technieken is wel dat het uitgraven van sloten – dat doorgaans altijd 

met een V-bak plaatsvindt- geen goede waarneming van sporen binnen het sloottracé 

mogelijk maakt. Bij dergelijke sloottrajecten kan men enkel de schuin aangelegde 

(en daardoor slecht te documenteren) slootwanden inspecteren op archeologische 

indicatoren.
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Samenvatting

In opdracht van de gemeente Zaltbommel heeft het aannemersbedrijf Zijlstra 

Infra, Archol Bv ingezet om de aanleg van een fietspad en de parallelle sloot tussen 

Zaltbommel en Gameren archeologisch te begeleiden. De archeologische begeleiding 

(AB)  is onder het voorgeschreven protocol opgraven, uitgevoerd. De doorlooptijd van 

de werkzaamheden was van september tot en met begin november 2014. 

De begeleiding heeft geen behoudenswaardige archeologische resten opgeleverd. 

Tijdens het onderzoek zijn voornamelijk verkavelingsgreppels uit de nieuwe tijd 

gevonden en een aangepunte houten paal (put 1) die verticaal in de insteek van een 

(rest)geul is geslagen. De paal dateert vermoedelijk uit de Romeinse tijd. Dit geldt 

ook voor losse vondsten die her en der in de afdekkende kom- en oeverafzettingen 

direct onder de (oude) bouwvoor zijn gevonden. Uitgaande van de clustering horen de 

vondsten bij bekende Romeinse vindplaatsen uit de directe omgeving: AMK-terreinen 

4209, 42010 en 4211. 
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Bijlage 1 Sporenlijst

put vlak spoor type contour gecoupeerd afgewerkt diepte (cm) breedte (cm) datering opmerking

1 1 1 paal scherp nee nee nvt Romeins? houten paal

1 1 2 sloot scherp nee nee nvt nieuwe tijd opgevuld met zand en recent hout

10 1 3 sloot scherp nee nee nvt nieuwe tijd

12 1 1 greppel scherp nee nee nvt nieuwe tijd

13 1 4 sloot scherp nee nee nvt nieuwe tijd

13 1 5 sloot scherp nee nee nvt nieuwe tijd

17 1 5000 bouwvoor scherp nee nee nvt recent

17 1 5050 geul scherp nee nee nvt thv huisnr 37; beddingzand van 
ca. 30-35 m brede N-Z georient. 
Stroomrug met ca 4 m brede restgeul

18 1 999 sloot scherp nee nee nvt

18 1 5021 laag scherp nee nee 15

20 1 1 greppel scherp nee nee nvt nieuwe tijd

24 1 1 greppel scherp nee nee nvt nieuwe tijd

24 1 2 greppel scherp nee nee nvt nieuwe tijd

24 1 3 greppel scherp nee nee nvt nieuwe tijd

24 1 4 greppel scherp nee nee nvt nieuwe tijd

24 1 5 greppel scherp nee nee nvt nieuwe tijd

24 1 6 greppel scherp nee nee nvt nieuwe tijd

24 1 7 greppel scherp nee nee nvt nieuwe tijd

24 1 8 greppel scherp nee nee nvt nieuwe tijd

25 1 1 greppel scherp nee nee nvt nieuwe tijd

26 1 1 greppel scherp nee nee nvt nieuwe tijd

32 1 1 greppel scherp nee nee nvt nieuwe tijd NW-ZO gericht, verkavelingsgreppel

32 1 2 greppel scherp ja nee 30 180 nieuwe tijd NW-ZO gericht, verkavelingsgreppel

32 1 3 greppel scherp nee nee nvt nieuwe tijd NW-ZO gericht, verkavelingsgreppel

32 1 5000 laag scherp nee nee nvt

32 1 5010 laag scherp nee nee nvt

32 1 5030 laag scherp nee nee nvt

33 1 1 greppel scherp nee nee nvt nieuwe tijd NW-ZO gericht, verkavelingsgreppel

34 1 1 greppel scherp nee nee nvt nieuwe tijd NW-ZO gericht, verkavelingsgreppel
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Bijlage 2 Vondstenlijst

vondstnr put vlak vak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

1 1 1 5040 dierlijk bot 1 15,3

3 1 1 5020 aardewerk Romeins 1 49,5

4 1 1 5020 keramiek 2 23,8

5 1 1 5020 keramiek 2 38,5

5 1 1 5020 aardewerk prehistorisch 5 16,2

6 17 1 5050 aardewerk prehistorisch 3 2,7

7 18 1 102 5021 dierlijk bot 1 1,2

7 18 1 102 5021 keramiek 2 3

8 18 1 103 5021 aardewerk Romeins 1 23,7

9 18 1 104 5020 keramiek 3 60,1

9 18 1 104 5020 dierlijk bot 2 20,1

9 18 1 104 5020 aardewerk Romeins 2 9,9

10 18 1 105 5020 dierlijk bot 1 0,6

10 18 1 105 5020 keramiek 3 14,2

11 18 1 106 5020 keramiek 3 13,5

13 24 1 3 aardewerk nieuwe tijd 1 37,1

14 24 1 5 keramiek 3 8,9

14 24 1 5 aardewerk nieuwe tijd 3 20,2

15 24 1 6 keramiek 2 14,9

15 24 1 6 steen onbepaald 1 10,9

15 24 1 6 kleipijp 2 3,2

16 24 1 1 keramiek 2 3

16 24 1 1 leisteen 1 2,2

17 24 1 19 5010 kleipijp 1 4

17 24 1 19 5010 leisteen 1 3,4

17 24 1 19 5010 aardewerk nieuwe tijd 2 6,3

18 24 1 4 5010 leisteen 1 3,4

18 24 1 4 5010 keramiek 2 8

19 24 1 8 5010 aardewerk nieuwe tijd 1 67,8

20 24 1 22 5010 keramiek 1 5,7

21 24 1 24 5010 aardewerk nieuwe tijd 2 15,3

21 24 1 24 5010 leisteen 1 15,8

21 24 1 24 5010 keramiek 2 10

21 24 1 24 5010 indet 1 1,5

22 24 1 28 5020 aardewerk prehistorisch 1 14,9

23 24 1 8 keramiek 1 42,7

23 24 1 8 aardewerk nieuwe tijd 2 3,2

23 24 1 8 kleipijp 2 7

24 25 1 1 kleipijp 2 2,4

24 25 1 1 aardewerk nieuwe tijd 1 15,6

25 32 1 1 1 aardewerk nieuwe tijd 1 0,1

26 32 1 2 glas 1 0,5

26 32 1 2 aardewerk nieuwe tijd 1 0,7

26 32 1 2 leisteen 1 7,4
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Bijlage 3 Determinatie aardewerk en bouwmateriaal uit de late middeeuwen en nieuwe tijd
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14 1 24 1 5 BM indet rood indet 5 2,5 2 2 0 LME/NT

14 2 24 1 5 BM mal rood/geel baksteen 3 2,5 1 1 0 LME/NT

15 1 24 1 6 AW indet grijsbruin indet 13 5 1 1 0 IJZ-
ROM

15 2 24 1 6 AW indet rood indet 1 2,5 1 1 0

16 1 24 1 1 BM mal rood baksteen 3 2,5 2 2 0 LME/NT

23 1 24 1 8 BM mal rood dakpan 43 7,5 1 1 0

15 1 24 1 6 AW mal pijpaarde pijp 4 2,5 2 2 0 1600 1940 NT

23 1 24 1 8 AW mal pijpaarde pijp 7 5 2 2 0 1600 1940 NT

24 1 25 1 1 AW mal pijpaarde pijp raderingen, parelranden/ogen 3 dubbele raderingen aan beide 
zijden geflankeerd door enkele 
radering met ogen/parelrand

afgesleten 1 2,5 1 1 1 1700 1940 NT

24 2 25 1 1 AW mal pijpaarde pijp radering radering onder rand ketel 1 2,5 1 1 0 1700 1940 NT

13 1 24 1 3 AW gedraaid steengoed kan zoutglazuur, ijzerengobe binnenzijde helder, buitenzijde pantervel pantervel gewelfde standring 37 5 1 1 1 1500 1800 NT

14 1 24 1 5 AW gedraaid witbakkend indet loodglazuur, koperoxide binnenzijde helder, buitenzijde groen lintoor 14 5 1 1 1 1700 1900 NT Friesland/Holland

14 2 24 1 5 AW mal industrieel wit bord loodglazuur dubbelzijdig groef/ribbel op vlag 3 2,5 1 1 1 1800 1950 NT

14 3 24 1 5 AW gedraaid witbakkend indet loodglazuur, koperoxide dubbelzijdig groen 2 2,5 1 1 1 1550 1900 NT

23 1 24 1 8 AW gedraaid roodbakkend indet loodglazuur dubbelzijdig 1 2,5 1 1 0 1500 1900 NT

23 2 24 1 8 AW gedraaid steengoed indet 2 2,5 1 1 0 1300 1500 LMEB Siegburg

24 1 25 1 1 AW gedraaid roodbakkend bord loodglazuur, slib bovenzijde met slib aangebrachte decoratie indet 15 5 1 1 0 1600 1900 NT

25 1 32 1 1 AW mal industrieel wit indet loodglazuur indet 1 2,5 1 1 0 1790 1950 NT

26 1 32 1 2 AW mal industrieel wit indet loodglazuur dubbelzijdig 1 2,5 1 1 0 1790 1950 NT

23
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Bijlage 3 Determinatie aardewerk en bouwmateriaal uit de late middeeuwen en nieuwe tijd
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14 1 24 1 5 BM indet rood indet 5 2,5 2 2 0 LME/NT

14 2 24 1 5 BM mal rood/geel baksteen 3 2,5 1 1 0 LME/NT

15 1 24 1 6 AW indet grijsbruin indet 13 5 1 1 0 IJZ-
ROM

15 2 24 1 6 AW indet rood indet 1 2,5 1 1 0

16 1 24 1 1 BM mal rood baksteen 3 2,5 2 2 0 LME/NT

23 1 24 1 8 BM mal rood dakpan 43 7,5 1 1 0

15 1 24 1 6 AW mal pijpaarde pijp 4 2,5 2 2 0 1600 1940 NT

23 1 24 1 8 AW mal pijpaarde pijp 7 5 2 2 0 1600 1940 NT

24 1 25 1 1 AW mal pijpaarde pijp raderingen, parelranden/ogen 3 dubbele raderingen aan beide 
zijden geflankeerd door enkele 
radering met ogen/parelrand

afgesleten 1 2,5 1 1 1 1700 1940 NT

24 2 25 1 1 AW mal pijpaarde pijp radering radering onder rand ketel 1 2,5 1 1 0 1700 1940 NT

13 1 24 1 3 AW gedraaid steengoed kan zoutglazuur, ijzerengobe binnenzijde helder, buitenzijde pantervel pantervel gewelfde standring 37 5 1 1 1 1500 1800 NT

14 1 24 1 5 AW gedraaid witbakkend indet loodglazuur, koperoxide binnenzijde helder, buitenzijde groen lintoor 14 5 1 1 1 1700 1900 NT Friesland/Holland

14 2 24 1 5 AW mal industrieel wit bord loodglazuur dubbelzijdig groef/ribbel op vlag 3 2,5 1 1 1 1800 1950 NT

14 3 24 1 5 AW gedraaid witbakkend indet loodglazuur, koperoxide dubbelzijdig groen 2 2,5 1 1 1 1550 1900 NT

23 1 24 1 8 AW gedraaid roodbakkend indet loodglazuur dubbelzijdig 1 2,5 1 1 0 1500 1900 NT

23 2 24 1 8 AW gedraaid steengoed indet 2 2,5 1 1 0 1300 1500 LMEB Siegburg

24 1 25 1 1 AW gedraaid roodbakkend bord loodglazuur, slib bovenzijde met slib aangebrachte decoratie indet 15 5 1 1 0 1600 1900 NT

25 1 32 1 1 AW mal industrieel wit indet loodglazuur indet 1 2,5 1 1 0 1790 1950 NT

26 1 32 1 2 AW mal industrieel wit indet loodglazuur dubbelzijdig 1 2,5 1 1 0 1790 1950 NT

23
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