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Samenvatting

In opdracht van de gemeente Bladel heeft Archol 28 en 29 september 2015 

archeologisch onderzoek uitgevoerd in het plangebied Kerkeneind/ Wagenbroeken 

in Casteren. Aanleiding voor het onderzoek zijn plannen voor nieuwbouw. Een 

groot deel van dit plangebied is reeds vrijgegeven op basis resultaten uit het 

proefsleuven onderzoek van 2010. In het zuidwesten van het plangebied zijn echter 

twee vindplaatsen aangetroffen: vindplaats 1 uit de ijzertijd (hoge archeologische 

verwachting) en vindplaats 2 uit de Nieuwe tijd. 

Als gevolg van de geplande grondwerkzaamheden zullen de archeologische waarden 

verloren gaan. De gemeente Bladel heeft daarom besloten dat de bouwkavels 

binnen het terrein met een hoge archeologische verwachting opgegraven dienen te 

worden. Het plangebied is opgedeeld in een oostelijk (vindplaats 2; nieuwe tijd off 

site sporen) en een westelijk deel (vindplaats 1; ijzertijdbewoning). Voor het westelijk 

deel zijn nog geen concrete bouwplannen; dit deel van het terrein wordt zodoende 

nog niet onderzocht. Het oostelijke deel is wel onderzocht. Het onderzoeksgebied ligt 

op de overgang van een beekdal glooiing in het zuiden naar een dekzandrug in het 

noorden. De bodem wordt gekenmerkt door een zwarte enkeerdgrond, ontstaan door 

eeuwenlange bemesting van de bodem. 

In een proefsleuf van vindplaats 1 waren greppelsporen uit de late middeleeuwen 

en Nieuwe tijd aangetroffen. Het proefsleuvenonderzoek van Archol in 2015 moest 

meer duidelijkheid over de aard, context en datering van deze sporen geven. Sporen 

uit de periode late middeleeeuwen-Nieuwe tijd zijn ook bij het huidige onderzoek 

aangetroffen, maar onverwachts ook veel oudere bewoningssporen uit de prehistorie. 

Op basis van het aardewerk dateren deze sporen uit de midden-/late ijzertijd. Deze 

bewoningssporen zijn grotendeels in het zuidelijke, lager gelegen deel van het 

terrein aangetroffen. Opvallend is dat deze bewoningssporen niet tijdens het eerder 

uitgevoerde proefsleuvenonderzoek zijn herkend. De sporen zijn namelijk goed 

geconserveerd en hebben nog een diepte van minimaal 5 tot maximaal 52 cm. De 

sporen hebben een donker grijs/zwarte compacte, sterk gebioturbeerde vulling in 

tegenstelling tot de jongere sporen die een vrij losse bruine humeuze vulling hebben.

Gezien het aantreffen van de prehistorische bewoningssporen en hun informatie-

waarde in relatie tot de nog te onderzoeken ijzertijd vindplaats 1 is er in overleg met 

het bevoegd gezag direct besloten tot het opgraven van de resten (behoud ex situ) ter 

hoogte van vindplaats 2.

De verwachting voor dit deel van het plangebied moet op grond van deze resultaten 

tevens worden bijgesteld. Er ligt een behoudenswaardige prehistorische vindplaats 

die bij vindplaats 1 in het westelijke deel van het plangebied hoort. Deze bevinding 

heeft tevens een consequentie voor de verwachting voor het perceel dat tussen de 

twee vindplaatsen ligt. Ook deze dient naar boven bijgesteld te worden: ook hier 

geldt nu een hoge verwachting voor ijzertijdsporen. Verder is ook ten oosten, ten 

zuiden en mogelijk zelfs ten noorden van het oostelijke deel nog een vervolg van de 

ijzertijdsporen te verwachten.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van de gemeente Bladel heeft Archol 28 en 29 september 2015 

archeologisch onderzoek uitgevoerd in het plangebied Kerkeneind/ Wagenbroeken in 

Casteren (Figuur 1.1). Aanleiding voor het onderzoek zijn plannen voor nieuwbouw. 

Een groot deel van het plangebied is reeds vrijgegeven op basis van verstoringen 

als gevolg van de hier inmiddels gesloopte bebouwing en de resultaten van een 

proefsleuvenonderzoek van Becker & Van de Graaf uit 2010.1 In het zuidwesten van het 

plangebied zijn bij dit proefsleuvenonderzoek echter twee vindplaatsen aangetroffen: 

vindplaats 1 uit de ijzertijd en vindplaats 2 uit de Nieuwe tijd. Als gevolg van de 

geplande grondwerkzaamheden zullen de archeologische waarden verloren gaan. De 

gemeente Bladel heeft hierom besloten dat de bouwkavels binnen het terrein met 

een hoge archeologische verwachting opgegraven dienen te worden. Het plangebied 

is opgedeeld in een oostelijk (vindplaats 2) en een westelijk deel (vindplaats 1). Voor 

het westelijk deel zijn nog geen concrete bouwplannen; dit deel van het terrein wordt 

zodoende nog niet onderzocht. Dit rapport heeft betrekking op de resultaten van de 

opgraving in het oostelijk deel van het plangebied. 

1.2 Onderzoeksgebied

Het plangebied ligt aan het Kerkeneind in Casteren (gemeente Bladel) en heeft een 

oppervlak van 2700 m2. Het onderzoeksgebied betreft het oostelijk deel van het 

plangebied en heeft een oppervlak van 1100 m2. Ten tijde van het onderzoek was 

het terrein als tuin en weiland in gebruik. Het ligt aansluitend aan een terrein dat in 

1  Dalfsen & De Kramer 2011.
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Figuur 1.1 
Ligging Plangebied Kerkeneind/ 
Wagenbroeken in Casteren.

1



8 Casteren-KerKeneind

ontwikkeling is genomen voor woningbouw en infrastructuur. Hier heeft tot 2011 

een boerenerf gelegen. De bouwwerkzaamheden bleken tijdens het veldwerk van 

het onderhavige onderzoek deels het onderzoeksgebied te overlappen. Binnen het 

onderzoeksgebied werden aan de oostkant kabels en leidingen gelegd; er bevond 

reeds een nieuwe huisaansluiting. 

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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

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

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

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

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

bestaat uit bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek (IVO).

Voor onderhavig plangebied heeft Becker & Van de Graaf in 2009 een bureau- en 

Inventariserend Veldonderzoek uitgevoerd. Het IVO bestond uit een booronderzoek, 

verkennende fase.2 Op basis van de resultaten van dit onderzoek is in 2010 een 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd (Figuur 1.2).3 Tijdens dit onderzoek zijn er twee 

vindplaatsen aangetroffen. Becker & De Graaf adviseerde dat alleen vindplaats 1 

behoudenswaardig is. Het bevoegd gezag heeft dit advies overgenomen. Uiteindelijk 

heeft het bevoegd gezag besloten ook de bedreigde zone van vindplaats 2, ter hoogte 

van werkput 3 uit 2010, als behoudenswaardig te beschouwen. 

2  Blom 2009.
3  Dalfsen & De Kramer 2011.

Figuur 1.2 
Overzicht van de geplande herinrichting 
van het terrein en de proefsleuven in het 
plangebied met daarop (in zwarte contouren) 
de twee onderzoeksgebieden. Onderhavig 
onderzoeksgebied betreft het oostelijk gebied 
rondom proefsleuf 3 (Berkvens 2015, 6).
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Het veldwerk is uitgevoerd door een veldteam van Archol, bestaande uit een 

veldwerkleider en twee veldarcheologen (Tabel 1.1). Voor het machinale graafwerk is 

kraanbedrijf Luyten ingehuurd. Ria Berkvens van Omgevingsdienst Zuidoost Brabant 

is tijdens alle projectfasen van het archeologisch onderzoek in dienst als archeologisch 

adviseur namens de gemeente Bladel. Zij is tevens opsteller van het Programma van 

Eisen (PvE).4

Medewerker Functie 

Tiziano Goossens Projectleider- Senior archeoloog

Minja Hemminga Veldwerkleider- Senior archeoloog

Adé Porreij-Lyklema Veldarcheoloog

Raf Timmermans Veldarcheoloog

Soort onderzoek: proefsleuvenonderzoek (IVO-p) met doorstart naar 
opgraving (DO)

Projectnaam: Kerkeneind-Wagenbroeken

Archolprojectcode: CAK1562

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 28 en 29 september 2015 

Periode van uitvoering uitwerking: december 2015 – augustus 2016

Provincie: Noord-Brabant

Gemeente: Bladel

Plaats: Cateren

Toponiem: Kerkeneind

Coördinaten gebied: 144.785/ 378.238

Opdrachtgever: Gemeente Bladel, dhr. A. van der Staak

Bevoegd gezag: Gemeente Bladel

Adviseur bevoegd gezag: Drs. R. Berkvens, Omgevingsdienst Zuidoost Brabant

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 3300606100

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal Depot Bodemvondsten Noord-Brabant

Geomorfologie: Beekdalglooiing (4H11) met waarschijnlijk overgang 
naar dekzandrug in het noorden en oosten 

Bodem: Hoge zwarte enkeerdgrond (zEZ23) 

4  Berkvens 2015.

Tabel 1.1 
Samenstelling veldteam.

Tabel 1.2 
Administratieve gegevens.
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Landschappelijk en archeologisch kader

2.1 Landschap en bodemopbouw5

Het plangebied ligt op het Kempenblok, verhoven boven het naastgelegen tektonische 

dalingsgebied de Roerdalslenk. De top van de ondergrond van het plangebied en 

omgeving bestaat uit pleistocene rivierafzettingen van Rijn en Maas en uit pleistocene 

dekzanden. De rivierterrasafzettingen dateren uit het Vroeg- en Midden Pleistoceen 

(tussen ca. 400.000 en 1.000.000 kaar geleden) en behoren tot de Formatie van 

Sterksel.6 De afzettingen bestaan hoofdzakelijk uit grof zand met plaatselijk grind- 

en kleilagen. De dekzanden zijn vooral door de wind gevormd en zijn afgezet in het 

Weichselien (ca. 116.000 tot 11.500 jaar geleden). Dit was de laatste koude periode van 

het Pleistoceen waarin vegetatie vrijwel ontbrak, waardoor de wind vrij spel had de 

het zand te doen wegstuiven. Het dekzand is afgezet in de vorm van ruggen, koppen 

en welvingen die in combinatie met de rivierterrassen voor een reliëfrijk landschap 

hebben gezorgd in de regio. Aan het begin van het Holoceen (ca. 10.000 jaar geleden) 

nam de vegetatiegroei toe door de verbeterde klimatologische omstandigheden en 

nam het verstuiven van zand af. Het dekzand wordt gerekend tot de Formatie van 

Boxtel.7

Het plangebied ligt in een dekzandlandschap, op de oostflank van het dal van het 

Waterbroekseloopje (Figuur 2.1). Dit is in het veld waargenomen: het natuurlijk reliëf 

loopt op vanuit het zuiden naar het noorden. De bodem wordt gekenmerkt door een 

hoge zwarte enkeerdgrond, ontstaan door jarenlange bemesting en ophoging van de 

akkers.

2.2 Archeologische context

In de nabije omgeving zijn verschillende aanwijzingen aangetroffen voor activiteiten 

uit het verleden (Figuur 2.1). Ongeveer 550 m ten zuidwesten van het plangebied ligt 

op de west- en oostflank van het dal van de Beerze een concentratie van vier terreinen 

met een zeer hoge archeologische waarde. Het gaat om een nederzetting en een 

grafveld uit de ijzertijd en Romeinse tijd (monumenten 640, 2997, 13361 en 15946). 

Binnen de bebouwde kom van Casteren zijn binnen een afstand van 400 m van het 

plangebied drie waarnemingen gedaan, alle daterend uit de middeleeuwen en Nieuwe 

tijd. Het betreft bakstenen funderingen van een kerk en twee eikenhouten waterputten 

(waarnemingen 300464 en 42541/42543). Ongeveer 230 m ten zuiden van het 

plangebied is bij een veldkartering aardewerk uit de ijzertijd gevonden (waarneming 

21660). 

In 1968 is niet ver ten zuidwesten van het plangebied een akker ontgrond (tussen het 

Wagenbroeks Loopje en de weg genaamd Wagenbroeken), waarbij een dekseldoosje 

uit de late bronstijd is gevonden (zie Brabants Heem 34 (1982) 50-57).8

5  Grotendeels overgenomen uit Dalfsen & De Kramer 2011, 12-15.
6  De Mulder et al. 2003.
7  De Mulder et al. 2003.
8  Integraal overgenomen uit Berkvens, PvE, p8. 

2
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Voorafgaand aan de opgraving zijn een bureau-, en booronderzoek9 en vervolgens 

een proefsleuvenonderzoek10 uitgevoerd. Tijdens het proefsleuvenonderzoek van 

Becker & Van de Graaf in 2010 zijn dertien sleuven aangelegd, op basis waarvan twee 

vindplaatsen zijn gedefinieerd (Figuur 1.2).

Vindplaats 1 bestaat uit een structuur, uit de vroege- of middenijzertijd in het 

noordelijke deel van proefsleuf 2. Mogelijk betreft het een achtpalige spieker maar 

het kan ook een grotere structuur betreffen, die zich deels buiten de grenzen van de 

proefsleuf bevindt. Waarschijnlijk valt de vindplaats grotendeels ten noorden van de 

opgegraven proefsleuf en daarmee buiten de grenzen van het plangebied.

Vindplaats 2 betreft sporen die geassocieerd kunnen worden met landgebruik in 

de late middeleeuwen en Nieuwe tijd ter hoogte van proefsleuven 1 t/m 4 en 6. 

9  Blom 2009.
10  Dalfsen & De Kramer 2011.

Beek

monument (hoge waarde)

gnidlemtsdnovVan de Graaf & rekceB pOVI

vindplaats met nederzettingssporen

vindplaats bij kerk
monument (zeer hoge waarde)

monument (zeer hoge waarde, beschermd)

Legenda

hoge dekzandgrond

lage dekzandgrond

lage zandgrond

dal

 2997

15946 

13361

640

300464

42451

21660

Figuur 2.1 
Uitsnede van de Erfgoedkaart van Bladel met 
het archeologisch, historisch en fysisch land-
schap. Het westelijk en onderhavig oostelijk 
onderzoeksgebied zijn  met rode kaders 
weergegeven.
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Slechts één spoor, een greppel in proefsleuf 3, kan op basis van de aanwezigheid 

van fragmenten van een Elmpter voorraadvat in de late middeleeuwen A worden 

gedateerd. Bijna alle sporen zijn aangetroffen in de buurt van historische bebouwing of 

kunnen met de perceelsverdeling uit de 19e eeuw in verband gebracht worden. 

Becker & Van de Graaf adviseerde op grond van deze bevindingen dat alleen vindplaats 

1 behoudenswaardig is. Het bevoegd gezag heeft dit advies overgenomen. Uiteindelijk 

heeft het bevoegd gezag besloten ook de bedreigde zone van vindplaats 2, ter hoogte 

van werkput 3, als behoudenswaardig te beschouwen. 

2.3 Historische context11

Uit historische kaarten uit de 19e eeuw blijkt dat direct ten noordoosten van het 

plangebied bebouwing, vermoedelijk een boerderij, aanwezig was (Figuur 2.2). 

De bebouwing direct langs het Kerkeneind ligt op dezelfde plaats als de huidige 

bebouwing. De bebouwing van 1832 in het westelijke deel van het plangebied lijkt ten 

oosten van een pad gelegen te hebben, in tegenstelling tot de inmiddels gesloopte 

boerderij die zich daar ten westen van bevond. 

De gronden rondom de nabijgelegen historische boerderijen waren in gebruik als 

bouwland. De vorm van het middeleeuwse Casteren (eerste vermelding 1173) is sinds 

de eerste helft van de 19e eeuw weinig veranderd. De mogelijkheden voor bebouwing 

en akkers waren beperkt vanwege de vochtige beekdalen. De bebouwing bevond zich 

voornamelijk langs Kerkeneind, Schoolstraat en Hoogeind. Het Kerkeneind heeft een 

driehoekige vorm en is een oud kerkterrein. Hier stond de middeleeuwse kerk van 

Casteren, gewijd aan St. Willibrord, en had de rang van quarta capella en de status 

van appendix van Hilvarenbeek. De patronaatsrechten waren in handen van deken 

en kapittel van Sint-Petrus te Hilvarenbeek. Rondom lag een kerkhof. In 1648 werd 

de kerk aan de Rooms Katholieke eredienst onttrokken en aan de gereformeerden 

toegewezen. De mate waarin die de kerk gebruikt hebben lijkt onbekend te zijn 

11  Integraal overgenomen uit Berkvens 2015, 6 – 7.

Figuur 2.2 
Ligging van het westelijk en onderhavig 
oostelijk onderzoeksgebied op de kadaster-
kaart van 1832 met ten noordoosten het 
gehucht Kerkeneind waar vroeger de kerk met 
de begraafplaats op het pleintje lag (Berkvens 
2015, 7).
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evenals het moment waarop de katholieken de kerk weer terug kregen. Het oude 

kerkje op het Kerkeneind is pas in 1850 afgebroken. Het kerkhof is echter tot 1909 

begraafplaats geweest. In 1948 is er archeologisch onderzoek verricht ter plaatse 

van de kerk, op zoek naar de fundering en mogelijke andere overblijfselen van de 

kerk. De fundering van de laatste stenen kerk werd gevonden. Sporen van de houten 

voorganger van deze kerk werden echter niet gevonden. In 1963 is het oude kerkhof 

geruimd.12

12  Catalogus cultuurhistorische inventarisatie Erfgoedkaart Bladel 2011 (SRE Milieudienst), zie 
ook: http://atlas.odzob.nl/erfgoed.  
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Methodiek

3.1 Doelstelling

Het doel van de opgraving is in het Programma van Eisen als volgt omschreven: 

het documenteren van archeologische resten en het beantwoorden van de 

onderzoeksvragen om daarmee informatie te behouden die van belang is voor 

kennisvorming over het verleden. Vooraf is rekening gehouden met een eventuele 

doorstart van het onderzoek. Behoud in situ was niet mogelijk vanwege de 

vergevorderde bouwplannen. Het resultaat van de proefsleuven was van dien aard dat 

in overleg met het bevoegd gezag een doorstart is gemaakt naar een opgraving.13 

3.2 Vraagstellingen

1.  Waaruit bestaan de archeologische resten? Welke vondsten, sporen, structuren zijn er 

binnen de vindplaats(en) te onderscheiden? 

2.  Wat is de aard, datering, samenhang tussen- en verspreiding van archeologische 

resten, grondsporen en structuren? 

3.  Wat is de gaafheid en conservering van grondsporen, structuren en vondsten? 

4.  Hoe ziet de geologische, geomorfologische en bodemkundige opbouw van het 

plangebied eruit en wat is de relatie tussen de vindplaats(en) en het omringende 

landschap? 

5.  In welke mate is het gebied verstoord? 

6.  Hoe is de interne ruimtelijke spreiding van nederzettingssporen, spoorclusters en 

structuren? Kunnen faseringen vastgesteld worden? 

7.  Tot waar binnen/buiten de grenzen van het onderzoeksgebied strekt de vindplaats 

zich uit? 

8.  Hoe kunnen de vondsten gedetermineerd en gedateerd worden? (inclusief eventueel 

aanwezig archeobotanisch en archeozoölogisch materiaal)? 

9.  Wat kan worden gezegd over de economische bestaansbasis van de nederzetting/

huisplaatsen? 

10.  Wat kan aan de hand van het zoölogisch en botanisch materiaal worden gezegd over 

de voedseleconomie van de nederzetting/huisplaatsen? 

11.  Is er op basis van aard en vondstsamenstelling sprake van bijzondere contexten, zoals 

bouw- verlatingsoffers, voorraad/afvalkuilen en wat is de betekenis hiervan geweest 

binnen de nederzetting? 

12.  Is er rond proefsleuven 1 en 2 sprake van meerdere huiserven uit diverse perioden? 

En betreft een van de greppels een huisgreppel uit de Volle Middeleeuwen? Is deze 

greppel bewust dichtgegooid, gezien het vele vondstmateriaal? 

13.  Wat is er te zeggen over de mogelijke aanwezigheid van archeologische resten buiten 

het plangebied en welke aanbevelingen kunnen er worden gedaan ten aanzien van de 

omgang daarmee in de toekomst? 

14.  Is het mogelijk op grond van de aan/afwezigheid van de archeologische resten meer te 

zeggen over de historische ontwikkeling van Kerkeneind? 

13  Berkvens 2015, 9.

3
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3.3 Strategie

Het archeologisch onderzoek is in verschillende fasen uitgevoerd. Als eerste is er 

een L-vormige put aangelegd (put 1). Deze ligt ten noorden en westen van put 3 uit 

het proefsleuvenonderzoek uit 2010. Becker & Van de Graaf had in de proefsleuf 

greppelsporen uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd aangetroffen. De nieuwe put 

moest meer duidelijkheid over de aard, context en datering van deze sporen geven. 

Tegen de verwachting in werd een cluster sporen van o.a. palen gevonden. Er is 

daarom besloten ook de oude proefsleuf opnieuw open te leggen om de exacte aard 

en de begrenzing van het sporencluster vast te stellen. Op deze wijze is in totaal 653 m² 

aan proefsleuven gegraven (put 1). 

Conform het PvE is een overleg ingelast met de adviseur van het bevoegd gezag Ria 

Berkvens. In het veld was meteen duidelijk dat de aangetroffen sporen en vondsten 

de resten van een goed geconserveerde prehistorische vindplaats betroffen. Het 

bevoegd gezag heeft deze resten als behoudenswaardig beschouwd. Uitgaande van 

de aard (bewoning) en grote verspreiding van de sporen, is uiteindelijk besloten om 

het gehele beschikbare terrein van het onderzoeksgebied op te graven, inclusief de 

meest oostelijke strook (put 2). In totaal is 825 m2 opgegraven (Figuur 3.1 & Tabel 3.1 

Aangelegde vierkante meters per put.). 

Het totaal opgegraven terrein is kleiner dan het totale oostelijke onderzoeksgebied 

(1100 m2), vanwege enkele praktische restricties: kabels en leidingen en een 

huisaansluiting aan de oostzijde van het gebied. 

Put Opp. (m2)

1 653

2 172

Totaal 825
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Figuur 3.1 
Puttenkaart (donkergrijs) van het oostelijk 
onderzoeksgebied met ligging van de profiel-
kolommen (aangegeven met een P). Werkput 
3 uit het vooronderzoek van Becker & Van de 
Graaf (2010) is gearceerd (zwart).

Tabel 3.1 
Aangelegde vierkante meters per put.
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3.4 Methodiek

De aanleg van de vlakken is uitgevoerd met een mobiele graafmachine met gladde 

bak. Het sporenvlak is onder de bouwvoor, in de top van de C-horizont aangelegd. 

Het machinaal laagsgewijs verdiepen is begeleid met een metaaldetector. De sporen, 

vlakhoogtes, putomtrekken en profielen zijn digitaal ingemeten met de GPS en 

uitgelezen in Mapinfo. Het sporenvlak is om de 5 m gefotografeerd met twee jalons 

aan weerszijde. Van de sporen, profielen en graafwerkzaamheden zijn foto’s gemaakt. 

In het veld is gewerkt met een digitale veldcomputer (Getac) voor het invoeren van de 

sporen tijdens de aanleg van het sporenvlak. Hierbij zijn kenmerken zoals put, vlak, 

spoor, type, structuur en vulling geregistreerd. Alle sporen zijn vervolgens gecoupeerd 

en gedocumenteerd. Er zijn twee profielen gedocumenteerd, waarbij kenmerken 

als lithologie, textuur en bodemhorizonten zijn beschreven. Monsters ten behoeve 

van botanisch- en 14C onderzoek zijn verzameld uit drie kansrijke (humeuze, dan wel 

houtskoolrijke) grondsporen.
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Resultaten landschappelijk onderzoek 

Het landschappelijk onderzoek bestond uit het documenteren van twee 

profielkolommen van 1 m breed (Figuur 3.1). De kolommen zijn tot 30 cm 

in de C-horizont gezet. Tabel 4.1 toont de onderscheiden bodemlagen met 

spoornummering.

Het plangebied ligt in een overgangsgebied van een beekdal naar een dekzandrug. Op 

de AHN (Figuur 4.1) is deze glooiing zichtbaar en het landschap met reliëf, komt terug 

in het reliëf van het sporenvlak (zie verderop in deze paragraaf en Figuur 4.4). Het 

sporenvlak ligt in het noorden direct onder de bouwvoor in de top van de C-horizont 

en in het zuiden onder een depressie in het beekdal met een natte bodem. Uit deze 

depressie zijn bij de vlakaanleg fragmenten prehistorisch aardewerk verzameld. 

Profiel 1 is gedocumenteerd in het noordelijke, hoog gelegen deel van het terrein 

(Figuur 4.2). Onder de 40 cm dikke recente bouwvoor (S5000) bevindt zich het 15 cm 

dikke restant van een esdek (S5010). Het onderliggende moedermateriaal bestaat 

uit peri-fluvioglaciale afzettingen van lichtgrijs, sterk siltig zand (S5030). De bovenste 

15 cm van deze afzettingen is bruiner als gevolg van de inspoeling van humus en 

ijzeroxiden (BC-horizont). 

Richting het zuiden verandert de bodemopbouw als gevolg van de overgang richting 

het beekdal. Het profiel toont daar duidelijke kenmerken van nattere omstandigheden 

(Figuur 4.3). Onder het esdek bevindt zich een donkergrijs/ bruin humeus (h2) 

pakket van matig siltig zand (S5020); aan de basis hiervan heeft zich een 5 cm dikke 

vegetatiehorizont ontwikkeld (S5022). Hieronder ligt een ca. 15 cm dikke laag grijs 

tot lichtgrijs gevlekt matig siltig zand (S5023) met een scherpe overgang naar de 

C-horizont. 
Figuur 4.1 
Uitsnede van het Actueel Hoogtebestand 
Nederland met ligging plangebied (Dalfsen & 
De Kramer 2011, fig. 6).

4
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Het sporenvlak is aangelegd in de top van de C-horizont. Op de vlakhoogtekaart 

(Figuur 4.4) is de overgang van het hoger gelegen noordelijke deel van het 

onderzoeksterrein naar de laagte in het zuidwesten duidelijk zichtbaar. In de hogere 

delen ligt de top van de C-horizont op 24,9 m + NAP, in de lagere delen ligt deze ca. 30 

cm lager op 24,6 m + NAP.

S5000 bouwvoor recente ophoging

S5010 esdek ophogingslaag

S5020 A-horizont depressie

S5022 laklaag vegetatiehorizont

S5023 B-horizont inspoelingslaag

S5030 C-horizont moedermateriaal

Figuur 4.2 
Profiel met bodemopbouw in het noordelijk 
deel van het oostelijk onderzoeksgebied (pro-
fiel 1).

Tabel 4.1 
Toelichting laagcodering bodemopbouw. 

Figuur 4.3 
Bodemopbouw in het zuidelijke deel van het 
oostelijk onderzoeksgebied (profiel 2).
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Figuur 4.4 
Vlakhoogtenkaart van de opgraving.
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Archeologische resultaten

5.1 Sporen en structuren

5.1.1 Inleiding

De opgraving heeft 119 sporen opgeleverd (Figuur 5.1 & Tabel 5.1). Op basis van het 

vooronderzoek uit 2010 werden greppelsporen uit de late middeleeuwen en Nieuwe 

tijd verwacht. Deze zijn tijdens de opgraving ook inderdaad aangetroffen. Tegen 

de verwachting van het vooronderzoek in werden echter ook bewoningssporen en 

structuren uit de prehistorie aangetroffen. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn deze 

sporen niet herkend of mogelijk als natuurlijk geïnterpreteerd. 

De sporen uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd bevinden zich met name in 

het noordelijke deel van het terrein en bestaan uit diverse greppels, paalsporen en 

spitsporen. Er is een structuur herkend. De sporen hebben een enigszins losse, bruine 

en humeuze vulling (Figuur 5.2). De prehistorische sporen bevinden zich met name in 

het zuidelijke deel van het terrein en bestaan uit paalsporen. De paalsporen hebben 

een donkergrijze tot zwarte kleur, sterk gebioturbeerd en een compacte opvulling. Er 

zijn vier structuren herkend uit deze periode. De aangetroffen structuren en sporen 

worden hieronder per periode beschreven. 

Spoortype Aantal

greppel 11

kuil 1

natuurlijke verstoring 7

paalspoor 93

recente verstoring 2

spitspoor 2

vlek 3

Totaal 119

5.1.2  IJzertijd

De prehistorische sporen liggen met name in het zuidelijke lager gelegen natte deel 

van het terrein (Figuur 5.3). Ze werden pas zichtbaar na het verdiepen van de ca. 20 cm 

dikke humeuze top van de zandbodem in de depressie. De matig siltige humeuze top 

is, zoals reeds vermeld in hoofdstuk 4, gevormd door plantengroei en bodemvorming 

onder natte omstandigheden (maar niet dermate nat, dat zich veen is gaan vormen). 

De prehistorische sporen hebben ook zelf een donkergrijze tot zwarte kleur: een 

indicatie dat het proces van bodemvorming al tijdens de bewoning aan de gang was. 

De gebioturbeerde en compacte aard van de spoorvullingen lijkt echter om minder 

natte omstandigheden te wijzen. De sporen af van hun opvolgers uit de Nieuwe tijd die 

zich kenmerken door een enigszins losse, bruine en humeuze opvulling. 

Alle sporen uit de prehistorie zijn geïnterpreteerd als paalspoor. De sporen hebben een 

diameter van gemiddeld 30 cm met uitschieters naar 60 cm. De sporen zijn donkergrijs 

tot zwart met licht grijze vlekken door de voornoemde bioturbatie. De diepte varieert 

van de 5 cm tot 52 cm (zie bijlage 1). De sporen hebben een komvorm tot vrij vlakke 

bodem in doorsnede. Uit de paalsporen is aardewerk uit de midden-late ijzertijd 

verzameld (zie paragraaf 5.2). Slechts een deel van deze paalsporen is te herleiden 

tot structuren, namelijk twee spiekers en twee bijgebouwen. Deze worden nu nader 

besproken.

Tabel 5.1 
Overzicht van de verschillende spoortypen. 
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Figuur 5.1 
Overzicht van de verschillende spoortypen  van de opgraving binnen het 
oostelijk onderzoeksgebied (rode kader). Werkput 3 uit vooronderzoek van 
Becker & Van de Graaf (2010) is met een zwarte lijn aangegeven.
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Bijgebouw (structuur 2)
Structuur 2 ligt in het zuidoostelijke deel van het plangebied. Het bijgebouw heeft 

een lengte van 6 m en is tussen de 2,25 en 2,6 m breed (Figuur 5.4). Vier paalsporen 

liggen net aan de westkant in de proefsleuf van 2010, maar zijn toen niet herkend. De 

plattegrond wordt door een jongere greppel S32 oversneden. De structuur bestaan 

uit twee rijen van vier stijlen die onderling 1,2 - 1,5 m uit elkaar staan. De diepte van 

de stijlen bedraagt gemiddeld 42 cm. De ingang ligt aan de noordelijke kopse kant. 

Hiervan zijn zes (of zeven) paalsporen gevonden, die een gemiddelde diepte van 14 cm 

hebben. De structuur bestaat uit twee parallelle rijen van drie palen, waarvan de twee 

zuidelijke paalsporen een overlap vertonen. Ca. 60 cm ten westen van de structuur is 

nog een paal (S72) aangetroffen die mogelijk tot de constructie behoort. 

Aan de noordelijke kopse kant van de structuur zijn twee parallelle rijen van elk drie 

palen gevonden die samen een ingangspartij lijken te vormen. De breedte van de 

ingang loopt van binnen naar buiten taps toe van ca. 1,25 m naar 0,9 m. 

Het gebouw heeft geen binnenindeling en lijkt daarom een grote binnenruimte 

te hebben gehad, waarschijnlijk voor opslag. Er zijn geen bijzondere elementen 

of een reparatiefase aangetroffen met uitzondering van de twee meest zuidelijke 

overlappende paalsporen.

Uit de paalsporen zijn negen fragmenten handgevormd aardewerk uit midden-/

late ijzertijd, een fragment hout en  een steen verzameld. In paalkuil S72 is naast 

ijzertijdaardewerk ook een scherf roodbakkend aardewerk gevonden (bijlage 2). Deze 

laatste vondst zou op een laatmiddeleeuwse datering kunnen wijzen. De jonge scherf 

kan echter ook het resultaat zijn van bioturbatie. De ontdekking van een spijker tijdens 

de waardering van een botanisch monster (v.14) uit S72 lijkt hier ook op te wijzen (zie 

paragraaf 5.5).

Het is onduidelijk of het hout een restant is van de oorspronkelijke funderingspaal. 

De buitenste ringen ontbreken, waardoor het hout niet in aanmerking komt voor 

dendrochronologische of 14C-datering. 

Figuur 5.2  
Links: ijzertijd spoor met  donkergrijze tot 
zwarte kleur, gebioturbeerd en een compacte 
opvulling; rechts: nieuwetijdspoor met losse, 
bruine en humeuze vulling.
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Figuur 5.3 
Overzicht van de sporen en structuren uit de ijzertijd binnen het oostelijk 
onderzoeksgebied (rode kader). Werkput 3 uit het vooronderzoek van 
Becker & Van de Graaf (2010)  is met een zwarte lijn aangegeven
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Bijgebouw (structuur 5)
Dit bijgebouw is in het zuidwestelijke deel van het terrein aangetroffen (Figuur 5.3), 

deels onder de depressie. De plattegrond bestaat uit twee rijen stijlen, die beide 

incompleet zijn. Oorspronkelijk zullen beide rijen uit vier paalsporen hebben bestaan. 

De structuur is ca. 5,25 m lang en 1,90 - 2 m breed. De westelijke rij stijlen bestaat uit 

drie sporen die op 1,7 en 2,2 m van elkaar staan. De oostelijke wand bestaat uit drie 

sporen van palen die 1,2 en 2,4 m uit elkaar zijn geplaatst. De paalsporen hebben een 

diepte tussen de 19 en 44 cm. Er zijn geen aanwijzingen voor een binnenindeling, het 

betreft een grote ruimte voor opslag.

Uit de paalsporen zijn steen, een fragment ijzertijd aardwerk en drie stuks midden-/late 

ijzertijdscherven verzameld.

Spieker (structuur 4) 
Spiekers worden (nog steeds) gebruikt als kleine opslag mogelijkheden voor agrarische 

producten. Door de verhoogde vloer blijft het opgeslagen product vrij van ongedierte. 

De eerste spieker ligt tussen de twee bijgebouwen in en bestaat uit vijf palen (Figuur 

5.3). De vier hoekpalen liggen ca. 1,7 m uit elkaar en hebben een diepte tussen de 20 en 

26 cm. Tussen de twee westelijke palen is een extra paalspoor aangetroffen. Deze heeft 

mogelijk onderdeel uitgemaakt van een trapje. Er zijn geen vondsten aangetroffen of 

monsters genomen.

Spieker (structuur 3)
Deze spieker ligt ca. 80 cm ten noordoosten van structuur 4, tussen de twee 

grotere bijgebouwen. De structuur bestaat uit zeven paalsporen, waarvan twee een 

herbouwfase/versteviging representeren. De westelijke rij bestaat uit twee palen met 

een onderlinge afstand van ruim 1,5 m; de oostelijke rij bestaat uit drie palen, waarvan 

de buitenste twee 1,7 m uit elkaar staan. De totale oppervlakte bedraagt ruim 3 m. 

De sporen hebben dieptes tussen 5 en 26 cm. Er zijn geen vondsten aangetroffen of 

monsters genomen. 

De aangetroffen structuren zijn onderdeel van een erf uit de ijzertijd: de zone waar 

gewas en/of hooi werd opgeslagen. Het bijbehorende hoofdgebouw met overige te 

verwachten structuurtypen zoals een waterput moet zich in de directe omgeving, 

buiten de grenzen van het onderzoeksgebied, bevinden. Mogelijk concentreerde 

Figuur 5.4 
Overzichtsfoto van structuur 2. Foto richting 
het oosten.
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de kern van de bewoning in de ijzertijd zich op het drogere deel van het landschap, 

even ten noorden van het onderzoeksgebied. Een vervolg is echter ook aan de 

oost- of westzijde te verwachten. Vooral deze laatste optie ligt voor de hand. De 

aangetroffen resten kunnen namelijk aansluiten op de reeds (in 2010) aangesneden 

ijzertijdvindplaats 1  in het westen van het plangebied (zie verderop, Figuur 6.1).

Er zijn geen duidelijke aanwijzing voor de duur en fasering van de bewoning op het 

ijzertijderf. De reparatiesporen in structuur 2 wijzen weliswaar op een investering in 

een langere bewoningsduur, maar de reparatie kan ook binnen één bewoningsfase 

(of generatie) hebben plaats gevonden. De enige indirecte aanwijzing voor een 

mogelijke fasering is de lay out van de structuren. De positie van twee koppels 

bijgebouwen, elk bestaande uit een groot en een klein bijgebouw, naast elkaar zou 

op twee bewoningsfasen kunnen wijzen. In dit licht zou men de hogere ligging van 

het oostelijke koppel bijgebouwen als een aanpassing op een vernatting van de 

depressie kunnen beschouwen. Het oostelijke koppel zou in dat geval een jongere 

fase vertegenwoordigen. Uitgaande van de humeuze en siltige bodemhorizonten 

boven de paalsporen is de ijzertijdbewoning ter hoogte van de depressie uiteindelijk 

waarschijnlijk aan zijn eind gekomen door vernatting. 

Uitgangspunt voor deze hypothese met twee bewoningsfasen is dat één koppel 

bijgebouwen in principe voldoende was als opslag voor een bijbehorende boerderij. 

Zolang echter geen aanvullend onderzoek heeft plaats gevonden op de omliggende 

terreinen zijn geen harde uitspraken te doen over de aard, samenstelling en fasering 

van de ijzertijdbewoning (in relatie tot o.a. het aantal erven en huizen). 

5.1.3 Late middeleeuwen & Nieuwe tijd

De sporen uit de Nieuwe tijd liggen voornamelijk in het noordelijke hoger gelegen deel 

van het terrein en bestaan uit diverse greppels, paalsporen en spitsporen (Figuur 5.5). 

De (paal) sporen lijken ondieper dan de prehistorische sporen, dit komt echter omdat 

de bodem in het noordelijke deel van het terrein is afgetopt Een aantal paalsporen 

hoort bij een cirkelvormig structuur, een hooimijt. 

Hooimijt (structuur 1)
In de noordwest hoek van de opgraving ligt een hooimijt (Figuur 5.5). Deze diende als 

opslag voor hooi, het hooi werd opgestapeld en door een dak beschermd. De structuur 

bestaat uit zeven rechthoekige sporen die in een cirkel zijn geplaatst. De palen liggen 

ca. 1,4-1,5 m uit elkaar en hebben een diepte tussen 4 en 15 cm. In de sporen zijn geen 

vondsten aangetroffen.

Greppels
Het merendeel van de sporen uit de late middeleeuwen/ Nieuwe tijd zijn greppels. 

Deze greppels zijn in te delen als perceelsgreppels en afwateringsgreppels. Het is 

lastig de sporen nauwkeurig te dateren en faseren. Waarschijnlijk is ten minste een 

deel van de greppels eeuwenlang in gebruik geweest. In enkele greppels (S2 en 

S9) is roodbakkend aardewerk uit de late middeleeuwen aangetroffen. Tijdens het 

eerste proefsleuvenonderzoek werd bij de aanleg ter hoogte van spoor 3 (Archol-S32) 

Andenne-aardewerk verzameld, waardoor ook deze greppel waarschijnlijk zijn 

oorsprong in de middeleeuwen heeft.

Uit de sporen 2 en 4 werd tijdens het proefsleuvenonderzoek materiaal uit de 20e 

eeuw verzameld. Tijdens de opgraving hebben deze sporen niet meer vondsten 

op geleverd. Deze greppels (Archol-S6 en -S44) betreffen hoogstwaarschijnlijk 

afwateringsgreppeltjes uit de Nieuwe tijd C.
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Kuil
In het zuidwesten is een kuil (S42) aangetroffen met diameter van ca. 1,6 en een 

diepte van 55 cm. De kuil is met een donker grijze bruine humeuze brokken opgevuld. 

De kuil ligt in het zuidelijke deel van het terrein op de overgang naar het beekdal. De 

functie van de geïsoleerde kuil is niet duidelijk, het betreft geen afvalkuil want daar is 

de hoeveelheid vondsten te gering voor. Uit de vulling zijn slechts twee fragmenten 

14e/15e eeuws aardewerk verzameld. 

Spitsporen
In het westen van het terrein is een rechthoekige zone (ca. 9 x 4 m) met spitsporen 

(S26) aangetroffen. Deze zullen te maken hebben met het in gebruik nemen van het 

terrein (ontginning) in de periode late middeleeuwen-Nieuwe tijd. 

Het merendeel van de sporen uit de periode late middeleeuwen-Nieuwe tijd blijkt 

vooral uit greppels en losse (kuil)sporen te bestaan. Vermoedelijk bakenen de greppels 

terreindelen af die oorspronkelijke buiten de bewoningskern lagen. Te denken valt 

aan weides, akkers of achtererven. De lage vondstdichtheid lijkt deze hypothese te 

bevestigen: als er in de buurt gewoond zou zijn, zou men immers meer afval in de 

greppels verwachten. Enige aanwijzing voor de mogelijke nabijheid van een erf is de 

hooimijt; dergelijke structuren kunnen echter ook op achtererven voorkomen of zelfs 

op grotere afstand van de bewoning (in het buitengebied).

5.2 Prehistorisch aardewerk 

L. Meurkens 

Bij het archeologisch onderzoek zijn in totaal 27 scherven handgevormd aardewerk 

gevonden. Daaronder bevinden zich 5 stuks gruis en 1 fragment (vermoedelijk) 

kustaardewerk. Het complex vertoont maar weinig diagnostische kenmerken. 

Er konden geen vormtypen gereconstrueerd worden, verder zijn slechts twee 

scherven versierd: een wandscherf met een grof uitgevoerde groevenversiering uit 

een paalkuil S98 van structuur 2 (v. 19, Figuur 5.7) en een randscherf met ondiepe 

vingertopindrukken uit losse paalkuil S51 (v.23, Figuur 5.7). 

De datering van het materiaal is dan ook hoofdzakelijk gedaan op basis van de 

aanwezige baksels. Minimaal 1 scherf (v.9) is op basis van het baksel en de magering 

met gebroken kwartsgruis in de late bronstijd – vroege ijzertijd te plaatsen. Dit soort 

Figuur 5.6 
Doorsnede van kuil S42. Foto richting het 
zuiden.
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mageringsmateriaal komt namelijk na de vroege ijzertijd nauwelijks meer voor.14 De 

scherf is verzameld uit een spitspoor (S26) uit de periode late middeleeuwen-Nieuwe 

tijd en is zodoende als opspit te beschouwen (zie Figuur 5.5). Bij vijf scherven lijkt naast 

potgruismagering ook organisch materiaal toegevoegd te zijn aan de klei. Organische 

magering komt pas vanaf het einde van de midden-ijzertijd en de late ijzertijd in 

redelijke hoeveelheden voor. Hoewel het complex uit Casteren redelijk klein is, is het 

percentage organische magering opmerkelijk te noemen. In ieder geval een deel van 

het complex lijkt dan ook uit de gevorderde midden-ijzertijd of de late ijzertijd te 

dateren. De met grove groeven (Besenstrich) versierde scherf past ook goed in deze 

periode.

Concluderend lijken er in het complex van Casteren meerdere periodes 

vertegenwoordigd, hoewel het complex als geheel maar relatief klein is. In ieder geval 

één scherf lijkt met zekerheid uit de late bronstijd of vroege ijzertijd te dateren terwijl 

een ander deel van het complex uit de gevorderde midden-ijzertijd of late ijzertijd lijkt 

te stammen. 

5.3 Middeleeuws en nieuwetijds aardewerk 

M. Goddijn 

Het aardewerk, in totaal 29 scherven, is gedetermineerd op bakselsniveau om de 

datering vast te stellen. Vrijwel al het aardewerk is roodbakkend geglazuurd. Dit 

aardewerk wordt geproduceerd vanaf de 13e eeuw in de grote steden. Het aardewerk 

is aanvankelijk spaarzaam geglazuurd aangebracht met een kwast. Vanaf ongeveer 

het midden van de 16e eeuw wordt het aardewerk gedompeld en zijn de vormen 

volledig geglazuurd. Vroeg roodbakkend aardewerk heeft een fel oranje kleur. In latere 

perioden wordt de kleur donkerder; dit proces verloopt geleidelijk. Het roodbakkende 

aardewerk van de vindplaats Casteren Kerkeneind is spaarzaam geglazuurd. De kleur 

van het roodbakkende aardewerk is niet echt fel oranje. Het aardewerk dateert daarom 

ongeveer uit de 14e of 15e eeuw.

Een uitzondering hierop vormen v.1 (uit een natuurlijke verstoring) en v.3 (uit een losse 

paalkuil). In deze contexten is namelijk (ook) Pingsdorf-aardewerk vertegenwoordigd. 

Dit aardewerk komt in Nederland voor tussen de 10e en de 13e eeuw en wordt 

geproduceerd in Duitsland. Omdat het Pingsdorf-materiaal deels samen met het 

roodbakkend aardewerk in een natuurlijke verstoring voorkomt, is dit als resultaat 

van bioturbatie te beschouwen. Het betekent wel dat ter hoogte van de vindplaats 

of in de directe omgeving waarschijnlijk een nederzetting of boerderij uit de volle 

middeleeuwen aanwezig is. Een stuk aardewerk uit de A-horizont in de depressie 

dateert uit de Nieuwe tijd; het betreft steengoed. 

14  Van den Broeke 2012.

Figuur 5.7 
Versierd aardewerk uit de ijzertijd: links een 
wandscherf met groevenversiering (v.19) en 
rechts een randscherf met vingertopindruk-
ken bovenop (v.23).
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5.4 Vuur- en natuursteen

S. Knippenberg

De opgraving heeft slechts een gering aantal vuur- en 

natuurstenen opgeleverd. In totaal zijn negen stukken 

natuursteen en één vuurstenen artefact verzameld. 

Het merendeel van het natuursteen (N=7) is uit een van 

de laatprehistorische grondsporen afkomstig. Slechts 

één stuk natuursteen komt uit een nieuwetijdgreppel. 

Het negende stuk natuursteen en het enige stuk vuursteen komen uit laag S5021 

(de bodemvulling in de depressie). Deze twee laatste stenen zijn waarschijnlijk 

prehistorisch van datering.

Het laatprehistorische natuursteen bestaat geheel uit rolstenen, fragmenten 

daarvan en ondefinieerbare brokken. De herkende steensoorten zijn in afnemende 

frequentie kwartsiet, kwartsitische zandsteen, zandsteen en gangkwarts. Dit zijn 

veelvoorkomende steensoorten in grindrijke afzettingen van Maas en Rijn en ze zullen 

waarschijnlijk verzameld zijn op plaatsen waar dergelijke afzettingen aan het oppervlak 

ontsloten worden. In de regio waartoe het onderzoeksgebied behoort, worden deze 

grindhoudende afzettingen behorende tot de Formatie van Sterksel afgedekt door 

een variërend dekzandpakket.15 Op plaatsen waar dit pakket dun is, moet het relatief 

eenvoudig geweest zijn om bij bijvoorbeeld in boomvallen stenen te verzamelen.

Geen van de stenen vertoont sporen van gebruik dan wel bewerking. Wel bezitten 

zes ( 75%) sporen van verbranding dan wel verhitting. Bij de overige twee is dat niet 

met zekerheid te zeggen. Dit soort hoge percentages aan verhit dan wel verbrand 

terrasgrind is een veel voorkomend aspect van laatprehistorische, en dan met 

name ijzertijdvindplaatsen.16 Dit soort materiaal wordt vaak als kook- of haardsteen 

geïnterpreteerd. Gezien de geringe omvang van het materiaal te Casteren – 

Kerkeneind lijkt het gebruik als kooksteen het meest voor de hand te liggen.

Het enige stuk vuursteen is een kleine afslag met een afmeting van 2,1 x 2,6 x 0,7 cm 

op een donkerbruingrijze terrasvuursteen. Het vuursteen is van het zuidelijke type 

en dit duidt op het exploiteren van grindrijke ontsluitingen van Maasafzettingen. De 

afslag vertoont geen sporen van gebruik. Mogelijk dateert dit stuk vroeger dan de 

ijzertijd aangezien het gebruik van vuursteen tijdens de ijzertijd waarschijnlijk niet tot 

nauwelijks meer plaatsvond.17 Mogelijk stamt het uit de bronstijd; deze fase is namelijk 

mogelijk ook vertegenwoordigd in het aardewerk (periode late bronstijd-vroege 

ijzertijd).

Het enige stuk natuursteen dat met de nieuwetijdactiviteiten binnen het 

onderzoeksgebied is te associëren, is een zeer omvangrijke complete rolsteen van 

kwartsiet afkomstig uit greppel S6 (v.6, Figuur 5.8 zie Figuur 5.5). Het stuk meet 35 x 21 

x 14 cm en weegt 14,9 kg. Buiten enkele natuurlijke beschadigingen zijn geen sporen 

van bewerking, gebruik, verbranding of verhitting herkend. Mede gezien de weinig 

specifieke greppelcontext is het onduidelijk waarvoor deze grote steen gediend heeft 

en waarom hij in de greppel terecht is gekomen. Mogelijk heeft het oorspronkelijk als 

akkersteen gediend, ter markering van de percelen. 

15  Mulder et al 2003.
16  Zie bv. Van der Broeke 2005; Knippenberg 2006, 2013; Schinkel 1998.
17  Hierover bestaat enige discussie, zie Knippenberg 2013.

Figuur 5.8 
Een omvangrijke rolsteen van kwartsiet uit de 
Nieuwe tijd (v.6). Schaal 1:4.
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5.5 Botanisch onderzoek

E. Van Hees (Faculteit Archeologie, Universiteit Leiden)

Tijdens de opgraving zijn drie monsters uit ijzertijdsporen verzameld ten behoeve van 

archeobotanisch- en eventueel dateringsonderzoek (Tabel 5.2 Contextgegevens van 

de gewaardeerde botanische monsters.). Alle drie de monsters zijn gewaardeerd op de 

aanwezigheid van botanische resten. Van de monsters is grofweg een liter met zacht 

stromend water gezeefd over een set zeven met als kleinste maaswijdte 250µ. De 

residuen zijn bekeken onder stereomiscroscoop (Leica SE6) met opvallend licht bij een 

maximale vergroting van 40x.

vnr. put spoor context structuur datering

14 1 72 paalspoor ten W structuur 2 ijzertijd

15 1 61 paalspoor 4 ijzertijd

16 2 94 paalspoor 2 ijzertijd

In het monster met vondstnummer 14 (uit een paalgatkuil direct ten westen 

van structuur 2) zijn behalve kiezels, hout, een metalen spijker, wormeneieren, 

houtskool en de onderkaak van een spitsmuis (Sorex sp.) ook veel diverse zaden 

aangetroffen. De zaden zijn afkomstig van ganzenvoet (Chenopodium sp.), gewoon 

varkensgras (Polygonum aviculare), nachtschade (Solanum sp.), zuring (Rumex sp.), 

duizendknoop (Persicaria sp.), zegge (Carex sp.) en de anjerfamilie (Caryophyllaceae). 

De samenstelling lijkt te wijzen op een akker of pad met een haag of bij een bosrand. 

Dit monster is op zich zeer geschikt voor eventuele verdere analyse. De vondst van 

de spijker wijst er echter op dat de context mogelijk verstoord is. Daarom wordt toch 

geadviseerd af te zien van vervolgonderzoek.

In het monster met vondstnummer 15 (uit structuur 4) zijn behalve houtskoolresten, 

schimmelsporen van Cenococcum en insectenresten zaden van russen (Juncus sp.) 

aangetroffen. Het monster is ongeschikt voor verdere analyse, maar bevat wel 

houtskoolresten die geschikt zijn voor 14C-datering (AMS): ze zijn namelijk afkomstig 

van takjes en twijgjes.

In het monster met vondstnummer 16 (uit structuur) behalve houtskool (veel 

twijgjes), schimmelsporen van Cenococcum, wormeneieren en insectenresten zaden 

aangetroffen van ganzenvoeten (Chenopodium sp.), russen (Juncus sp.) en één 

verkoolde tarwekorrel (Triticum sp.). Dit monster bevat wel geschikte resten voor 
14C-datering (AMS), maar komt niet in aanmerking voor verdere analyse.

Conclusie is dat de gewaardeerde monsters niet in aanmerking komen voor analyse. 

Uiteindelijk is in dit stadium van onderzoek ook afgezien van de inzet van 14C-datering, 

omdat het aardewerk afdoende blijkt om de prehistorische sporen te dateren en 

faseren (periode midden-/late ijzertijd, zie paragraaf 5.2).

Tabel 5.2 
Contextgegevens van de gewaardeerde 
botanische monsters.
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Synthese

6.1 Conclusie

De opgegraven sporencluster uit de ijzertijd ter hoogte van het oostelijk 

onderzoeksgebied (vindplaats 2) bevindt zich op een landschappelijke overgangszone 

van een hoger gelegen dekzandrug in het noorden, naar het beekdal van het 

Waterbroekseloopje. 

Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek uit 2010 werd een 

vindplaats uit de late middeleeuwen/ Nieuwe tijd verwacht. Onverwacht kwamen 

tijdens de opgraving van Archol echter ook sporen en vondsten uit de late prehistorie 

aan het licht. Deze prehistorische sporen zijn aangetroffen in het zuidelijke deel 

van het onderzoeksgebied, onder een natte bodem die in de overgang naar het 

beekdal is ontstaan. De oudste vondst is één scherf aardewerk uit de late bronstijd 

– vroege ijzertijd. De scherf werd aangetroffen in een spitspoor uit de periode late 

middeleeuwen-Nieuwe tijd. In de midden-/ late ijzertijd werd het terrein voor het eerst 

bewoond. Aangetroffen zijn twee bijgebouwen en twee spiekers, die op basis van het 

aardewerk zijn gedateerd. De gebouwstructuren vormen onderdeel van een erf. De lay 

out van de bijgebouwen wijst mogelijk op twee bewoningsfasen.

Het hoofdgebouw van dit erf kan zich op hogere delen van het landschap, ten noorden 

van het onderzoeksgebied, hebben bevonden. Een voorzetting van de bewoning is 

echter ook ten oosten en vooral ten westen van het onderzoeksgebied te verwachten: 

in die laatste richting zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek van 2010 namelijk al 

sporen uit de ijzertijd aangetroffen (vindplaats 1). De bewoning ter hoogte van de 

depressie is vermoedelijk ten eind gekomen door vernatting getuige de afdekkende 

humeuze siltige bodemtop. 

De archeologische resten uit de periode late middeleeuwen-Nieuwe tijd zijn 

hoofdzakelijk als sporen van een akkergebied te interpreteren. Het betreft met name 

verkavelings- en afwateringsgreppels. Daarnaast is een hooimijt aangetroffen die 

mogelijk op de nabijheid van een (achter)erf wijst.

Op basis van de resultaten moet de verwachting voor het plangebied worden 

bijgesteld. Er ligt een prehistorische vindplaats in het oostelijk onderzoeksgebied van 

vindplaats 2 die bij vindplaats 1 in het westelijke deel van het plangebied hoort. Naar 

verwachting kunnen ijzertijdsporen en -vondsten worden aangetroffen in westen: op 

het terrein tussen proefsleuf 2 uit 2010 en het onderhavige opgegraven perceel. Gezien 

de sporenspreiding behoort ook een oostelijk en zuidelijk vervolg van de sporen tot de 

mogelijkheden. Uitgaande van de hogere ligging dient men ten slotte zelfs rekening 

te houden met een voortzetting in noordelijke richting. Archol adviseert dan ook 

om bij alle terreinen rondom de opgraving rekeningen te houden met archeologisch 

onderzoek zodra er in de toekomst plannen zijn om deze te ontwikkelen (figuur 6.1).

6
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6.2 Beantwoording onderzoeksvragen

1. Waaruit bestaan de archeologische resten? Welke vondsten, sporen, structuren zijn er 

binnen de vindplaats(en) te onderscheiden? 

Er is aardewerk, steen en vuursteen aangetroffen. De sporen bestaan uit paalsporen, 

spitsporen, greppels en een kuil. Er zijn een hooijmijt, twee spiekers en twee 

bijgebouwen herkend.

2. Wat is de aard, datering, samenhang tussen- en verspreiding van archeologische 

resten, grondsporen en structuren? 

De vondsten uit de volle middeleeuwen en Nieuwe tijd bestaan uit fragmenten 

roodbakkend spaarzaam geglazuurd aardwerk en een klein aantal fragmenten 

Pingsdorf en steengoed. Een complete rolsteen van kwartsiet afkomstig uit een 

greppel heeft mogelijk als markering van een akker gediend. De aangetroffen sporen 

wijzen op een gebruik van het terrein als buitengebied: akker of weide. Aangetroffen 

zijn greppels, spitsporen en paalsporen van een hooimijt. Deze sporen liggen 

voornamelijk op het hoger gelegen deel van het terrein. 

wp 3

Vindplaats ijzertijd (Archol 2015) 

Oostelijk deelgebied

Figuur 6.1 
Het oostelijke onderzoeksgebied met  indi-
catie voor de omvang van de hier aangetrof-
fen ijzertijdvindplaats in relatie tot de reeds 
bekend ijzertijdvindplaats 1 uit 2010 (naar: 
Dalfsen en De Kramer 2010).
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Uit de prehistorie is aardewerk, steen en een vuurstenen afslag aangetroffen. Het 

aardewerk dateert uit de midden-/late ijzertijd. Eén scherf komt uit de late bronstijd 

of vroege ijzertijd. Het steenmateriaal bestaat uit rolstenen, fragmenten daarvan 

en ondefinieerbare brokken van kwartsiet, kwartsitische zandsteen, zandsteen en 

gangkwarts. Geen van de stenen vertoont sporen van gebruik dan wel bewerking. 

Wel bezitten zes ( 75%) sporen van verbranding dan wel verhitting; mogelijk zijn deze 

stenen gebruikt als kook- of haardsteen. Uit deze periode zijn paalsporen aangetroffen 

die twee spiekers en twee bijgebouwen representeren. De sporen liggen voornamelijk 

in het lager gelegen deel van het terrein richting het beekdal. Ze werden duidelijk 

zichtbaar bij het verdiepen van de humeuze bodemtop in een depressie. 

3. Wat is de gaafheid en conservering van grondsporen, structuren en vondsten? 

De grondsporen uit de jongere periode zijn relatief minder diep dan de oudere sporen; 

dit heeft te maken met hun ligging op het deels afgetopte hogere deel van het terrein. 

De oudere sporen liggen in het lager gelegen deel van het landschap; de lokale 

depressie is later opgevuld, waardoor de resten zijn afgedekt. De conservering van de 

gedane vondsten is dan ook goed.

4. Hoe ziet de geologische, geomorfologische en bodemkundige opbouw van het 

plangebied eruit en wat is de relatie tussen de vindplaats(en) en het omringende 

landschap? 

Het plangebied ligt op een overgang van een dekzandrug in het noorden naar 

een beekdal richting het zuiden. Dit verschil in reliëf is in het sporenvlak en de 

profielopnamen terug te zien. In het noorden wordt de bodemopbouw gekenmerkt 

door; een 40 cm dikke recente bouwvoor (S5000) met daaronder het 15 cm dikke 

restant van een esdek (S5010). Het onderliggende moedermateriaal bestaat uit peri-

fluvioglaciale afzettingen van lichtgrijs, sterk siltig zand (S5030). De bovenste 15 cm 

van deze afzettingen is bruiner als gevolg van de inspoeling van humus en ijzeroxiden 

(BC-horizont). In het zuiden heeft de opbouw duidelijke kenmerken van nattere 

omstandigheden. Onder het esdek bevindt daar zich een donkergrijs/ bruin humeus 

(h2) pakket van matig siltig zand (S5020); aan de basis hiervan heeft zich een 5 cm 

dikke vegetatiehorizont ontwikkeld (S5022). Hieronder ligt een ca. 15 cm dikke laag 

grijs tot lichtgrijs gevlekt matig siltig zand (S2023) met een scherpe overgang naar de 

C-horizont.

5. In welke mate is het gebied verstoord? 

Het gebied is relatief intact, hoewel de top van de bodem enigszins is afgetopt (in het 

noorden), is er toch nog een restant van het esdek aangetroffen. De oudere sporen zijn 

in sommige gevallen verstoord door de jongere sporen. Tevens bleken aan de oostkant 

binnen de grens van het onderzoeksgebied recentelijk kabels en leidingen te zijn 

gelegd inclusief een nieuwe huisaansluiting.

6. Hoe is de interne ruimtelijke spreiding van nederzettingssporen, spoorclusters en 

structuren? Kunnen faseringen vastgesteld worden? 

Er is een spreiding aan sporen aangetroffen die gerelateerd is aan het reliëf van 

het landschap en het tijdvak van landgebruik of bewoning. De bewoningssporen 

uit de ijzertijd liggen in het lager gelegen deel van het terrein; hier zijn spiekers en 

bijgebouwen gebouw, vermoedelijk behorend bij een woonerf. De sporen uit de late 

middeleeuwse en nieuwe tijd bestaan uit greppels,  hooimijt en losse (kuil)sporen. Ze 

liggen voornamelijk op het hogere deel en behoren tot buitengebied of een achtererf.
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7. Tot waar binnen/buiten de grenzen van het onderzoeksgebied strekt de vindplaats 

zich uit? 

De ijzertijdvindplaats loopt zeker nog richting het westen door en hoort bij 

vindplaats 1. Uitgaande van de sporenspreiding zijn ook ten oosten en zuiden van het 

onderzoeksgebied nog ijzertijdsporen te verwachten. Gezien van de hogere ligging 

dient men zelfs rekening te houden met een voortzetting in noordelijke richting. 

De greppels uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd lopen in alle windrichtingen 

buiten het onderzoeksgebied door.

8. Hoe kunnen de vondsten gedetermineerd en gedateerd worden? (inclusief eventueel 

aanwezig archeobotanisch en archeozoölogisch materiaal)? 

Het aardewerk dateert uit de 13 en 14/15e eeuw en uit de Nieuwe tijd. Het 

prehistorische aardewerk dateert voornamelijk uit de midden/late ijzertijd; een 

fragment stamt uit de late bronstijd-vroege ijzertijd. Een vuursteen afslag zal mogelijk 

bij deze oudere fase horen. 

9. Wat kan worden gezegd over de economische bestaansbasis van de nederzetting/

huisplaatsen? 

Er is geen bot aangetroffen, maar de aanwezigheid van spiekers en bijgebouwen duidt 

toch op opslag van bijvoorbeeld gewassen/granen/hooi en mogelijk op veehouderij 

voor de ijzertijd. De greppels en hooimijt wijzen op de inrichting van buitengebied 

gedurende de periode late middeleeuwen-Nieuwe tijd.

10. Wat kan aan de hand van het zoölogisch en botanisch materiaal worden gezegd over 

de voedseleconomie van de nederzetting/huisplaatsen? 

Dierlijk botmateriaal ontbreekt. Tijdens de uitwerking van de opgraving zijn wel 

botanische monsters uit ijzertijdsporen onderzocht. Ofschoon één van de contexten 

niet helemaal betrouwbaar is (vanwege mogelijke intrusie) wijzen de plantenresten 

mogelijk op de aanwezigheid van een akker (of pad) met haag of bosrand. Ook is een 

tarwekorrel aangetroffen; deze korrel kan van een lokale akker afkomstig zijn, maar 

kan ook van elders zijn aangevoerd.

11. Is er op basis van aard en vondstsamenstelling sprake van bijzondere contexten, zoals 

bouw- verlatingsoffers, voorraad/afvalkuilen en wat is de betekenis hiervan geweest 

binnen de nederzetting? 

N.v.t.; dergelijke contexten zijn niet aangetroffen.

12. Is er rond proefsleuven 1 en 2 sprake van meerdere huiserven uit diverse perioden? 

En betreft een van de greppels een huisgreppel uit de Volle Middeleeuwen? Is deze 

greppel bewust dichtgegooid, gezien het vele vondstmateriaal?

 N.v.t. Deze sleuven liggen buiten het onderhavige oostelijke onderzoeksgebied. Ze 

behoren namelijk tot het westelijke onderzoeksgebied.

13. Wat is er te zeggen over de mogelijke aanwezigheid van archeologische resten buiten 

het plangebied en welke aanbevelingen kunnen er worden gedaan ten aanzien van de 

omgang daarmee in de toekomst? 

De onverwachte ijzertijdbewoningssporen in het onderhavige oostelijke 

onderzoeksgebied zullen bij vindplaats 1 in het westelijke onderzoeksgebied horen en 

daarvoor moet de verwachting voor het tussenliggende perceel naar boven worden 

bijgesteld, namelijk naar een hoge archeologische verwachting voor ijzertijdsporen. Bij 

ontwikkeling van dit perceel zal behoud in situ worden geadviseerd en mocht dit niet 
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mogelijk zijn dan behoud ex situ. Verder dient er rekening mee te worden gehouden 

dat de ijzertijdsporen ook een vervolg ten oosten en ten zuiden van het oostelijke 

onderzoeksgebied zullen hebben.

14. Is het mogelijk op grond van de aan/afwezigheid van de archeologische resten meer te 

zeggen over de historische ontwikkeling van Kerkeneind? 

Er zijn geen sporen van historische bebouwing aangetroffen. Na de late ijzertijd lijkt 

het terrein alleen voor landbouw/ veeteelt in gebruik te zijn geweest.
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Figurenlijst

Figuur 1.1 Ligging Plangebied Kerkeneind/ Wagenbroeken in Casteren. 

Figuur 1.2 Overzicht van de geplande herinrichting van het terrein en de proefsleuven 

in het plangebied met daarop (in zwarte contouren) de twee onderzoeksgebieden. 

Onderhavig onderzoeksgebied betreft het oostelijk gebied rondom proefsleuf 3 

(Berkvens 2015, 6). 

Figuur 2.1 Uitsnede van de Erfgoedkaart van Bladel met het archeologisch, historisch 

en fysisch landschap. Het westelijk en onderhavig oostelijk onderzoeksgebied zijn  met 

rode kaders weergegeven. 

Figuur 2.2 Ligging van het westelijk en onderhavig oostelijk onderzoeksgebied op de 

kadasterkaart van 1832 met ten noordoosten het gehucht Kerkeneind waar vroeger de 

kerk met de begraafplaats op het pleintje lag (Berkvens 2015, 7). 

Figuur 3.1 Puttenkaart (donkergrijs) van het oostelijk onderzoeksgebied met ligging 

van de profielkolommen (aangegeven met een P). Werkput 3 uit het vooronderzoek 

van Becker & Van de Graaf (2010) is gearceerd (zwart). 

Figuur 4.1 Uitsnede van het Actueel Hoogtebestand Nederland met ligging plangebied 

(Dalfsen & De Kramer 2011, fig. 6). 

Figuur 4.2 Profiel met bodemopbouw in het noordelijk deel van het oostelijk onder-

zoeksgebied (profiel 1). 

Figuur 4.3 Bodemopbouw in het zuidelijke deel van het oostelijk onderzoeksgebied 

(profiel 2). 

Figuur 4.4 Vlakhoogtenkaart van de opgraving. 

Figuur 5.1 Overzicht van de verschillende spoortypen  van de opgraving binnen het 

oostelijk onderzoeksgebied (rode kader). Werkput 3 uit vooronderzoek van Becker & 

Van de Graaf (2010) is met een zwarte lijn aangegeven. 

Figuur 5.2  Links: ijzertijd spoor met  donkergrijze tot zwarte kleur, gebioturbeerd en 

een compacte opvulling; rechts: nieuwetijdspoor met losse, bruine en humeuze vulling. 

Figuur 5.3 Overzicht van de sporen en structuren uit de ijzertijd binnen het oostelijk 

onderzoeksgebied (rode kader). Werkput 3 uit het vooronderzoek van Becker & Van de 

Graaf (2010)  is met een zwarte lijn aangegeven 

Figuur 5.4 Overzichtsfoto van structuur 2. Foto richting het oosten. 

Figuur 5.5 Overzicht van de sporen en structuren uit de Nieuwe tijd. Werkput 3 uit het 

vooronderzoek van Becker & Van de Graaf is met een zwarte lijn aangegeven 

Figuur 5.6 Doorsnede van kuil S42. Foto richting het zuiden. 

Figuur 5.7 Versierd aardewerk uit de ijzertijd: links een wandscherf met groevenversie-

ring (v.19) en rechts een randscherf met vingertopindrukken bovenop (v.23). 

Figuur 5.8 Een omvangrijke rolsteen van kwartsiet uit de Nieuwe tijd (v.6). 

Figuur 6.1 Het oostelijke onderzoeksgebied met  indicatie voor de omvang van de hier 

aangetroffen ijzertijdvindplaats in relatie tot de reeds bekend ijzertijdvindplaats 1 uit 

2010 (naar: Dalfsen en De Kramer 2010). 

Tabellenlijst

Tabel 1.1 Samenstelling veldteam. 

Tabel 1.2 Administratieve gegevens. 

Tabel 3.1 Aangelegde vierkante meters per put. 

Tabel 4.1 Toelichting laagcodering bodemopbouw. 

Tabel 5.1 Overzicht van de verschillende spoortypen. 

Tabel 5.2 Contextgegevens van de gewaardeerde botanische monsters. 



Casteren-KerKeneind    41

put vlak spoor omschrijving m+NAP diepte (cm) datering structuur opmerking

1 1 1 natuurlijke verstoring 24,804

1 1 2 greppel 24,739 15 Nieuwe tijd

1 1 3 greppel 24,799 30 Nieuwe tijd ondiepe greppel met paal

1 1 4 natuurlijke verstoring 24,871 2 ondiepe greppel met paal

1 1 5 greppel 24,832 18 Nieuwe tijd

1 1 6 greppel 24,813 26 Nieuwe tijd

1 1 7 greppel 24,836 10 Nieuwe tijd sluit mogelijk aan op S6

1 1 8 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,799 13 Nieuwe tijd sluit mogelijk aan op S6

1 1 9 greppel 24,874 8 Nieuwe tijd

1 1 10 natuurlijke verstoring 24,792 5

1 1 11 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,832 11

1 1 12 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,827 7

1 1 13 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,821 16

1 1 14 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,769 25

1 1 15 vlek 24,801 7 Nieuwe tijd A

1 1 16 spitspoor 24,796 5 Nieuwe tijd

1 1 17 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,814 5 Nieuwe tijd 1

1 1 18 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,822 9 Nieuwe tijd 1

1 1 19 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,828 15 Nieuwe tijd 1

1 1 20 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,81 7 Nieuwe tijd 1

1 1 21 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,842 13 Nieuwe tijd 1

1 1 22 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,805 9 Nieuwe tijd 1

1 1 23 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,82 4 Nieuwe tijd 1

1 1 24 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,829 18 Nieuwe tijd

1 1 25 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,852 17 IJzertijd

1 1 26 spitspoor 24,789

1 1 27 greppel 24,778 Nieuwe tijd

1 1 28 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,77 7 IJzertijd

1 1 29 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,732 28 IJzertijd

1 1 30 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,797 30 IJzertijd

1 1 31 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,795 6 Nieuwe tijd

1 1 32 greppel 0 38 Nieuwe tijd

1 1 33 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,808 15 IJzertijd

1 1 34 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,778 9

1 1 35 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,79 4 Nieuwe tijd

1 1 36 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,83 15

1 1 37 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,78 25 IJzertijd

1 1 38 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,769 5 IJzertijd

1 1 39 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,822 27 IJzertijd

1 1 40 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,82 19 IJzertijd

1 1 41 greppel 24,768 0 Nieuwe tijd

1 1 42 kuil 24,542 55 Nieuwe tijd

1 1 43 natuurlijke verstoring 24,638

1 1 44 greppel 24,689 26 Nieuwe tijd

1 1 45 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,689 32 IJzertijd

1 1 46 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,717 19 IJzertijd 5 mogelijk 2 sporen

1 1 47 paalgat met paalkuil 24,698 15 IJzertijd

1 1 48 paalgat met paalkuil 24,691 12 IJzertijd

1 1 49 paalgat met paalkuil 24,646 44 IJzertijd 5

1 1 50 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,665 38 IJzertijd 5

1 1 51 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,713 22 IJzertijd

1 1 52 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,724 5 Nieuwe tijd

1 1 53 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,768 30 IJzertijd 5

1 1 54 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,745 30 IJzertijd 5

1 1 55 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,701 16 IJzertijd

1 1 56 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,699 22 IJzertijd

1 1 57 natuurlijke verstoring 24,682

1 1 58 paalgat met paalkuil 24,674 19 IJzertijd

1 1 59 vlek 24,643

Bijlage I Sporenlijst



42 Casteren-KerKeneind

put vlak spoor omschrijving m+NAP diepte (cm) datering structuur opmerking

1 1 60 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,78 40 IJzertijd 4

1 1 61 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,81 26 IJzertijd 4

1 1 62 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,766 20 IJzertijd 4

1 1 63 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,723 20 IJzertijd 4

1 1 64 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,756 20 IJzertijd 3

1 1 65 paalgat met paalkuil 24,686 25 IJzertijd

1 1 66 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,763 15 IJzertijd

1 1 67 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,761 5 IJzertijd 3

1 1 68 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,757 26 IJzertijd 3

1 1 69 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,728 13

1 1 70 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,778 41 IJzertijd 2

1 1 71 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,709 17

1 1 72 paalgat met paalkuil 24,681 52 IJzertijd

1 1 73 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,728 26 IJzertijd 3

1 1 74 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,69 19 IJzertijd 3

1 1 75 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,672 18

1 1 76 vlek 24,645

1 1 77 kuil 24,683 8

1 1 78 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,727 7

1 1 79 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,77 16

1 1 80 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,812 13

1 1 81 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,826

1 1 82 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,799 12

1 1 83 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,803 17 IJzertijd

1 1 84 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,787 22 IJzertijd 4

1 1 85 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,694 5 mogelijk onderkant pk?

1 1 86 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,728 21 IJzertijd 3

1 1 87 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,777 26 IJzertijd 5

1 1 88 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,746 25 IJzertijd

1 1 89 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,736 24 IJzertijd 3

1 1 90 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,732 16 IJzertijd

1 1 93 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 17 IJzertijd

1 1 888 natuurlijke verstoring 24,832

1 1 999 recente verstoring 24,784

1 1 5020 laag

1 1 5021 laag

2 1 32 greppel 24,852 20 NT

2 1 70 paalgat met paalkuil 45

2 1 91 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,825 22 IJzertijd

2 1 92 paalgat met paalkuil 24,853 18 IJzertijd

2 1 93 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,874 4 IJzertijd mogelijk onderkant pk

2 1 94 paalgat met paalkuil 24,858 45 IJzertijd 2

2 1 95 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,821 34 IJzertijd 2

2 1 96 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,793 38 IJzertijd 2

2 1 97 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,692 48 IJzertijd 2

2 1 98 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,783 44 IJzertijd 2

2 1 99 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,692 39 IJzertijd 2

2 1 100 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,712 22 IJzertijd 2

2 1 101 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,696 22 IJzertijd 2

2 1 102 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,688 IJzertijd 2

2 1 103 paalgat met paalkuil 24,743 14 IJzertijd 2

2 1 104 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,775 10 IJzertijd 2

2 1 105 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,767 4 IJzertijd 2

2 1 106 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,805 IJzertijd 2

2 1 107 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,779 11 IJzertijd 2

2 1 108 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,82 28 IJzertijd

2 1 109 paalgat met paalkuil 24,822 35 IJzertijd

2 1 110 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,759 15 IJzertijd

2 1 111 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,711 15

2 1 112 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24,661

2 1 888 natuurlijke verstoring 24,863

2 1 999 recente verstoring 24,775
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Bijlage II Vondstenlijst

vondstnummer omschrijving aantal gewicht (g) put vlak spoor vulling opmerking

1AME Aardewerk middeleeuwen 16 66,1 1 1 1 1

2AME Aardewerk middeleeuwen 3 130,5 1 1 2 1

3AME Aardewerk middeleeuwen 1 4,8 1 1 14 1 Pingsdorf

4AME Aardewerk middeleeuwen 1 82,2 1 1 9 1

5APH Aardewerk prehistorisch 1 20,2 1 1 25 1

6AME Aardewerk middeleeuwen 1 9,8 1 1 5021

7APH Aardewerk prehistorisch 6 29,7 1 1 5021

8SVU Steen vuursteen 1 3 1 1 5021 1

8APH Aardewerk prehistorisch 9 43,5 1 1 5021 1

8AME Aardewerk middeleeuwen 2 27,8 1 1 5021 1

8SXX Steen onbepaald 1 273,7 1 1 5021 1

9APH Aardewerk prehistorisch 1 5,4 1 1 26

10AME Aardewerk middeleeuwen 1 15,5 1 1 5020

11AME Aardewerk middeleeuwen 2 25,8 1 1 42 1

12APH Aardewerk prehistorisch 1 4,6 1 1 54 1

13SXX Steen onbepaald 1 14,9 1 1 49 1

13APH Aardewerk prehistorisch 2 11,4 1 1 49 1

17SXX Steen onbepaald 1 11,1 2 1 94 1

18HT Hout 1 1094 1 1 70 2

19APH Aardewerk prehistorisch 1 14,4 2 1 98 1

20SXX Steen onbepaald 1 113 1 1 56 1

21APH Aardewerk prehistorisch 3 6,2 1 1 25 1

21SXX Steen onbepaald 3 256,8 1 1 25 1

22SXX Steen onbepaald 1 3,4 1 1 50 1

23APH Aardewerk prehistorisch 1 5,9 1 1 51 1

24APH Aardewerk prehistorisch 8 105,6 1 1 60 1

25AME Aardewerk middeleeuwen 2 7,2 1 1 72 1

25APH Aardewerk prehistorisch 3 8,6 1 1 72 1

26SXX Steen onbepaald 1 8,8 1 1 49 1

27SXX Steen onbepaald 1 14,9 1 1 6
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