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1 Inleiding

Tussen 23 en 26 augustus is in opdracht van Woonmaatschappij Maasland
door Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol bv), in het plangebied ‘Markt’
te Cuijk een Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven
uitgevoerd. Het doel van het onderzoek was in kaart brengen van de in het
plangebied aanwezige archeologie en het bepalen van de fysieke en inhou-
delijke kwaliteit ervan.

Binnen anderhalf jaar wordt in opdracht van Woonmaatschappij Maasland
gestart met het bouwen van een appartementencomplex met bedrijfsruimte in
het plangebied ‘Markt’. Het te exploiteren terrein beslaat ongeveer 2500 m2.
De bouwactiviteiten vinden plaats in een gebied met een hoge archeologische
verwachting. Er heeft hier al eerder een Inventariserend Veldonderzoek door
middel van boringen plaatsgevonden.1 Het gebied was ten dele bebouwd. Die
bebouwing, bestaand uit onderkelderde huizen, is gesloopt. 

Binnen de gemeente Cuijk wordt een beleid uitgedragen waarin zo zorgvul-
dig mogelijk met het archeologische erfgoed wordt omgegaan. In het kader
van dit beleid worden vrijwel alle bodemingrepen in de gemeente archeolo-
gisch begeleid. Ook de bodemingrepen die niet door de gemeente zelf
worden uitgevoerd, worden in dit beleid gepast.

In dit rapport zullen de resultaten van het Inventariserend Veldonderzoek
dat in het plangebied is uitgevoerd en de bij behorende vraagstellingen en
methodiek worden gepresenteerd. Ook zal een algemeen archeologisch en
een landschappelijk kader worden geschetst waarbinnen het plangebied en
de daar aanwezige archeologie kan worden ingepast. Als laatste zal de vind-
plaats worden gewaardeerd en zal een aantal aanbevelingen met betrekking
tot eventuele vervolgstappen worden gedaan. 
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1 Uitgevoerd door RAAP, RAAP-rapport 837, Geraerds 2003.



Administratieve gegevens van het plangebied
Plaats: Cuijk

Gemeente: Cuijk

Provincie: Noord-Brabant 

Opdrachtgever: Woonmaatschappij Maasland

Bevoegd gezag: Gemeente Cuijk/Archeologische

Adviescommissie Cuijk

Toponiem: Markt

Oppervlakte: circa 2500 m2

Onderzoeksmethode: proefsleuven

Onderzoeksmeldingsnr/

ROB-CIScode: 7172

Landschappelijke gegevens: De locatie ligt in de bebouwde kom van

Cuijk, iets ten zuiden van het centrum

tussen de Grotestraat en de Kaneelstraat.

De ondergrond bestaat uit Pleistoceen

rivierterras en latere rivierafzettingen,

mogelijk ook duinafzettingen. 

Coördinaatgegevens (centrum): 189237 / 415370

Bedreiging: bouw appartementencomplex, winkel ruimte 

en praktijkruimte.

Huidig gebruik: braakliggend na sloop van eerdere bebouwing.

Afbeelding 1
Locatie plangebied Markt in Cuijk
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2 Archeologie in en rond het centrum van Cuijk en het plangebied
‘Markt’

2.1 Algemeen kader
Zowel het centrum van Cuijk als het buitengebied daarvan zijn rijk aan
archeologische vondsten. In en rondom Cuijk kennen we sporen en arte-
facten die dateren vanaf het Laat-Paleolithicum tot en met de post-middel-
eeuwse periode. Met name vindplaatsen uit de metaaltijden en de Romeinse
tijd zijn talrijk. Rondom het hier behandelde plangebied spelen vooral
Romeinse en ook middeleeuwse vindplaatsen een rol. 
Het centrum van Cuijk is archeologisch voornamelijk bekend geworden
door verschillende opgravingscampagnes en door de grote hoeveelheden
meldingen die voortkomen uit schatgraverij en door de oplettendheid van
lokale archeologen bij bouwwerkzaamheden. 
Hieruit komt het volgende beeld naar voren. De relatief hoge ruggen aan de
oever van de Maas waarop het huidige centrum van Cuijk gelegen is, zijn al
vanaf het Mesolithicum in gebruik. De vroegste met zekerheid dateerbare
grondsporen stammen uit het Laat-Neolithicum hoewel een aantal kuilen
mogelijk vroeger te dateren is, in het Midden-Neolithicum. Tijdens het Laat-
Neolithicum werden er vlak bij de locatie van de huidige St. Martinuskerk
één of meerdere grafvelden ingericht. Eén of enkele grafheuvels en een
aantal vlakgraven zijn waarschijnlijk in die periode te dateren.2 Eén graf
bevatte twee Veluwse klokbekers. Ook in de Bronstijd bleef deze locatie als
begraafplaats in gebruik. Ten minste één graf kan op basis van het aarde-
werk aan de Midden-Bronstijd worden toegeschreven. Voor enkele begra-
vingen in boomstamkisten kan een zelfde datering verondersteld worden.
Uit de IJzertijd kennen we zowel in het centrum van Cuijk als daarbuiten
graven en nederzettingssporen. De eerste zijn tijdens de opgravingscampag-
nes rond de Martinuskerk aangetroffen maar ook aan de Korte Molenstraat,
de Schoolstraat en de Kaneelstraat.3 Nederzettingssporen uit deze periode
kennen we uit het centrum van Cuijk onder andere van het terrein van de
St. Martinuskerk. Het gaat daar om de plattegronden van zogenaamde spie-
kers. Ook op plaatsen direct buiten het centrum zoals Grotestraat-
Bezinkbassin/’t Zand zijn nederzettingsporen uit de IJzertijd aangetroffen.4

De bekendste archeologische resten uit het centrum van Cuijk stammen uit
de Romeinse tijd. Cuijk was in een groot deel van de Romeinse tijd een
belangrijk regionaal centrum. De nederzetting uit die periode heette waar-
schijnlijk Ceuclum, zoals staat vermeld op de Tabula Peutingeriana, een
middeleeuwse kopie van een Romeinse Wegenkaart.5 Cuijk was gelegen aan
de Romeinse weg tussen Nijmegen en Tongeren. Volgens Haalebos e.a.
moet deze weg bij Cuijk hebben gekruist met de weg naar Xanten langs de
Niers.6 Deze kruising en de mogelijkheid om hier de Maas over te steken
moeten deze locatie een belangrijke strategische betekenis hebben gegeven.7

Tabel 1
Algemene tijdstabel
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2 Bogaers 1966, 123. Koeling 2002, 16, waarschijnlijk graven C, E, F , graf M (twee Veluwse
klokbekers) en graf N.

3 Bogaers 1966, 123.  Koeling 2002, 19.
4 Ball (red.) in prep.
5 Voor de Romeinse naam van Cuijk zijn ook Cudiacum, Ceudiacum en Ceucium voorgesteld.

Haalebos e.a. 2002, 21 naar Bogaers 1967, 110, noot 41. Zie ook Bogaers 1966, 124.
6 Haalebos e.a. 2002, 21.
7 Haalebos e.a. 2002, 21.



Uit de eerste eeuw na Chr. stammen twee grachten die rond de St.
Martinuskerk zijn aangetroffen. Vermoedelijk hebben we hier te maken met
de restanten van een castellum, een militair fort voor hulptroepen. De opper-
vlakte van het complex kan zo'n 1,8 ha zijn geweest.8 De eerste bouwfase
zou tijdens de opstand van de Bataven in 69/70 na Chr. in vlammen zijn
opgegaan.9 Bij het vermoede militaire terrein heeft zich een vicus, een
kampdorp ontwikkeld. In deze nederzetting zijn werkplaatsen en winkels
aanwezig geweest. Bekend uit de opgraving van Grotestraat 18-22 zijn de
eerste eeuwse en begin tweede eeuwse langwerpige houten huizen die
vermoedelijk haaks op Romeinse weg georiënteerd zijn geweest. De voorzij-
den van die gebouwen moeten aan die weg hebben gelegen. In de gebou-
wen zijn duidelijke aanwijzingen gevonden van werkplaatsen voor
metaalbewerking.10

Het vermoede castellumterrein verloor eind eerste eeuw of begin tweede
eeuw zijn militaire rol. De vicus kwam echter tot bloei. Of de militaire bete-
kenis van Cuijk totaal verdween, is niet bij alle onderzoekers geheel duide-
lijk. Bogaers noemt in dit verband een eventuele aanwezigheid van een
militaire politiepost, een statio ten tijde van de bloeiperiode van de burger-
lijke nederzetting.
Waarschijnlijk eind eerste of begin tweede eeuw werd op het terrein van het
vermoede (voormalige?) castellum een circa zes meter brede grindweg aange-
legd.11 Aan weerskanten van die weg werden in de loop van de tweede eeuw
rechthoekige stenen gebouwen opgericht die worden geïnterpreteerd als
Gallo-Romeinse tempels. Ook andere, niet religieuze gebouwen in de vicus

kunnen geheel of gedeeltelijk in steen zijn opgetrokken. Een en ander wordt
duidelijk gemaakt door een monumentale kalkstenen kelder zoals die is
aangetroffen op het terrein van Grotestraat 12-14.12 Een laatste belangrijk
bouwwerk dat hier in verband met de vicus wordt genoemd is het vermoede
badhuis. Tijdens het onderzoek van de percelen Grotestraat 18-22 zijn de
restanten van een groot aan de binnenkant bepleisterd gebouw met stenen
fundering en een pannendak aangetroffen.13 De muren van het gebouw
waren gedeeltelijk uit tufsteen opgetrokken en de vloer was gemaakt van
beton. Het zijn met name de vondst van een tufstenen absis en enkele delen
van stevig geconstrueerde goten die de opgravers doen vermoeden dat het
hier om de restanten van een badhuis gaat.14 Het gebouw is in de derde
eeuw na Chr. te dateren.
Uit het archeologisch onderzoek in het centrum van Cuijk blijkt dat het in
de tweede en tenminste een deel van de derde eeuw een urbaan centrum
was dat in de regio een centrale functie heeft gehad.15 Zo kan bijvoorbeeld
uit de vondsten van restanten van de religieuze gebouwen alsmede enkele
losse vondsten geconcludeerd worden dat in het oude Cuijk zowel door
lokale lieden als door mensen uit een veel groter gebied aan verering werd

8 Inventariserend Onderzoek in het plangebied Markt in Cuijk

8 Haalebos e.a. 2002, 23.
9 Bogaers 1966, 124. Haalebos e.a. 2002, 23.
10 Van Enckevort en Thijsen 1998, 158
11 Bogaers 1966, 126. Haalebos e.a. 2002, 37. Bogaers spreekt van een 8 meter brede

grindweg.
12 Haalebos e.a. 2002, 39.
13 Haalebos e.a. 2002 40-42.
14 Van Enckevort en Thijssen 1998, 159-160.
15 Hiddink (1991) spreekt in dit verband van een rural centre.



gedaan.16 Voor de nederzetting Ceuclum wordt een oppervlakte van tussen
de zes en de tien hectare geschat.17 De zuidgrens van de vicus zou op onge-
veer 200 meter of mogelijk iets minder van de huidige Markt gezocht
moeten worden, de noordgrens mogelijk ter hoogte van de Lage Weidjes.18

In de vierde eeuw kende Cuijk een castellum met ten minste twee bouw-
fasen. Het fort moet ongeveer trapeziumvormig zijn geweest.19 De buiten-
grens werd gevormd door twee min of meer parallelle spitsgrachten. Binnen
de grachten was in eerste instantie een houten en aarden wal opgeworpen.
In een latere bouwfase is aan de buitenkant van de wal een muur gebouwd
met op verschillende plaatsen halfronde uitspringende torens en vermoede-
lijk ook hoektorens en poorttorens.20

Aan de oostzijde van het castellum heeft de stenen Romeinse brug over de
Maas gelegen waarvan de geschiedenis na verschillende oude en nieuwere
meldingen door middel van een spectaculair onderzoek boven water is
gehaald. De vermoede eerste bouwfase ervan dateert rond 340, de laatste
bouwfase rond de jaren 90 van de vierde eeuw.21

Uit de Middeleeuwen kennen we uit het centrum en uit het gebied direct
daar rondom een aantal belangrijke vondsten. De Vroege Middeleeuwen
zijn in het archeologisch bestand enigszins ondervertegenwoordigd. Over
deze periode is in Cuijk bijzonder weinig bekend. We mogen echter aan-
nemen dat er in Cuijk in die periode één of meer nederzettingen van belang
hebben gelegen. De aanwezigheid van het Romeinse castellum en de
Romeinse weg zullen in dit opzicht belangrijk zijn geweest. De bewoning
op en rond het castellumterrein in de Vroege Middeleeuwen zal uiteindelijk
hebben geleid tot de belangrijke politieke en religieuze functie die Cuijk in
de Volle en de Late Middeleeuwen bekleedt. Vondstmeldingen van
Merovingisch en Karolingisch aardewerk en/of sporen uit archeologisch en
niet archeologisch graafwerk zijn afkomstig van het castellumterrein, van
Overhage, op het bedrijventerrein de Beijerd en ’t Riet en bij ’t Bijltje.
Hieruit blijkt dat binnen de grenzen van het huidige Cuijk in die periode
intensief gewoond moet zijn. 
Van het castellumterrein kennen we een grote, tien meter brede gracht en
een deel van een tufstenen muur. Beide hebben waarschijnlijk een motte
omgeven.22 Deze wordt in verband gebracht met de aanwezigheid van de
heren van Cuijk. Na de vernietiging van de versterking, waarschijnlijk in
1132, werden er op het terrein een aantal elkaar opvolgende kerken
gebouwd. Uit het gebied rondom de versterking en de latere kerken zijn op
verschillende plaatsen sporen uit de elfde, de twaalfde en de dertiende eeuw
aangetroffen. De resten van een gebouw met natuurstenen kelder in het
centrum van Cuijk alsmede de gebouwen zoals die zijn aangetroffen op
Groot Heiligenberg en de Beijerd en ’t Riet zijn noemenswaardig.
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16 Haalebos e.a. 2002, 38.
17 Van Enckevort en Thijsen 1998, 158.
18 Zie afbeelding 1. pag. 154 in Van Enckevort en Thijssen 1998.
19 Haalebos e.a. 2002b, 84.
20 Bogaers 1966, 130. De laatste twee typen torens zijn echter tot op heden in Cuijk niet

teruggevonden.
21 Haalebos e.a. 2002, 95.
22 Van Enckevort et.al. 2002.



2.2 Archeologische verwachting rond het Plangebied Markt
De hierboven beschreven Romeinse archeologische resten bevinden zich ten
oosten van het plangebied ‘Markt’. Behalve de militaire en burgerlijke
gebouwen uit de Romeinse tijd zijn in en nabij het huidige centrum van
Cuijk ook een groot aantal begravingen uit die periode bekend. Het is
bekend dat het grafveld zich heeft uitgestrekt langs het tracé van de vermoe-
de Romeinse weg aan de zuidzijde van de militaire en burgerlijke nederzet-
ting. Zowel het grafveld als de Romeinse weg kan gezocht worden rond het
Plangebied Cuijk ‘Markt’. Ook prehistorische vondsten, zowel uit de
Bronstijd als de IJzertijd, zijn van diverse plaatsen rondom de Grotestraat
bekend. Van oude foto’s is bekend dat ergens in de nabijheid van de Markt
een dijkdoorbraak is geweest. Mogelijk heeft deze de archeologie ter plaatse
aangetast.
Hieronder worden eerst kort het Romeinse grafveld en de Romeinse weg in
de buurt van het plangebied behandeld. Daarna wordt ingegaan op de resul-
taten van het vooronderzoek door middel van boringen dat eerder in het
gebied ‘Markt’ is uitgevoerd. 

Het grafveld Grotestraat
Het grafveld dat aan de westzijde van de huidige Grotestraat heeft gelegen,
is al lang bekend. Dit complex van graven heeft zich in elk geval uitgestrekt
van de schouwburg tot aan het parkeerterrein van Nutricia en lijkt dus in elk
geval langer dan 500 meter te zijn geweest. Overledenen uit het vermoedde
eerste eeuwse castellum, de vierde eeuwse opvolger daarvan en de vicus en
daaropvolgende nederzetting zullen hier gedurende een lange periode (in
elk geval de eerste t/m vierde/vijfde eeuw na Chr.) langs de Romeinse weg
zijn bijgezet. Het aantal begravingen moet aanzienlijk zijn geweest, schat-
tingen lopen in de duizenden. Slechts enkele kleine delen zijn tot nu toe
opgegraven.23 Andere delen ervan zijn uit oude en minder oude meldingen
bekend. Vooral de gedeelten tussen de schouwburg en de markt en rondom
de huidige Nutriciagebouwen zijn vondstrijk. Tot voor kort waren er uit het
grafveld vrijwel alleen crematiegraven bekend. Recentelijk in de Grotestraat
uitgevoerd onderzoek heeft uitgewezen dat er in het grafveld ook inhumatie-
graven aanwezig zijn.24 Het blijkt uit die vierde- of vijfde-eeuwse bijzet-
tingen dat het grafveld uit die late periode een aanzienlijke omvang heeft
gehad, mogelijk van het gebied rond de Florisstraat en de Veldweg tot aan
’t Zand of dat er op verschillende plaatsen grafvelden zijn ontstaan.
Van het terrein Markt zelf zijn tot op heden nog geen meldingen van graven
bekend. Wel is duidelijk dat het terrein midden in het tijdens de Romeinse
tijd voor begraving geselecteerde gebied valt. 

De Romeinse weg
De Romeinse weg van Nijmegen naar Tongeren zou in Cuijk, tenminste
gedeeltelijk, op de huidige locatie van de Grotestraat liggen. Er zijn in en
rondom Cuijk diverse waarnemingen van de weg bekend. Een aantal hier-
van is gedaan tijdens bouwwerkzaamheden in het noordelijke deel van het
centrum van Cuijk. De meest zuidelijke meldingen uit het centrum bevin-
den zich ter hoogte van perceel Grotestraat 68 en in een riool/leidingsleuf
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23 Opgravingen van het grafveld zijn in afzonderlijke campagnes uitgevoerd door de Werkgroep
Archeologie Cuijk, de ROB en door Archol.

24 Archol onderzoek 2003 Ball (red.) in prep.



naast de Grotestraat ten zuiden van de Markt. Begin december 2002 zijn op
deze laatste locatie grindbanen in het profiel herkend en is leem en grind
uit het vermoedelijke Romeinse wegdek verzameld.25 Ter hoogte van de
witte molen ten zuiden van het centrum, naast de huidige Heerstraat en
verder naar het zuiden is de weg ook aangetroffen. Hier tekent deze zich in
een profiel af als een pakket van grind en leem met een dikte tot 65 cm in
het midden. Tijdens de R.O.B-opgraving op het Nutricia-parkeerterrein, tot
direct tegen de Grotestraat aan en het vorig jaar uitgevoerde onderzoek bij
’t Zand, zijn geen sporen van de Romeinse weg aangetroffen.26 Wel zijn op
de laatste locatie sporen van een latere weg aangetroffen, mogelijk een
opvolger van de Romeinse. De ligging van die weg, alsmede de ligging van
de daar aangetroffen Romeinse sporen maken de aanwezigheid van een
Romeinse weg dicht in de buurt van het huidige tracé Grotestraat ter hoogte
van ’t Zand aannemelijk. 
Op basis van het bovenstaande is het mogelijk dat delen van de Romeinse
weg of daarmee geassocieerde sporen en structuren aanwezig zijn in het
plangebied ‘Markt’.

Afbeelding 2
Locatie Plangebied Cuijk Markt in relatie tot

het bekende areaal van het Romeinse grafveld

(2) en de vicus (1) (naar: Van Enckevort en

Thijssen 2003, aangepast).
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25 Mond med J. Koeling.
26 Van Enckevort & Thijsen 2002, Ball (red.) in prep.



2.3 Vooronderzoek in het plangebied ‘Markt’
In het plangebied ‘Markt’ is door RAAP Archeologisch Adviesbureau een
inventariserend onderzoek uitgevoerd.27 Dit omvatte het raadplegen van
bestaande kaarten, het ARCHeologische Informatie Systeem (Archis) en het
zetten van een aantal boringen. Verspreid over het westelijke deel van het
plangebied zijn zeven boringen gezet. Hieruit is gebleken dat het profiel
plaatselijk tot één meter onder maaiveld is verstoord. In vier van de borin-
gen zijn archeologische indicatoren aangetroffen. Het gaat om aardewerk en
een ijzeren spijker met onbekende dateringen en aardewerk uit de
Romeinse en de Nieuwe tijd. Enkele fragmenten komen uit een ongestoor-
de context. Er is vastgesteld dat de bodem bestaat uit zwak lemig zand dat
naar beneden toe overgaat in sterk lemig zand tot zelfs klei.
Uit het onderzoek blijkt dat er zich in het plangebied een archeologische
vindplaats uit de Romeinse tijd bevindt. Daarnaast geldt er een hoge
verwachting voor vindplaatsen uit de periode Romeinse Tijd – Late
Middeleeuwen.

3 Landschappelijk Kader28

Het Land van Cuijk ligt op een geomorfologisch scharnierpunt in het rivie-
renlandschap van Zuid-Nederland. Ten zuiden van Cuijk bevindt zich een
relatief nauw Maasdal, ingeklemd tussen de Peelhorst in het westen en de
stuwwal van Nijmegen en het Maasterrassenlandschap in het oosten.29

Ten westen van het Land van Cuijk bevindt zich het Maaslandschap waarin
de rivier zich in verhouding tot het zuidelijk deel makkelijker lateraal kan
verplaatsen en minder aan één vaste rivierloop gebonden is. Het regime van
de rivier verandert bij dit scharnierpunt ook van insnijdend (verticale erosie)
in het zuiden tot meanderend (laterale accretie) in het westen. In het geolo-
gische verleden heeft ook de Rijn een rol gespeeld bij de totstandkoming
van het Land van Cuijk.
In deze bijdrage zal globaal de ontstaansgeschiedenis van het landschap
rond het plangebied beschreven worden.30

Geomorfologisch gezien ligt het land van Cuijk in het oostelijke
Maaslandschap van Noord-Brabant.31 Van der Beek & Isarin stellen dat, op
grond van hun paleogeografische reconstructie, in het Land van Cuijk drie
terrassen zijn te onderscheiden: het Laagterras, het X-terras en het huidige
Maasdal.
De ‘fluviatiele’ geschiedenis laat zich in dit gebied als volgt omschrijven:
Het laagterras is in het Pleniglaciaal (meer dan 13 000 jaar BP) opgebouwd
door de vlechtende Rijn en Maas.32 De riviervlakte is dan ongeveer 10 kilo-
meter breed. In de Bølling (±13 000 tot ±12 000 jr BP) en in de Allerød
(±11 800 tot ±11 000 jr BP) wordt er in een gedeeltelijk meanderend rivier-
systeem een leemlaag afgezet. Het X-terras wordt in de Jonge Dryas
gevormd (±11 000 tot ±10 000 jr BP) en omvat een riviervlakte met een
breedte van 2,5 kilometer. De Maas is in die tijd een vlechtende rivier. In het
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huidig Maasdal stroomt sinds het Vroeg-Boreaal de meanderende Maas.
In het huidige Land van Cuijk is dit dal maximaal 500 meter breed.33

In de Allerød (±11 800 tot ±11 000 jr BP) begon de erosie van het Laagterras
(dat gevormd was in het Pleniglaciaal). De waterafvoer is geconcentreerd in
een aantal meanderende hoofdgeulen die zich sterk insnijden. De overige
geulen verkeren in een fase van verlanding. 
In de Jonge Dryas (±11 000 tot ±10 000 jr BP) is de Rijn uit het gebied
verdwenen en is de Maas een vlechtende rivier. Door opvulling van de
insnijdingen uit de Allerød en laterale erosie ontstaat een nieuw terras-
niveau, het X-terras. De Jonge Dryas is de belangrijkste periode geweest
voor verstuiving, waarbij het rivierzand uit drooggevallen rivierbeddingen
werd opgestoven door wind uit overwegend westelijke richtingen. In tegen-
stelling tot de rivierduinen aan de oostkant van de Maas in Noord-Limburg
en in het Land van Maas en Waal, bereikten de rivierduinen in het Land van
Cuijk niet zulke grote hoogten. Ook onder de oude kern van Cuijk en op
diverse locaties daaromheen is dergelijk rivierduinzand in deze tijd opgesto-
ven. Dit zand wordt gerekend tot de Afzettingen van Delwijnen van de
Formatie van Kootwijk.
In het Preboreaal (±10 000 jr tot ±9 000 jr BP) snijdt de Maas zich diep in
haar bedding in. In het Boreaal (±9 000 jr tot ±8 000 jr BP) concentreert de
Maas haar waterafvoer in één geul. Normaal gesproken moet er sinds het
Vroeg-Boreaal tot op heden van tijd tot tijd afvoer van hoogwater hebben
plaatsgevonden in het Land van Cuijk, met uitzondering van de hogere
delen.
Uit het bovenstaande kunnen we het volgende constateren: De centrale
landschapsvormende factoren in en rond Cuijk zijn a) de erosie van het zich
insnijdende en lateraal verplaatsende geulenstelsel door de tijd enerzijds en
b) de depositie van datzelfde geulenstelsel buiten de geulen (terras- of
komafzettingen) anderzijds. Als toegevoegde landschapsvormende factor
gelden de eolische afzettingen (rivierduinzanden) die zanden uit het droog-
gevallen geulstelsel op de hogere terrasrestruggen afzetten. 
Dergelijke hoge plaatsen vormden direct langs de Maas belangrijke woon-
locaties die vaak ook bij hoogwater relatief veilig en droog waren. Een en
ander wordt geïllustreerd door foto's genomen tijdens de zware over-
stromingen van 1920 en 1926. Delen van het centrum van Cuijk zijn dan
nog droog terwijl grote delen van het achterland onderwater staan. Dat niet
alle delen van de hogere gronden direct langs de Maas gespaard bleven
tijdens hoogwater wordt aangetoond door foto’s van dezelfde overstromings-
perioden ter hoogte van het plangebied ‘Markt’. Daarop is duidelijk te zien
dat delen zijn weggeslagen. Ook tijdens recentelijk uitgevoerd onderzoek
aan de Grotestraat blijkt dat delen van hogergelegen gronden ter hoogte van
’t Zand zijn verspoeld.
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4 Vraagstellingen en Methodiek bij het proefsleuvenonderzoek

Door de Archeologische Adviescommissie Cuijk is geadviseerd een vervol-
gonderzoek in de vorm van proefsleuven te laten uitvoeren. Hierdoor wordt
het mogelijk geacht de fysieke en inhoudelijke kwaliteit van de locatie
‘Markt’ in kaart te brengen.

4.1 Vraagstellingen
Voor de uitvoering van het proefsleuvenonderzoek zijn door middel van het
door de Archeologische Adviescommissie Cuijk goedgekeurde Programma
van Eisen de volgende vragen gesteld:34

Algemeen:
– Zijn er archeologische resten aanwezig? 
– Waaruit bestaan deze archeologische resten?
– Wat is de fysieke kwaliteit van de verschillende vondstcategorieën en de

aard en omvang van de archeologische resten?
– Wat is de graad van verstoring: betreft dit alleen de bovengrond (bijv. de

bovenste meter) of zijn delen erg verstoord door onderkeldering etc.?
– Welke complextype(n) zijn aanwezig?
– Wat is de datering van de archeologische resten?
– wat is de omvang en de diepte van het vondst/spoorniveau?
– wat is de dikte van een eventueel vondstniveau?
– zijn er verschillende niveaus (sporenvlakken of vondstlagen) te onder-

scheiden?
– Wat is de geologische en bodemkundige opbouw van het gebied? Zijn er

in het gebied aanwijzingen voor een doorbraak van de Maas? 
– Indien ja:
– wat is de invloed van die doorbraak voor de aanwezige archeologische

resten?
– Wat is de behoudenswaardigheid van de vindplaats?

Specifiek:
Indien graven worden aangetroffen:

– Kan in dit plangebied de westgrens van het grafveld vastgesteld worden?
– Welke graftypen zijn aanwezig (inhumatie/crematie)?

Indien delen van een weg worden aangetroffen:

– Hoe ligt de weg ten opzichte van de huidige Grotestraat en wat is de
ligging van de weg ten opzichte van een eventueel grafveld?

– Kunnen er uitspraken gedaan worden over de periodisering van een
eventueel aanwezige weg; zijn er verschillende fasen vertegenwoordigd?
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4.2 Methodiek
Tijdens dit Inventariserend Veldonderzoek zijn vijf proefsleuven aangelegd.
In het Programma van Eisen was verwoord dat de sleuven ieder vier meter
breed dienden te zijn. Omdat het terrein dat onderzocht kon worden, onder 
andere door de aanwezigheid van steile taluds en begroeiing, kleiner was
dan in eerste instantie verwacht, konden de proefsleuven niet overal even
breed worden aangelegd. Eén sleuf is gedeeltelijk vier meter, gedeeltelijk
drie meter breed, een andere is in zijn geheel twee meter breed aangelegd.
De lengte varieerde tussen de 43.5 en de 7 meter. De sleuven hebben een
noordoost-zuidwest oriëntatie en liggen dus haaks op de Grotestraat. 
Het vlak moest ondanks de lage ligging van het terrein, vooral het deel aan
de Grotestraat, ten opzichte van naastgelegen percelen steeds tussen de 1 en
1,7 meter diep worden aangelegd. Pas dan werd de relevante archeologische
laag gevonden. De diepte van het aangelegde vlak was afhankelijk van de in
de sleuf aanwezige sporen of vondsten. In alle gevallen is het vlak aangelegd
direct op of onder het niveau waar zich Romeinse vondsten bevonden. In
diverse sleuven zijn lokaal kleine tweede vlakken aangelegd om te kijken of
zich dieper archeologische resten bevonden.
De aanwezige vondsten zijn per laag en in vakken van 5 m lang en de breed-
te van de sleuf verzameld. Bij een duidelijke ruimtelijke relatie zijn de vond-
sten aan een spoor toegewezen. Het opgravingsvlak is machinaal aangelegd
en handmatig bijgeschaafd. Tijdens het onderzoek zijn het vlak en de daar-
boven liggende lagen met de metaaldetector afgezocht. Op deze manier zijn
diverse bronzen en ijzeren voorwerpen uit de Romeinse tijd en daaropvol-
gende perioden gevonden. Het onderzoek diende een karterend en waarde-
rend karakter te hebben. Daarom is in de verschillende proefsleuven slechts
een selectie van de sporen onderzocht. 
Per sleuf is steeds één profielwand gedocumenteerd om inzicht te krijgen in
de bodemopbouw. In de praktijk betekent dit dat steeds kolommen met een
breedte van 1 m met een maximale onderlinge afstand van 20 m gedocu-
menteerd zijn. 



Afbeelding 3
Ligging van de proefsleuven en diepte van het

aangelegde vlak t.o.v. NAP.

Afbeelding 4
Overzicht van de proefsleuven 2,3 en 4. Foto

genomen in westelijke richting.

16 Inventariserend Onderzoek in het plangebied Markt in Cuijk



5 Resultaten van het onderzoek

5.1 Bodemopbouw
In het plangebied is vastgesteld dat we, voornamelijk aan de oostkant, te
maken hebben met een relatief laaggelegen gebied. De Grotestraat, maar
ook de ten noorden en zuiden van het oostelijk deel van het plangebied gele-
gen percelen liggen opmerkelijk hoger. In eerste instantie werd deze relatie-
ve laagte toegeschreven aan ontgraving van het perceel ten behoeve van de
bouw van eerdere gebouwen of de recente sloop daarvan. Uit de sleuven
blijkt echter dat we hier te maken hebben met een terrein dat waarschijnlijk
altijd al lager heeft gelegen. Deze laagte is gedeeltelijk opgevuld met kleiig
en siltig zand en met zandige klei. In deze afzettingen zijn op een diepte
variërend van 1 tot ongeveer 1,6 meter onder maaiveld archeologica, met
name scherven en enkele metalen vondsten uit de Romeinse tijd verzameld.
Vondsten en sporen uit de post -middeleeuwse periode zijn op een hoger
niveau aanwezig. De siltige en kleiige sedimenten in het plangebied zijn
afgezet op een roodbruine leemafzetting en op rivierafzettingen bestaande
uit grof zand en grind behorende tot de formatie van Kreftenheye. Naar het
noorden toe, tegen de Markt, alsook naar het noordwesten toe stijgt het
terrein enigszins. In het noordwesten houdt dit verband met de aanwezig-
heid van een zandlichaam. Dit in het westen van sleuven 1 en 2 gekarteerd
bruingeel zand, vermoedelijk stuifzand, is afgezet op grove riviersedimenten
bestaande uit zand en grind alsook op roodbruine leem/lemige zanden. Het
zand wordt geflankeerd en plaatselijk ook afgedekt door siltig/kleiig zand en
zandige klei. Op de iets hogere delen van het terrein zijn een aantal interes-
sante sporen aangetroffen. Enkele hiervan zijn hoogstwaarschijnlijk
Romeins. Door bodemprocessen en de aard van de aanwezige sedimenten
zijn deze oude sporen over het algemeen moeilijk zichtbaar. 
Over het algemeen kan gesteld worden dat de bovenste 0.75-1 meter van het
plangebied verstoord is. Mogelijk is een deel van het terrein wat opgehoogd.
Plaatselijk is het profiel, onder andere door de onderkeldering van de voor-
malig aanwezige bebouwing, het uitgraven van die bebouwing maar ook
door een ter plaatse uitgevoerde grondsanering dieper verstoord. De archeo-
logisch relevante niveaus lijken door deze recente ontgravingen echter
grotendeels te zijn ontzien.

Aan de oostkant van het terrein in het oostelijk deel van sleuf 2 en in sleuf 3
is een opmerkelijk fenomeen gekarteerd. Hier is een recente geul aangetrof-
fen die, opeenvolgend van onder naar boven, was gevuld met grind, zand en
zandige klei/kleiig zand.35 Het gaat hier om de relicten van een doorbraak
door de hoge gronden direct langs de Maas. De opeenvolging van sedimen-
ten in de geul, voornamelijk van grof naar fijn, vertegenwoordigt een eerst
ruw en daarna steeds rustiger wordend milieu. Het geuldeel zoals dat in
sleuf 3 is gekarteerd is daar tenminste 2,5 meter onder huidig maaiveld en
dus minimaal 4,5 meter onder het huidige niveau van de Grotestraat in de
onderliggende zanden en grinden ingesneden. De geul is naar het oosten
toe waarschijnlijk nog dieper. Archeologische indicatoren voor de ouderdom
van de geul zijn aanwezig in de vorm van baksteenfragmenten in de onder-
ste niveaus en een subrecente dakpan met de letter K bovenin. Het is aan-
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nemelijk dat het hier gaat om een relict van de doorbraak van de Maas,
mogelijk die van de watersnood van 1926. Op foto’s is zichtbaar dat het
gebied in de directe omgeving van de Markt hierdoor is geteisterd. De oude-
re niveaus direct tegen de Grotestraat zijn door deze subrecente doorbraak
weggespoeld.

Afbeelding 5
Proefsleuven met vereenvoudigde weergave

van de daarin aanwezige afzettingen.
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Afbeelding 6
Deel van de subrecente geul in

sleuf 3 in doorsnede

Afbeelding 7
Destructie na de overstroming van 1926 ter

hoogte van de hervormde kerk (naast de

markt). Door de weg is een duidelijke geul

gesleten. Foto afkomstig uit De Prins 

23-1-1926 (ver. Foto-bureaux.).
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5.2 Sporen en vondstmateriaal

5.2.1 Afzonderlijke sleuven

Hieronder worden de sporen en het vondstmateriaal per proefsleuf bespro-
ken. De kleinschaligheid van het onderzoek evenals het grotendeels ontbre-
ken van gesloten contexten maakt het presenteren van afzonderlijke
materiaalstudies in deze fase van het onderzoek onnodig. Alleen een aarde-
werkcomplex uit de laaggelegen zone in sleuf 4 en 5 wordt afzonderlijk
behandeld.
Bij de aanvang van dit onderzoek werd ervan uitgegaan dat de geplande
putten in het lang bekende Romeinse grafveld zouden liggen. Echter, in
geen van de putten zijn sporen van begraving aangetroffen. Wel zijn enkele
honderden losse vondsten gedaan van scherven en dakpanfragmentjes en
een aantal slak- en metaalvondsten. Het grootste deel van het materiaal is te
dateren in de Romeinse tijd.

Sleuf 1
In deze sleuf zijn slechts twee antropogene grondsporen anders dan recente
verstoringen gekarteerd. Het betreft een paalkuiltje aan de westelijke kant
en een ogenschijnlijk rond spoor dat voor het grootste deel in de oostelijk en
noordelijke putwand zit. Het in het vermoede stuifzand ingegraven paalkuil-
tje, spoor 2, is slechts 10 cm diep en kan moeilijk gedateerd worden door
het ontbreken van materiaal. De vulling van het spoor doet echter niet oud
aan. Vermoedelijk gaat het om een subrecent spoor. Het tweede spoor, een
grote kuil of kuilencomplex, is al vanaf onder de bouwvoor zichtbaar. In het
vlak (afb. 8a) zijn twee vullingen te herkennen. De kern bestaat uit grijs-
bruin en roodbruin gevlekt siltig zand, de vulling er omheen bestaat uit grijs
bruin siltig zand. In de coupe (afb. 8b) werd duidelijk dat de kuil bestaat uit
veel meer vullingen. Vermoedelijk gaat het hier om een locatie waar meer-
maals is gegraven. De maximaal gemeten diepte van de kuil of kuilencom-
plex bedraagt 180 cm. De bovenste vulling van het spoor, mogelijk een
nazak, bevat enkele stukken baksteen. Ook in de diepere vullingen zijn
baksteenfragmentjes aangetroffen. Het spoor heeft een beperkt aantal kleine
scherfjes opgeleverd. Diverse daarvan zijn ongetwijfeld Romeins. Een ander
scherfje is echter roodbakkend geglazuurd aardewerk. Voor het spoor wordt
hier gedacht aan een postmiddeleeuwse datering, al kan een vroegere date-
ring, indien op dezelfde plaats meerdere malen is gegraven, voor de onder-
ste vullingen niet worden uitgesloten.
Het overige vondstmateriaal in de sleuf bestaat uit enkele tientallen zeer
verweerde Romeinse scherfjes en een aantal even verweerde Romeinse
dakpanfragmentjes. In het aardewerk konden verschillende scherven goed
gedetermineerd worden. Het gaat o.a. om een fragment van een terra nigra

bord (type Holwerda 81), de rand van een geverfde beker met ongeprofileer-
de rand (type Oelmann 30; afb. 9.1 ) en de rand van een bak met een enigs-
zins naar binnen gebogen en enigszins verdikte rand36 (type Oelmann 111;
afb. 9.2 ). De bak en de beker kunnen gedateerd worden vanaf de tweede
helft van de 2de eeuw tot het midden van de 3de eeuw. Het terra nigra bord is
vroeger te dateren, in de periode tussen het begin van de 1e eeuw tot het
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laatste kwart van de 2de eeuw.37

Verder werden nog een zeer klein stukje tefriet, enkele metaalvondsten en
twee middeleeuwse scherven gevonden. De laatste zijn roodbakkend, spaar-
zaam geglazuurd en zijn afkomstig van een grape/pispot van voor 1450.38

Van de metalen is uit deze sleuf alleen een fragment van een loden gootvor-
mig object noemenswaardig (zie afb. 12).
Van sleuf 1 is het westelijke deel verstoord door onderkeldering. 

Sleuf 2
Sleuf 2 ligt in het oostelijk deel van het plangebied. Het sporenaantal in
deze sleuf ligt hoger dan in sleuf 1. In deze sleuf zijn in een matrix van
bruin siltig zand drie paalkuilen, een ondiepe kuil en een greppeltje gekar-
teerd. De sporen zijn allemaal gecoupeerd. De drie paalkuilen waren goed
zichtbaar. De archeologisch zichtbare dieptes ervan bedroegen 21 cm (S1),
14 cm (S2) en 24 cm (S3). In de sporen 1 en 3 is aardewerk uit de Romeinse
tijd gevonden.39

Ook het greppeltje (spoor 4) leverde vondstmateriaal in de vorm van scher-
ven op. Dit spoor is 25 cm diep, is komvormig in doorsnede en heeft een
NNO-ZZW oriëntatie. Ondanks het rechte verloop in deze put, werd het in
geen van de andere sleuven teruggevonden. Dit spoor leverde het grootste
aantal scherven op, in totaal 25. Zo werden o.a. enkele scherven van een
kruikje, drie scherven van geverfde bekers (witbakkend materiaal met een
donkergrijze deklaag met als versiering arcering) en enkele scherven grijs
en ruwwandig aardewerk ingezameld. Uit de greppel zijn nog 17 fragmen-

Afbeelding 8
Spoor 1 uit sleuf 1 in vlak (a) en coupe (b).

Afbeelding 9
Aardewerk uit de Romeinse tijd uit sleuf 1.

Schaal 1:2
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37 De datering is gebaseerd op het al dan niet aanwezig zijn van een standring, waarbij de
vormen met standring ouder zijn dan die zonder standring. Aangezien het niet duidelijk is of
dit bord een standring had, is een preciezere datering moeilijk te geven.

38 Determinatie laat- en postmiddeleeuws aardewerk R. van Oosten.
39 In spoor 1 werden scherven ruwwandig aardewerk gevonden; in spoor 3 een scherf van een

geverfde beker.



ten Romeinse dakpan en twee kleine metaalslakken aanwezig. De scherven
geverfde beker met arcering dateren deze greppel in een periode vanaf 150.
De kuil tenslotte, spoor 5, heeft een diameter van 2,3 m, is 31 cm diep en
heeft een onregelmatige bodem. Het verzamelde materiaal omvat een scherf
terra sigillata, een fragment van een geverfde beker, een scherf die mogelijk
afkomstig is van een dolium en scherf grijs aardewerk. Alle hierboven
behandelde sporen met aardewerk kunnen in de Romeinse tijd gedateerd
worden.
Het los verzamelde materiaal uit en boven het vlak van sleuf 2 betreft 23
scherven gedraaid Romeins materiaal. Eén scherf is afkomstig van een bak,
type Oelmann 111. Verder werden twaalf fragmenten van Romeinse dak-
pannen, een mogelijk tubulusfragment, twee fragmenten niet determineer-
baar baksteen en een klein aantal metalen vondsten, waaronder een
bronsdruppel en een stukje lood, gevonden. 
In de sleuf zijn een aantal recente verstoringen gekarteerd. In het oostdeel
is de rand van een subrecente geul aanwezig.

Afbeelding 10
Sleuven 2, 3 en 4  met de daarin aanwezige

sporen en hun dateringen.
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Sleuf 3
Dit is met een lengte van slechts zeven meter de kleinste sleuf die aangelegd
is. Hij ligt in het oostelijke deel van het onderzochte terrein. Hier is dezelfde
geul aangetroffen als in het oostdeel van sleuf 2. In de grindrijke randzone
hiervan, alsook in de dieper gelegen grindige afzettingen zijn stukken
baksteen gevonden. Bovenin de vulling, in een matrix van zeer zandige
klei/kleiig zand is een subrecent dakpanfragment gevonden. Deze zijn al
eerder besproken. 

Sleuf 4
Sleuf 4 heeft een lengte van ruim 23 m. In deze slechts twee meter brede
sleuf komen veel recente verstoringen voor, waarvan enkele grote afmetin-
gen hebben. Zij hangen waarschijnlijk samen met de onlangs op het terrein
gesloopte bebouwing. Twee grondsporen zijn ouder en dateren waarschijn-
lijk uit een vroegere fase van de Nieuwe Tijd. Een rond spoor met een
diameter van 1,25 meter (S1) is gecoupeerd. Het heeft een archeologisch
zichtbare diepte van 86 cm. Het vondstmateriaal uit deze kuil, een pijpekop
met een gekroond initiaalmerk MB en het stadswapen van Gouda en een
fragment van een bord van industrieel wit dateert uit het eind van de 18e

en/of de 19e eeuw.40 Het is niet duidelijk of het hier om opspit gaat.
Opmerkelijk is het grote aantal scherven Romeins aardewerk dat tijdens de
aanleg van het vlak, met name in het westelijk deel, is aangetroffen. Het
gaat om materiaal wat ingebed is in siltig zand op 1,2 tot 1,5 meter onder
maaiveld. Uit deze laag zijn 200 scherven, enkele tientallen fragmenten van
Romeinse dakpannen en een aantal ijzeren, zwaar gecorrodeerde objecten
afkomstig. Het aardewerk maakt over het algemeen een verweerde indruk.
Bijna alle categorieën Romeins vaatwerk komen voor.41 Een fragmentje olijf-
groen dunwandig glas versierd met een glasdraad van onregelmatige dikte
is waarschijnlijk als vierde of eerste helft vijfde eeuw te dateren.42 Het
pakket waarin de vondsten zijn ingebed lijkt ogenschijnlijk ongestoord. Een
deel van een 17e eeuwse pijp is dan ook waarschijnlijk als intrusief te
beschouwen. In de hierboven gelegen laag, komt ook, zij het veel minder
Romeins materiaal voor; enkele tientallen scherven en dakpanfragmenten.
Op dit niveau zijn ook baksteenfragmentjes en een fragment van een 16e

eeuwse grape vertegenwoordigd. 
Een opvallend object uit sleuf 4 is gemaakt van ijzer en brons. Het gaat om
een ijzeren pin waarop een bronzen sierstuk is gemonteerd. De functie van
het object is niet geheel duidelijk. Het is aannemelijk dat we het in kunnen
delen bij Romeins paardentuig of wagenbeslag (afb.12).43

Ondanks de grote hoeveelheid Romeinse vondsten in dit deel van de sleuf
hebben we hier geen duidelijke sporen uit die periode gevonden. De hoge
mate van de siltigheid en de vochtigheid van de matrix waarin het materiaal
is gevonden duidt erop dat we te maken hebben met een oude depressie
waarin het materiaal zich verzameld heeft. Aangezien die materiaalrijke
zone ook is teruggevonden in sleuf 5, zal al het daaruit afkomstige aarde-
werk op het einde van dit hoofdstuk gezamenlijk behandeld worden.
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40 Determinatie tabakspijpen R. van Oosten.
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42 Determinatie F. van den Dries.
43 Enkele suggesties zijn aangedragen door H. van Enckevort en J. Thijssen.



Sleuf 5
In deze sleuf komen diverse grote en kleinere recente verstoringen en
sporen uit de Nieuwe Tijd voor. Opvallend zijn vier op rij liggend ronde
sporen met diameters van tussen de 1 en 1.25 meter. De tussenafstand van
de sporen is steeds rond de 8.6 meter. De rij heeft een NO-ZW oriëntatie.
Een van de sporen (S7) is gecoupeerd en is vanaf het vlak nog 1 meter diep.
Een scherfje hieruit is als Nieuwe Tijd gedateerd. Uit twee andere sporen
van de rij is ook vondstmateriaal afkomstig. Spoor 2 leverde een tabakspijp-
steelfragment en een fragment Siegburg steengoed op. Een scherf van een
roodbakkend bord met een geometrische slibversiering en stippen groen
koperoxide, waarschijnlijk uit de eerste helft van de 17e eeuw, is uit spoor 6
afkomstig. Op basis van het materiaal uit de rij sporen in sleuf 5 wordt hier
een datering in de 17e eeuw voorgesteld. Op basis van gelijkenis met een
qua vorm en vulling vergelijkbaar spoor uit sleuf 4, dat laat 18e en 19e eeuws
materiaal bevat, wordt een veel latere datering echter zeker niet uitgesloten.
Eén van de kuilen oversnijdt een klein greppeltje. In noordwestelijke rich-
ting vervaagt deze. In coupe vertoont de greppel een regelmatige vorm en is
15 cm diep. Het spoor bevat geen dateerbaar materiaal. 
De vondstrijke depressie die in sleuf 4 herkend werd, loopt nog een stuk
door in het oostelijke deel van sleuf 5. Hierin, maar ook erbuiten, is met
name in de dieper gelegen siltige afzettingen Romeins materiaal gevonden.
Het gaat in totaal om meer dan 100 fragmenten. Ook zijn er tientallen
dakpanfragmentjes en een aantal metaalvondsten verzameld. In de laatstse
categorie zijn een fragment van een holle bronzen naald/speld, een laat vier-
de-eeuwse Romeinse aes 3, een gehalveerde dupondius of as uit de 1e of 2e

eeuw en een deel van een bronzen scharnierfibula met versierde beugel
noemenswaardig (afb. 12).44

De niveaus onder de bouwvoor maar boven de lagen met grote aantallen
Romeinse scherven bevatten verschillende scherven laat- en postmiddel-
eeuws aardewerk. Een aantal roodbakkende geglazuurde scherven zijn niet
goed te dateren. Een scherf van een steengoed vooraadkan uit Langerwehe
dateert uit de periode 1300-1450. Een fragment van een gevlamde steengoed
drinkschaal uit Siegburg is uit de periode 1400-1500 afkomstig. 
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Afbeelding 11
Sleuven 1 en 5 met de daarin aanwezige

sporen en hun dateringen.

Afbeelding 12
Enkele metalen objecten uit sleuven.

Van links naar rechts: loden gootvormig

object (sleuf 1), fragment bronzen

speld/naald (sleuf 5), bronzen fibula-

fragment (sleuf 5), ijzeren pin met bron-

zen sierstuk (sleuf 4).
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5.2.2 Romeins aardewerk uit de materiaalrijke zone in sleuven 4 en 5

E.N.A. Heirbaut

In het westelijke deel van sleuf 4 en in het oostelijke deel van put 5 is een
vondstrijke depressie geconstateerd. In deze laagte maar ook daarbuiten
werd, zoals eerder vermeld, zeer veel Romeins materiaal gevonden. Alle
categorieën Romeins aardewerk zijn hierin onderscheiden. Vele fragmenten
konden goed gedetermineerd en gedateerd worden. We zullen hier melding
maken van de meest noemenswaardige fragmenten.45

Alle dateringen die gegeven worden zijn na Chr. 

Aantal Percentage

Geverfde waar 32 9.6
Belgische waar 8 2.4
Terra sigillata 4 1.2
Ruwwandig 97 29
Gladwandig 18 5.4
Dikwandig 77 23.1
Grijs aardewerk 52 15.6
Handgevormd 11 3.3
Indet 35 10.4
Totaal 334 100

Er zijn enkele scherven terra sigillata gevonden. Het gaat met name of een
standringetje van een klein kommetje of bakje en de onderkant van een
bord. Voor beide voorwerpen kon een duidelijke typering niet gegeven
worden. De Belgische Waar is beter vertegenwoordigd. Verschillende wand-
scherven, waarvan enkele versierd, kunnen in deze categorie worden onder-
gebracht. Twee randscherven zijn afkomstig van terra nigra kommen
(respectievelijk types Holwerda 52 en 53). Het eerste fragment heeft een
gladde, onversierde rand. Onder deze rand is een lichte insnoering zichtbaar
waaronder een versiering is aangebracht met grove, verticale streepjes 
(Afb 12.3).Het fragment behoort tot een kom met een halfbolle vorm en een
laag gemarkeerd voetje, een type dat voorkomt aan het einde van de 1ste en
in het begin van de 2de eeuw.46 Het tweede randfragment is deel van een
halfbolvormige kom met een dikke ribbelrand en een laag voetje. Naast de
kommen komen ook terra nigra borden voor. In het materiaal is o.a. de rand
van een bord (type Holwerda 81) vertegenwoordigd, dat gedateerd kan
worden in de 1ste eeuw tot het begin van de 2de eeuw. Tenslotte kunnen ook
nog twee terra nigra-achtige wandfragmentjes vermeld worden.
Er werden veel scherven geverfd aardewerk gevonden; de meeste werden
vervaardigd in techniek B (aardewerk in een wit baksel met een zwarte of
donkerbruine deklaag). Enkele wandscherven zijn versierd. Hier kan
melding gemaakt worden van een scherf met kerfbandversiering, een versie-
ringstype dat voorkomt na 150. Een andere scherf draagt versiering die
bestaat uit groepjes van drie horizontale groeven die op regelmatige afstand
van elkaar lopen. Twee randfragmenten zijn afkomstig van bekers (beide

Tabel 2
Overzicht Romeins materiaal in sleuven

4 en 5.
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45 Het gaat hier om een selectie van het diagnostisch materiaal.
46 Persoonlijke mededeling H. van Enckevort.



type Stuart 2/Brunsting 2a). Ze vertonen een karniesrand, waarbij de rand
van binnen bol en van buiten hol is met daaronder een diepe insnijding.
Deze bekers kunnen globaal gedateerd worden 80 – 100, maar komen ook
sporadisch voor in de late 2de eeuw.47

Het ruwwandig en het grijze aardewerk vormen de grootste groepen. Tot het
ruwwandig aardewerk behoren enkele randscherven van borden met onge-
profileerde rand (type Stuart 218). Onder de rand vertonen ze één groef. Het
aanwezig zijn van de groef is een criterium voor datering; deze komt name-
lijk voor in de 2de eeuw. Een andere rand behoort tot hetzelfde type maar
zonder groef, wat voorkomt vanaf ca. 70 tot in de 4de eeuw. Een randfrag-
mentje van een kom met platte, naar buiten uitstekende rand (type Stuart
210A) wordt algemeen in de 1ste eeuw gedateerd.48 De scherf heeft een hori-
zontale rand, die niet naar binnen inspringt; en een groef net onder de
rand. Een randfragment van een kookpot met dekselgeul (type Oelman 89)
kan gedateerd worden vanaf het midden van de 2de eeuw tot in de laat-
Romeinse tijd.49

Tot het grijs aardewerk behoort bijvoorbeeld een randfragment van een
kookpot met afgeplatte rand (type Stuart 201B). Een algemene datering voor
dit type is 75-100. Tenslotte moeten we hier ook nog twee randfragmentjes
vermelden die tot twee gelijkende potten behoren. Ze kunnen niet tot een
bepaald type gerekend worden, maar een datering in de 3de eeuw is aanne-
melijk (afb. 13.1 en 13.2).50

Er zijn twee randen van kruikjes gevonden (gladwandig aardewerk). Van het
ene kruikje (afb. 13.4) is alleen de rand, hals en aanzet naar de schouder
bewaard. De lip is niet ondersneden en de hals is vrij recht. De aanzet tot
het oor, waarvan verder niets bewaard is gebleven, is vrij smal. Het tweede
kruikje (afb. 13.5), waarvan ook enkel de rand, hals en de aanzet naar de
schouder bewaard zijn, lijkt ingezakt te zijn. Ook hier bevindt de aanzet tot
het oor zich net onder de rand.
Het dikwandige aardewerk (hieronder vallen de amforen, wrijfschalen en
dolia) komt ook voor. Het aantal amfoorfragmenten is niet hoog, maar enke-
le wandscherven konden worden toegeschreven aan het type Dressel 20.51

Verder werden een aantal fragmenten van wrijfschalen gevonden, waar-
onder een randje van een wrijfschaal met horizontale rand (type Stuart
149B). Het heeft een quasie-uitgiettuit die gevormd is doordat de boven op
de rand lopende ribbel tot een opening uitgebogen is (afb. 13.6). Het opper-
vlak is zeer grof, niet alleen aan de binnenkant maar ook aan de buitenkant.
De scherf is verbrand nadat hij gebroken is. De datering ervan ligt waar-
schijnlijk na 40 tot in het midden van de 3de eeuw. Tenslotte zijn er verschil-
lende fragmenten van dolia gevonden, zowel rand- als wandfragmenten. 
Uit het bovenstaande blijkt dat in deze laagte veel materiaal is geaccumu-
leerd. Het aardewerk bestaat uit verschillende types, die in nederzettings-
contexten verwacht kunnen worden. Bovendien komt het materiaal uit
verschillende perioden, van de 1ste eeuw tot de late 3de / begin 4de eeuw.
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47 Op grond van de afwezigheid van dergelijke bekers in Niederbieber moeten ze al ruim voor
190 verdwenen zijn (Haalebos, 1990, 141)

48 Haalebos, 1990, 166.
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50 Persoonlijke mededeling H. van Enckevort.
51 Deze determinatie is gebeurd op basis van de zandige structuur en het feit dat ze platerig

breken.



6 Conclusies, waardering en aanbevelingen

6.1 Het onderzoek in terugblik
Het onderzochte terrein is met name aan de oostkant laaggelegen te
noemen. Zeker als dit wordt vergeleken met de percelen ten oosten, ten
zuiden en noorden ervan. We hebben hier te maken met een oude depressie
waarin siltig zandige tot kleiige afzettingen zijn waargenomen. Dieper in de
ondergrond vinden we rivierterrasafzettingen en leem. Aan de uiterste oost-
kant van het terrein vinden we de restanten van een subrecente geul gevuld
met grind, zand en siltig en kleiig materiaal. De geul is te koppelen aan een
aantal dijkdoorbraken die in dit gebied hebben plaatsgevonden. 
In het niet verstoorde deel van het plangebied vinden we in de ogenschijn-
lijk lager gelegen delen zoals die gekarteerd zijn in de sleuven 4 en 5 relatief
grote aantallen Romeinse scherven, dakpanfragmenten en een aantal meta-
len artefacten uit dezelfde periode. De tweede tot en met de vierde eeuw na
Chr. is in elk geval vertegenwoordigd. In de laagte heeft tijdens de Romeinse
tijd materiaal kunnen accumuleren. Het aardewerk in de onderste niveaus
van de sleuven 4 en 5 geeft een verweerde indruk. Het complex als geheel
lijkt relatief 'schoon'. Er lijkt weinig post-Romeins materiaal in te zitten. 
Wel kan gesteld worden dat middeleeuws en post-middeleeuws materiaal op
de vindplaats überhaupt schaars is, ook in de minder diep gelegen niveaus,
waardoor het beeld enigszins vertekend kan zijn.
In sleuf 2, op iets hoger gelegen terrein, zijn vijf sporen gekarteerd die op
basis van het erin aanwezige materiaal in de Romeinse tijd te dateren zijn.
Het gaat om drie paalsporen, een greppeltje en een kuil. Dit zijn de enige
antropogene Romeinse sporen die in het plangebied zijn aangetroffen. 
In het westelijk-noordwestelijke deel van het onderzochte terrein is in de
ondergrond een zandlichaam aanwezig. Dit is gedeeltelijk verstoord door
recente bouw-, sloop en saneringsactiviteiten. Er is hierop slechts één grond-
spoor (anders dan verstoringen) aangetroffen. Waarschijnlijk betreft het een
subrecent paalspoor. Het zandlichaam duikt weg in oostelijke en zuidelijke
richting, de matrix wordt in beide richtingen siltiger, tot soms zelfs kleiig.

Afbeelding 13
Aardewerk uit sleuven 4 en

5. Schaal 1:2
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Opvallend zijn vier op rij liggende grote sporen in put 5. Op basis van het
vondstmateriaal wordt hiervoor een datering in de 17e eeuw of later gesugge-
reerd.
Grondsporen van middeleeuwse datering zijn in het plangebied niet aange-
troffen. In het scherfmateriaal wat tijdens de aanleg van het vlak is gevon-
den is wel een middeleeuwse component aanwezig. Het betreft een klein
aantal scherven met een datering vanaf de veertiende eeuw. Dit materiaal,
samen met het aanwezige post-middeleeuwse aardewerk kan van de nabij-
gelegen woonlocatie als ruis afkomstig zijn of kan samen met ander materi-
aal op het terrein zijn opgebracht.

Tijdens het onderzoek van het plangebied ‘Markt’ zijn ondanks de hoge
verwachting geen sporen gevonden van de Romeinse weg of van het
Romeinse grafveld. De Romeinse weg, waarvan vermoed wordt dat hij
onder of direct naast het tracé van de Grotestraat gelegen heeft, is in of
direct ten oosten van het plangebied mogelijk niet bewaard gebleven. De
subrecente invloed van de Maas is hier waarschijnlijk debet aan. 
Het Romeinse grafveld waarvan aan weerszijden van de Markt meldingen
bekend zijn, heeft zich mogelijk niet op het terrein van het onderzochte
plangebied uitgestrekt. Indien deze constatering juist is, is de reden daarvan
onbekend. Lage gebieden werden in de Romeinse tijd voor begraving
immers niet gemeden.52 Mogelijk hebben we in het geval van Cuijk te
maken met een grafveld met lege of met minder intensief gebruikte zones.
In dit laatste geval is het mogelijk dat in het plangebied wel graven aan-
wezig zijn maar dat zij zijn gemist door de proefsleuven. 
Dat het terrein in de Romeinse tijd in elk geval wel gebruikt werd is duide-
lijk door de grondsporen in sleuf 2. De grote aantallen vondsten die zijn
geaccumuleerd in de lagere, siltige delen in sleuven 4 en 5 zijn te verwach-
ten op een locatie die zich dicht tegen een in de Romeinse tijd zo intensief
bewoond en gebruikt terrein bevindt.

6.2 Waardering van de vindplaats Cuijk-Markt 
Bij een waardering volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie
wordt een oordeel over het archeologisch belang van een vindplaats gegeven.
Dit gebeurt aan de hand van de belevingswaarde, de fysieke kwaliteit en de
inhoudelijke kwaliteit van een vindplaats. De waarden en de gehanteerde
criteria zijn in onderstaande tabel weergegeven. Op de verschillende criteria
kan laag (1 punt), middelmatig (2 punten), of hoog (3 punten) gescoord
worden.

Waarden criteria

Beleving schoonheid

herinnering

Fysieke kwaliteit gaafheid

conservering

Inhoudelijke kwaliteit zeldzaamheid

informatiewaarde

ensemblewaarde

representativiteit

Tabel 3
Waarderen en criteria die gebruikt zijn bij de

waardering van de vindplaats.
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Beleving
Schoonheid en herinneringswaarde zijn vaak niet van toepassing op niet
zichtbare vindplaatsen of monumenten. Deze criteria worden hier niet
gebruikt.

Fysieke kwaliteit
De fysieke kwaliteit van het recentelijk onderzochte terrein is matig tot
goed. We hebben, aan de noordoostkant van het onderzochte terrein, te
maken met een beperkt gebied met enkele Romeinse sporen. Over het alge-
meen gaat het om een laag gebied waarin zich, in delen daarvan, Romeins
vondstmateriaal heeft verzameld. Ondanks verstoring van het terrein door
recente werkzaamheden zijn grote delen van de niveaus waarin dit materiaal
zich bevindt ogenschijnlijk weinig geschonden.53 In het uiterste oosten van
het plangebied is subrecentelijk een gedeelte van het oude oppervlak wegge-
spoeld door water.
De conservering van zowel anorganisch ‘oud’ oppervlaktemateriaal als mate-
riaal uit sporen is goed te noemen. Eén en ander wordt geïllustreerd door de
bronzen Romeinse objecten die zonder conservering nog goed herkenbaar
zijn. Het scherfmateriaal en de dakpanfragmenten zijn over het algemeen
wat verweerd. Dit is te verwachten bij materiaal dat lange tijd aan het opper-
vlak ligt. Organische vondstcategorieën zijn hier boven de grondwaterspie-
gel uiteraard niet bewaard gebleven. 

Inhoudelijke kwaliteit
Bij het waarderen van vindplaatsen op hun inhoudelijke kwaliteit spelen
zeldzaamheid, informatiewaarde en ensemblewaarde een rol.
Ondanks het gebrek aan veel duidelijk Romeinse sporen is de inhoudelijke
kwaliteit van het terrein toch relatief hoog te noemen. Het is met name de
ligging van het terrein, nabij de vermoede Romeinse weg, nabij of in het
Romeinse grafveld en in de omgeving van de Romeinse nederzetting die
wetenschappelijk interessant is. Het onderzoek van het terrein is vooral in
combinatie met verdere studies van het grafveld en de nederzetting Ceuclum

van belang. Het geeft aan hoe de mensen in de Romeinse tijd die lagere
zones bij grafvelden gebruikten en inrichtten. De ensemblewaarde en de
informatiewaarde van de vindplaats zijn hierdoor hoog. De zeldzaamheid
van de vindplaats is moeilijk te waarderen.54 We hebben hier een ‘kijkgat’
gemaakt in een in de Romeinse tijd grootschalig ingericht cultuurland-
schap. Een klein terrein op zich kan niet los gezien worden van dat grotere
geheel.

Aanbevelingen
De vindplaats heeft te weinig sporen opgeleverd om een vervolgonderzoek
in de vorm van een opgraving aan te bevelen. De interessante ligging van
het terrein en de constatering dat het gebied in de Romeinse tijd wel dege-
lijk gebruikt en ingericht was, maar ook de mogelijkheid dat er eventueel
nog Romeinse graven in het gebied aanwezig zijn maken beperkte maatre-
gelen echter noodzakelijk. Dit wordt weerspiegeld door de scores van de
vindplaats volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.
Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek adviseer ik u de
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grondwerkzaamheden die in de toekomst op het nu onderzochte terrein
zullen plaatsvinden, archeologisch te laten begeleiden. Op deze manier
kunnen eventuele sporen en vondsten nog gedocumenteerd worden. De
grondwerkzaamheden voorafgaand aan de bouw dienen dan zodanig uitge-
voerd te worden dat de situatie voor de begeleidend archeoloog werkbaar is.
De bouwputten dienen dan op een archeologisch verantwoorde manier te
worden uitgegraven. Indien dan alsnog graven worden gevonden dienen
aanvullende maatregelen getroffen te worden.

Waarden criteria Scores

Beleving schoonheid nvt

herinnering nvt

Fysieke kwaliteit gaafheid 2

conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit zeldzaamheid 2

informatiewaarde 3

ensemblewaarde 3

representativiteit nvt

Tabel 4
Waardering vindplaats Cuijk Markt
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