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1 Inleiding 

Archol BV (Archeologisch Onderzoek Leiden), het uitvoerende orgaan 
van de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden, heeft in de 
periode 2001-2004 in opdracht van de gemeente Cuijk een grootschalig 
Inventariserend Veldonderzoek en een opgraving uitgevoerd in het plan-
gebied Heeswijkse Kampen. Het proefsleuvenonderzoek is landschappelijk 
georiënteerd waarbij in alle landschappelijke zones, zandopduikingen, terras-
welvingen, voormalige geulen etc. sleuven zijn aangelegd. Op deze manier 
is een gedegen beeld verkregen van de archeologie welke zich in het gebied 
bevindt, zowel binnen als buiten de reeds eerder bekende vind plaatsen.
Het onderzoeksterrein Heeswijkse Kampen ligt in het buitengebied van 
Cuijk. In het noorden wordt het begrensd door de haven van Cuijk, in het 
westen door de A73, in het oosten door de spoorlijn Nijmegen-Roermond en 
in het zuiden door de Beersebaan. Het is een open en landelijk gebied met 
drie kleine gehuchten: De Nielt, Heeswijk en Ewinkel. Deze bestaan uit enke-
le boerderijen en worden aan de oostzijde geflankeerd door de grotendeels in 
de jaren '80 en '90 aangelegde woonwijk Heeswijkse Kampen. In het plange-
bied worden in de komende jaren een bedrijventerrein en woongelegenheden 
gebouwd.
Om redenen die te maken hebben met de beschikbaarheid van de percelen 
is het plangebied Heeswijkse Kampen in verschillende fasen onderzocht. 
Het Inventariserend Veldonderzoek van 2001 besloeg terreindelen naast het 
weggetje Ewinkel, de oostkant van het gehucht Heeswijk, een terrein ten 
westen van de Havenlaan (Heeswijk Havenlaan West), een terrein ten oosten 
van de Havenlaan (Heeswijk Havenlaan Oost) en delen van 
De Nielt. Over die campagne is reeds gerapporteerd. De overige delen van 
het terrein werden in de periode 2002-2004 in verschillende fasen aan de 
hand van proefsleuven onderzocht: eerst het terrein W3C ten noorden van 
de Havenlaan (2002), daarna enkele terreinen bij Den Drul, Heeswijk en De 
Nielt (2003), vervolgens het terrein Kralensnoer Noord (2003) en als laatste 
de percelen ten noorden van de Ewinkel (2004).1 Op twee van de in 2001 
vastgestelde vindplaatsen hebben al opgravingen plaatsgevonden. In totaal 
zijn tijdens de verschillende fasen van het Inventariserend Veldonderzoek tot 
op heden 153 sleuven gegraven. Zij hebben een aanzienlijk aantal vindplaat-
sen opgeleverd, van het Neolithicum tot en met de Nieuwe Tijd.
Tijdens de opgraving van de terreinen Heeswijk Havenlaan Oost en West zijn 
in en direct naast het tracé van een te graven dreef nog eens 10 opgravings-
putten aangelegd. 

Dit rapport bestaat uit verschillende gedeelten. Als eerste wordt het 
Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven gepresenteerd. 
Dit zal voornamelijk betrekking hebben op de onderzoeken van 2003 en 
2004. Voor de terreinen W3C, De Nielt en Kralensnoer heeft al selectiebesluit 
plaatsgevonden; de vervolgmaatregelen staan reeds vast. De brief rapporten
die eerder over deze vindplaatsen zijn verschenen zijn als bijlagen toege-
voegd. De vindplaatsen die hier zijn aangetroffen worden dus in de lopende 
tekst niet uitgebreid besproken. 

1  Voor literatuurverwijzingen zie tabel 1.1
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Er wordt in het eerste deel van deze rapportage eerst een archeologisch 
kader geschetst voor de Heeswijkse Kampen. Daarbij komen ook eerdere 
onderzoeken, waaronder die van 2001, kort aan bod. Daarna zal een land-
schappelijk en bodemkundig kader van het gebied worden gepresenteerd. 
Vervolgens worden de vraagstellingen en de tijdens het proefsleuven-
onderzoek gebruikte methodiek behandeld. De resultaten van de campagnes 
2003-2004 worden per vindplaats gepresenteerd. De vindplaatsen worden 
daarna gewaardeerd volgens de KNA-normering, gevolgd door een algemene 
gebiedsgerichte conclusie. 
Het tweede volume van dit rapport bestaat uit de resultaten van het onder-
zoek dat heeft plaatsgevonden in en naast het tracé van Dreef W3C. Daarbij 
worden achtereenvolgens de opgraving van een Bronstijdvindplaats, de 
opgraving van een postmiddeleeuws veldovencomplex (onderzoek uitge-
voerd in samenwerking met BAAC) en de begeleiding van de ontgraving 
van de dreef gepresenteerd. 

Administratieve gegevens van het plangebied 

Plaats:      Cuijk
Gemeente:     Cuijk
Provincie:    Noord-Brabant 
Opdrachtgever:     Gemeente Cuijk
Bevoegd gezag:    Gemeente Cuijk/Archeologische 
     Adviescommissie Cuijk
Toponiem:    Heeswijkse Kampen
Oppervlakte onderzochte percelen IVO: 
(2003-2004)    circa 36,97 ha
(2001-2004 totaal)   circa 70,71 ha
Onderzoeksmethode:    Aanleg proefsleuven
Onderzoeksmeldingsnr. 2003-2004: 3782
Landschappelijke gegevens:    De locatie ligt in het buitengebied 

van Cuijk, ten westen van de 
huidige wijk Heeswijkse Kampen 
en ten oosten van de huidige 
A78. De ondergrond bestaat uit 
Pleistoceen rivierterras en latere 
rivierafzettingen en duinafzettin-
gen.

Coördinaatgegevens    186850/416670
Bedreiging:     Aanleg woongelegenheden en 

bedrijventerrein
Voormalig gebruik:     Het terrein was tot het onderzoek 

grotendeels in gebruik als akker, 
als weideland of als boomgaard.



Jaar  Gekarteerde  Onderzocht Publicatie
  vindplaatsen of   areaal (ha)2

  toponiemen   

Proefsleuven

2001  De Nielt (West)    Ball,   
       Arnoldussen
  Heeswijk Havenlaan   & Van Hoof  
       2001
  Heeswijk Havenlaan Oost
  Heeswijk Havenlaan West
  Ewinkel    24,76
2002  W3C    4,76  Ball 2002 
       (bijlage 
       3 deel A)
2003   Kralensnoer Noord  1,76  Van Wijk & Ball
       2003 (bijlage 4
       deel A)
2003  De Nielt (oost)   2,46  Ball 2003
2003-2004 Heeswijkse Kampen,   36,97  Ball & Heirbaut 
  vindplaatsen 1-7    (deel A)

Opgraving vindplaatsen in het tracé van Dreef W3C

2003  Heeswijk Havenlaan Oost nvt Ball & Heirbaut
       (deel B)
  Heeswijk Havenlaan West nvt Peters (deel B)

Het veldwerk dat in dit eerste deel van het rapport besproken wordt, vind-
plaatsen 1-7, is uitgevoerd door drs. E.N.A. Heirbaut, drs. E.A.G. Ball, 
drs. L. Meurkens, drs. P. de Boer, drs. M. Duurland, dhr. C. van der Linde, 
drs. M. Hemminga, drs. J. Nollen, dhr. C. Durant en dhr. A. Manders. Hulp 
met betrekking tot het veldwerk is eveneens ontvangen van diverse lokale 
archeologen van de Werkgroep Archeologie Cuijk (WAC). We willen in het 
bijzonder dhr. J. Koeling en dhr. L. Theunissen bedanken voor hun inzet. 
De uitwerking van dit deel is uitgevoerd door drs. E.A.G. Ball en drs. 
E.N.A. Heirbaut, met medewerking van drs. R. van Oosten (determinatie 
middeleeuws en post-middeleeuws aardewerk), drs. P.W. van den Broeke 
(deter minatie deel van prehistorisch aardewerk), Dr. S. Kluiving (fysische 
geografie en geologie) en drs. W. Laan (vervaardiging kaart- en analyse 
materiaal).

2  Betreft oppervlakte onderzochte percelen.

Tabel 1.1 
Overzicht van de verschillende fasen van 

het tot nu toe in de Heeswijkse Kampen 

door Archol uitgevoerde proefsleuven-

onderzoek en opgravingen. 
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Afbeelding 1.1 
Ligging van het plangebied 

Cuijk-Heeswijkse Kampen.

.
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Afbeelding 1.2 
De Heeswijkse Kampen met daarin 

aangegeven de terreinen die tijdens de 

verschillende fasen vanaf 2001 zijn 

onderzocht.





2 Archeologie in en om het plangebied

2.1  Archeologisch kader

Het land van Cuijk en haar omgeving is rijk aan archeologische vind-
plaatsen. Deze kunnen gedateerd worden van het Laat Paleolithicum tot de 
post-middeleeuwse periode. Prehistorische vondsten zijn o.a. bekend uit 
Haps. Daar zijn grafheuvels uit het Neolithicum en de Bronstijd gevonden 
en een urnenveld en nederzettingssporen uit de IJzertijd.3 Uit Linden zijn 
sporen van prehistorische, Romeinse en middeleeuwse bewoningsactivi-
teiten bekend.4 In het centrum van Cuijk zijn graven uit het Neolithicum en 
uit de Midden Bronstijd aangetroffen en er is in de vorige eeuw een urnen-
veld uit de Late Bronstijd gevonden. Deze graven bevinden zich rond de St-
Martinuskerk, de Korte Molenstraat, de Schoolstraat en de Kaneelstraat.5

Cuijk is archeologisch echter het bekendst om de grote hoeveelheid 
sporen uit de Romeinse tijd. De vermelding van ‘Ceuclum’ op de Tabula 

Peutingeriana of Peutinger-kaart, een middeleeuwse kopie van een Romeinse 
reiskaart, toont het belang van Cuijk in deze periode. Cuijk lag op een 
knooppunt van twee grote wegen: de weg die Tongeren over Blerick met 
Nijmegen verbond en de weg naar Xanten langs de Niers.6 Deze kruising 
en de mogelijkheid de rivier over te steken gaf de locatie een bijzonder stra-
tegische positie. Tijdens diverse opgravingscampagnes zijn op verschillende 
locaties in het centrum sporen aangetroffen van een castellum, tempels, 
een vicus, een grafveld en een Laat Romeinse brug over de Maas.7

Op diverse plaatsen zijn de overblijfselen gevonden van de Romeinse weg 
die van Nijmegen via Cuijk naar Tongeren liep. Al in de 1e eeuw na Chr. 
neemt Cuijk een belangrijke plaats in. Allereerst door de mogelijke aanwe-
zigheid van een 1e eeuws castellum (of andersoortige versterking?) en in de 
twee eeuwen daarna door de aanwezigheid van een vicus die, ten minste een 
gedeelte van deze periode in dit deel van Noord-Brabant een centrale 
functie zal hebben vervuld.8 Uit de 4e eeuw kennen we twee elkaar opvol-
gende castella. Aan de oostzijde hiervan bevonden zich een kade en de brug 
over de Maas. De ligging van het Romeinse grafveld langs de Romeinse weg 
is al lang bekend. In de 19e en de 20e eeuw heeft daar op grote schaal schat-
graverij plaatsgevonden. Tot nu toe is er op drie plaatsen binnen dat grafveld 
opgegraven.9 Daarbij zijn vele tientallen crematiegraven gevonden uit de 
eerste tot en met de derde eeuw en een tiental inhumatiegraven uit de 
laatste helft van de 4e of het begin van de 5e eeuw.
De Vroege Middeleeuwen zijn in het archeologische bestand enigszins 
ondervertegenwoordigd. Over deze periode is in Cuijk bijzonder weinig 
bekend. We mogen echter aannemen dat er in Cuijk in die periode één of 
meerdere nederzettingen van belang hebben gelegen. 

3 Verwers 1972.
4 Verhart & Wansleeben 1990, 1992.
5 Koeling 2003.
6 Haalebos 2003.
7 De Ridder 1994.
8 Van Enckevort en Thijsen 2003.
9 Door de Werkgroep Archeologie Cuijk (Elbers et al. 1992), de ROB (Hessing, 1989; Hessing 

& van der Zanden 2003) en Archol (Ball 2005).
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Op het terrein van de St. Martinuskerk zijn door Bogaers enkele hutkom-
men uit de Merovingische periode onderzocht. Het daar opgegraven 
aardewerk is ter plaatse gemaakt en duidt dus op de aanwezigheid van 
een productiecentrum. De bewoning op en rond het castellumterrein in de 
Vroege Middeleeuwen zal uiteindelijk hebben geleid tot de belangrijke poli-
tieke en religieuze functie die Cuijk in de Volle en de Late Middeleeuwen 
bekleedde. Van het castellumterrein kennen we een grote, tien meter brede 
gracht en een deel van een tufstenen muur. Beide hebben waarschijnlijk een 
motte omgeven.10 Deze wordt in verband gebracht met de aanwezigheid van 
de Heren van Cuijk. Mogelijk na de vernietiging van de versterking, rond 
1132, werden op het terrein een aantal elkaar opvolgende kerken gebouwd. 
De aanwezigheid van een eerdere kerk is echter niet uit te sluiten. In het 
gebied rondom de versterking en de latere kerken zijn op verschillende 
plaatsen sporen uit de 11e, de 12e en de 13e eeuw aangetroffen. De resten 
van een gebouw met natuurstenen kelder in het centrum van Cuijk even-
als de gebouwen, zoals die zijn aangetroffen op Groot-Heiligenberg en de 
Beijerd en ’t Riet, zijn noemenswaardig.

Uit het plangebied zelf en het direct daaraan grenzende areaal zijn tal van 
archeologische vondsten bekend. Naast losse vondsten van het Neolithicum 
tot en met de Romeinse tijd zijn er uit de woonwijk Heeswijkse Kampen 
enkele grafvelden en nederzettingsterreinen bekend. Bij de aanleg van 
wegcunetten en bouwsleuven zijn een urnenveld uit de Late Bronstijd en de 
Vroege IJzertijd, mogelijk geflankeerd door graven uit de Midden en/of de 
Late IJzertijd en een Romeins grafveld aangetroffen.11 Deze vondsten gaven 
aanleiding tot een noodonderzoek door de ROB. Hierbij werd het Romeinse 
grafveld voor een groot gedeelte opgegraven. Tijdens de opgravings-
campagnes werden 110 graven gevonden. Lokale archeologen troffen nog 
eens veertig crematies aan. Een aantal graven is ongezien verdwenen door 
bouwactiviteiten en door schatgravers. Het totale aantal wordt geschat 
ongeveer tweehonderd.12 Op basis van de in het graf meegegeven objec-
ten worden de graven gedateerd van de eerste helft van de 1e eeuw tot in 
de 2e eeuw.13 Van het grafveld uit de Late Bronstijd en de Vroege IJzertijd 
kon tijdens de opgravingscampagnes slechts een klein gedeelte worden 
onderzocht. Hier zijn twintig urnbijzettingen aangetroffen welke zich in de 
randzone van het complex bevonden. Het grootste gedeelte van het urnen-
veld was destijds al onder de woonwijk verdwenen.14 Lokale archeologen 
hebben echter in een aantal bouwputten een groot aantal bijzettingen uitge-
graven.15 Uit hun collecties en uit andere meldingen wordt duidelijk dat 
hier een groot grafveld moet hebben gelegen dat zeker meerdere honderden 
graven heeft omvat. Het grootste aantal bijzettingen concentreerde zich bij 
het huidige Brouwersbos. We kunnen ervan uitgaan dat dit urnenveld zich 
oorspronkelijk over een groot gebied heeft uitgestrekt. Tevens is duidelijk uit 
vondstmeldingen, gedaan tijdens de bouw van de woonwijk, dat er zich hier 
bovendien enkele nederzettingsterreinen uit de Bronstijd, de Late IJzertijd 
en de Romeinse tijd hebben bevonden. 

10 Van Enckevort et. al. 2002.
11 Hessing en van der Zanden 2003.
12 Hessing e.a. 1989; Hessing en van der Zanden 2003.
13 Hessing e.a. 1989,; De Ridder 1994; Hessing en van der Zanden 2003.
14 Hessing e.a. 1989.
15 Koolen & de Wit 1981.
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Deze zijn echter nooit intensief onderzocht. In het plangebied zelf zijn 
twee terreinen van hoge archeologische waarde aanwezig. Het door de 
ROB aangegeven areaal bij Ewinkel (CMA-code 46A-024) zou een mogelijk 
urnenveld betreffen; de locatie bij Heeswijk (CMA-code 46A-023) een 
nederzettingsterrein uit de IJzertijd en de Romeinse periode. Dit neder-
zettingsareaal is echter reeds grotendeels verdwenen onder de woonwijk 
Heeswijkse Kampen. Uit Archis, de nationale archeologische databank, zijn 
in het gebied diverse vindplaatsen bekend. Het betreffen vondsten uit het 
Neolithicum, de Bronstijd, de IJzertijd, de Romeinse tijd en mogelijk ook uit 
het Paleolithicum en/of het Mesolithicum. Uit de directe omgeving van het 
plangebied is een veelvoud van dergelijke meldingen bekend.

2.2  Eerder vooronderzoek in het plangebied Heeswijkse Kampen

In het plangebied Heeswijkse Kampen hebben al verschillende vooronder-
zoeken plaatsgevonden. Archeologisch adviesbureau RAAP heeft in 1999 in 
delen van het gebied een boorcampagne (toen AAI-1) uitgevoerd.16 In 2002 
is door RAAP voor de gemeente Cuijk een archeologische verwachtingskaart 
opgesteld. Hierin zijn de Heeswijkse Kampen eveneens aan bod gekomen. 
Het proefsleuvenonderzoek dat in 2001 door Archol is uitgevoerd is hier-
boven al genoemd.17

Hieronder wordt het eerder uitgevoerde vooronderzoek kort besproken. 
Allereerst zal het onderzoek van RAAP worden behandeld. Vervolgens 
zullen de door Archol in 2001 aangetroffen vindplaatsen beschreven 
worden.

2.2.1 Bureau- en inventariserend veldonderzoek d.m.v. 
veldkarteringen en boringen 

Uit het booronderzoek en de oppervlaktekarteringen die door RAAP 
zijn uitgevoerd, is gebleken dat het plangebied een hoge archeologische 
potentie heeft. Bij dit onderzoek zijn in boringen fragmenten prehisto-
risch en/of inheems-Romeins en middeleeuws aardewerk aangetroffen. 
Oppervlaktekarteringen leverden vondsten uit de IJzertijd, middeleeuws 
aardewerk en een vuurstenen kling uit de steentijd op. Op basis van de 
boringen werd op een aantal hogere delen in het landschap de aanwezig-
heid van een dik esdek geopperd en er werd een mogelijk oudere akkerlaag 
aangetroffen.18 Tijdens dat onderzoek zijn er vindplaatsen bij De Nielt, 
Heeswijk en Ewinkel vastgesteld, allen op hooggelegen terreindelen met 
vermoede esdekken. In de lagere gedeelten zijn slechts in drie boringen 
aardewerkscherfjes gevonden. Zij zijn geïnterpreteerd als verspoeld 
mate riaal in Beerse Maas-afzettingen. Op de door RAAP opgestelde 
verwachtingskaart is op basis van een verwachtingsmodel onderscheid 
gemaakt tussen verwachting voor vindplaatsen van jagers-verzamelaars uit 
de steentijd (Laat Paleolithicum - Neolithicum) en vindplaatsen van land-
bouwsamenlevingen (Neolithicum - Late Middeleeuwen).19 Uit het onder-
zoek blijkt dat de vindplaatsen van jagers-verzamelaars voornamelijk op 
overgangszones van nat naar droog aanwezig zijn. 

16 De Baere 2000. 
17 Ball, Arnoldussen & Van Hoof 2001. 
18 De Baere 2000.
19 Jansen en Roymans 2002.
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De vindplaatsen van landbouwsamenlevingen zijn, op basis van het voor-
komen van goede akkergronden, vooral op de hooggelegen gronden te 
verwachten. In het onderzoeksgebied Heeswijkse Kampen zijn volgens de 
verwachtingskaart zones met zowel een hoge als een lage archeologische 
verwachting voor jagers-verzamelaarsvindplaatsen aanwezig. Vooral de 
zones langs enkele restgeulen, zowel onder- als bovenin het plangebied, 
scoren hoog. Voor landbouwsamenlevingen geldt in het gebied vooral een 
middelmatige tot hoge archeologische verwachting. De gebieden met een 
hoge verwachting liggen vooral op de terrasrestruggen met duinafzettingen. 
Ze vallen samen met de in het landschap aanwezige min of meer oost-
west georiënteerde verhogingen bij De Nielt, (de flanken van) Den Drul, 
Heeswijk en (Groot-Heiligenberg-) Ewinkel. 

2.2.2 Proefsleuvenonderzoek

Tijdens het in 2001 door Archol uitgevoerde proefsleuvenonderzoek is een 
aantal zeer grote en kleinere vindplaatsen gekarteerd. De grote zijn vooral 
aangetroffen op bovengenoemde verhogingen in het landschap. Een aantal 
andere ligt in lager gelegen gebieden. Tijdens het proefsleuvenonderzoek 
is vastgesteld dat verbruiningsprocessen en zeer sterke bioturbatie in het 
gehele gebied Heeswijkse Kampen een rol spelen. Sporen zijn hierdoor vaak 
pas op een relatief diep niveau zichtbaar. Een aantal sporen is in het geheel 
niet meer zichtbaar. 

Vindplaats De Nielt
De Nielt is gelegen in het uiterste noorden van het plangebied. Het betreft 
hier een oost-west lopende verhoging waarop RAAP tijdens oppervlakte-
karteringen en tijdens een boorcampagne een aantal prehistorische 
scherven  en wat middeleeuws materiaal heeft verzameld. Op en naast 
De Nielt zijn in 2001 16, twee meter brede, overwegend noord-zuid georiën-
teerde proefsleuven aangelegd.20 Een aantal percelen kon niet worden 
onderzocht. De vondsten en sporen die hieronder worden genoemd zijn 
afkomstig van de hoge terreindelen. 
De vindplaats is gesitueerd op een hooggelegen restant van een rivierterras 
bestaand uit grof zand en grind afgedekt met stuifzanden. De restgeul die 
hierlangs gelegen is, heeft, in elk geval tot ver in de prehistorie, als een natte 
met veen gevulde laagte in het landschap gelegen.21 Aan de zuidkant is de 
rug begrensd door een met kleien opgevulde laagte. Deze twee zones, hoog 
en laag, worden gescheiden door een zandpad dat direct langs de zuidkant 
van De Nielt loopt. Dit pad vormt hier al lange tijd de grens tussen laag en 
hoog zoals blijkt uit de Tranchotkaart (afb. 3.3) en de Historische kaart 
1837-1844. De profielen in de proefsleuven op De Nielt laten onder een 
dikke bouwvoor een eerdlaag en een verbruiningshorizont zien.22 Aan de 
onderkant van de eerdlaag/ top van de verbruiningshorizont is een sterk 
gebioturbeerd, bruin tot donkerbruin soms zeer vondstrijk, niveau aange-
troffen. Dit bevat houtskool, vuursteen, natuursteen, aardewerk uit de 
prehistorie en de Romeinse tijd en metalen  objecten. 

20 In 2003 is er op het oostelijke deel van De Nielt een verkennend onderzoek uitgevoerd. 
(Ball 2003). 

21 Door grootschalige zand- en kleiwinning in het gebied is deze restgeul nu grotendeels 
verloren gegaan.

22 Voor een discussie over de eerdlaag en verbruining zie hoofdstuk 3.
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Aan de voet van De Nielt zijn door lokale archeologen vuurstenen artefacten 
gevonden die duidelijk toe te schrijven zijn aan het Midden Neolithicum.23

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn eveneens vuursteenvondsten uit die 
periode gedaan. Ook is aardewerk aangetroffen dat waarschijnlijk uit het 
Laat Neolithicum dateert. De vondsten zijn verspreid op de hogere delen 
en op de flanken daarvan aangetroffen.24 Opvallend zijn de grote aantallen 
Bronstijdsporen en -scherven die tijdens het onderzoek zijn aangetroffen. 
Deze lijken te zijn verspreid over een oppervlak van ten minste vijf hectare. 
De hoeveelheid en de ruimtelijke spreiding zijn opmerkelijk te noemen. 
Hieruit blijkt dat we te maken hebben met een uitgestrekt en waarschijnlijk 
steeds opnieuw gebruikt nederzettingsareaal uit deze periode. 

23 O.a. in de collectie van L. Theunissen. Deze objecten zijn gedetermineerd door 
drs. L van Hoof.

24 Tijdens het in 2003 uitgevoerde onderzoek aan de oostkant van De Nielt zijn eveneens 
vuursteen- en aardewerkvondsten gedaan die in de periode Midden Neolithicum - Vroege 
Bronstijd te dateren zijn (Ball 2003).

Afbeelding 2.1 
De Heeswijkse Kampen met daarin 

aangegeven de locaties van de tijdens 

het proefsleuvenonderzoek van 2001 en 

2002 gekarteerde vindplaatsen (gren-

zen zijn indicatief en gebaseerd op de 

verspreiding van vondstmateriaal en/of 

grondsporen).

Vindplaatsen 2001-2002

Sporen met gecremeerd menselijk materiaal

Bebouwd \ infrastructuur

Legenda
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In het archeologisch materiaal is de Late Bronstijd mogelijk ook vertegen-
woordigd. In de vondst rijke niveaus en in de sporen daaronder zijn aardewerk 
en andere mobilia uit de Vroege, Midden- en/of Late IJzertijd vertegenwoor-
digd. De Vroege IJzertijd is met een groot aantal mineraalgemagerde scher-
ven sterk vertegen woordigd. Het voorkomen van specifieke aardewerktypen 
en driehoekige weefgewichten duidt op activiteiten later in de IJzertijd. Het 
grote aantal sporen met IJzertijdmateriaal verdeeld over het gehele terrein en 
over verschillende fasen, maar ook het voorkomen van typische nederzettings-
artefacten als weefgewichten en spinklossen suggereert dat het terrein gedu-
rende grote delen van de IJzertijd intensief bewoond is geweest. 
De aanwezigheid van een ronde en mogelijk ook een rechthoekige of vier-
kante greppelstructuur in associatie met IJzertijdaardewerk suggereert dat 
er op deze plaats misschien ook begraven is.25 De greppels zouden kunnen 
behoren tot randstructuren. Verspreid over het gehele terrein zijn arte facten
uit de Romeinse tijd gekarteerd. Sporen met Romeins aardewerk zijn tevens 
in de meeste sleuven op de hogere terreindelen aangetroffen. Een aantal 
hiervan bevat naast gedraaid ook handgevormd aardewerk. Het is hier 
niet duidelijk of het om inheems en daardoor vrij vroeg materiaal gaat of 
om opspit van IJzertijdscherven. In één van de sleuven is gefragmenteerd 
Romeins dakbedekkingmateriaal aangetroffen (N=72). Het gaat zowel om 
stukken van tegulae als van imbrices.
Op het noordoostelijke terreindeel is in een depressie een grote hoeveelheid 
voornamelijk eind 2e en 3e eeuws aardewerk gevonden. Hiertussen bevond 
zich een fragment van een aardewerken gezichtsmasker. Ook zijn dertig 
ijzeren objecten en, om de depressie heen, enkele andere metalen vondsten 
o.a. een munt, (een koperen as van Trajanus (98-117) geslagen te Rome 
in 99-100 na Chr.), een draadfibula, een mes en een hengseltje gevonden. 
Bijzonder is de bodem van de bronzen wijnzeef. Na de Romeinse periode 
tot in de Nieuwe Tijd lijkt het gebied in gebruik geweest te zijn als akker-
bouwterrein. De boerderij De Nielt, een andere boerderij en de bijgebouwen 
zijn op de Tranchotkaart zichtbaar. De verstoringen die in het oostelijke 
deel zijn aangetroffen, de resten van een vermoedelijke steenoven en enkele 
ingravingen in het westen stammen waarschijnlijk uit of vanaf deze periode.
De vindplaats is als behoudenswaardig gekarakteriseerd.26

De vindplaats bij Heeswijk
Tijdens het onderzoek in 2001 zijn diverse vindplaatsen rond (en onder?) 
de boerderijen bij Heeswijk en aan weerszijde van de voormalige Havenlaan 
gelokaliseerd. Voor twee daarvan zijn na dat onderzoek reeds vervolgmaat-
regelen getroffen. Deze vindplaatsen, Heeswijk Havenlaan Oost, een neder-
zettingsterrein uit de Bronstijd en Heeswijk Havenlaan West, een complex 
van post-middeleeuwse veldovens zijn reeds gedeeltelijk opge graven.
Zij komen in het tweede deel van dit rapport, in de hoofdstukken over de 
opgravingen in het tracé van dreef W3C uitgebreid aan bod. Zij worden 
nu dan ook buiten beschouwing gelaten. Hieronder wordt ingegaan op de 
vindplaats bij de boerderijen van Heeswijk zelf. Een groot deel van deze 
vindplaats is gelegen in het door de ROB aangewezen terrein van zeer hoge 
archeologische waarde met monumentnummer 4172 (CMA-code. 46A-023). 

25 Op de meest oostelijke percelen van De Nielt is in een natuurlijke verstoring op een 
verstoord terreindeel ook een aantal fragmenten gecremeerd menselijk bot aangetroffen 
(Ball 2003).

26 Ball, Arnoldussen en Van Hoof 2001, 67.
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Het gehucht Heeswijk is gelegen op een verhoging bestaande uit twee 
parallelle hoge ruggen van rivierzand en is zowel aan de noord- als aan de 
zuidkant begrensd door laaggelegen gebieden. Een groot deel van de rug 
is reeds lang verdwenen onder de woonwijk Heeswijkse Kampen. De sedi-
menten in de lage gedeelten bestaan uit grijze, zeer grindrijke zanden en 
leem afgedekt met zandige kleien, de laatste waarschijnlijk zowel van de 
Beerse Maas als van daarvoor. Delen van de hogere locaties lijken afgedekt 
te zijn met een eerdlaag met daaronder een verbruiningshorizont. Uit het 
onderzoek is gebleken dat één van de hogere delen direct ten noorden van 
Heeswijk recentelijk machinaal is afgeschoven. Hierdoor is een deel van het 
oorspronkelijke profiel verdwenen. Het Pleistocene zandlichaam is slechts 
nog afgedekt door een dunne bouwvoor.27 Deze afgetopte rug loopt als een 
lege, vrijwel spoor- en vondstloze baan van dertig meter breed door het land-
schap. Verder naar het westen waar deze niet zo drastisch is afgeschoven 
zien we tientallen sporen op het hoogste punt. 
De vroegste perioden zijn o.a. vertegenwoordigd door enkele stenen werk-
tuigen. Een opmerkelijk stuk is een fragment Wommersomkwartsiet, 
mogelijk een deel van een door accident siret (splitcore) overlangs gespleten 
afslagbijltje of een in zeer suggestieve vorm gespleten brokstuk.28 Het 
dateert waarschijnlijk uit het Laat Mesolithicum of het Midden Neolithicum. 
Ook is er aardewerk gevonden versierd met pinpricks. Dit dateert uit de 
Hazendonk 2/3 periode, tussen 3800-3400 voor Chr.29

Op de rug bij Heeswijk is de Late Bronstijd vertegenwoordigd met vondst-
materiaal en sporen. In het aardewerk zijn enkele typische vormen en 
versieringstechnieken voorhanden zoals een oor van een ‘Henkeltasse’, en 
scherven met een versiering zoals ook vaak gevonden wordt op lappen-
schalen en met rijtjes gepaarde nagelindrukken. Ook zijn er scherven 
gevonden van een in onze contreien nog onbekend type aardewerk namelijk 
van schepvaatwerk of nappen (Schöpfer).30 De sporen en het aardewerk zijn 
afkomstig van een nederzetting die hier waarschijnlijk in de 9de of 10de

eeuw voor Chr. aanwezig is geweest. 
Zowel op de terreinen ten noorden als ten oosten van de huidige boer-
derijen zijn vondsten en sporen uit de IJzertijd aangetroffen. Het vondstma-
teriaal betreft vooral aardewerk. De sporen bestaan uit paalsporen en kuilen. 
Door de grote verspreiding over het terrein is het zeer waarschijnlijk dat we 
hier te maken hebben met de restanten van meerdere erven. De Midden 
IJzertijd is op het terrein in elk geval vertegenwoordigd door een kuil met 
scherven van o.a. een grote voorraadpot, Marne-aardewerk en kustaarde-
werk. Het materiaal dateert uit een vroege fase van de Midden IJzertijd.
Op een deel van het terrein, enkele percelen ten noorden en ten oosten 
van de huidige bebouwing, zijn de resten van één of meerdere grafvelden 
gevonden. In totaal zijn zes sporen gekarteerd die verbrand menselijk 
bot materiaal bevatten.31 Drie bijzettingen van menselijk materiaal zijn 
gevonden in sleuf 14. Twee daarvan behoren tot een dubbelbegraving. 

27 Bij recent veldbezoek door de auteur bleek dat delen van het terrein ook nu sterk te lijden 
hebben onder agrarische werkzaamheden. Na ploegen ligt het gele zand aan de oppervlakte.

28 Determinatie drs. F. Brounen.
29 Determinatie prof. dr. Louwe Kooijmans.
30 Parallellen zijn voorhanden in het West-Friese materiaal en in Engeland (Ball en Eimermann 

2002).
31 Door de aard van het onderzoek (proefsleuven) zijn slechts enkele sporen gecoupeerd. Het 

is dus mogelijk dat het werkelijke aantal graven dat in de sleuven heeft gelegen veel groter, 
maar niet herkend is. 
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Dit spoor is tijdens het aanleggen van de sleuf al op een hoog niveau, in de 
verbruiningshorizont, aangetroffen. De bodem van een omphallosschaal was 
omgekeerd over een concentratie met crematieresten geplaatst. Tijdens het 
uitgraven van dit graf werd direct daarachter een tweede bol met crematie-
resten zichtbaar. De schaal is te dateren in de tweede helft van de Midden 
IJzertijd.32 74 meter verder naar het noorden lag een derde bijzetting van 
crematieresten. De grafkuil bevond zich direct achter de afgeschoven kop en 
is derhalve sterk aangeploegd. In het spoor zijn enkele fragmentjes handge-
vormd aardewerk aanwezig. Eén andere scherf is waarschijnlijk afkomstig 
van een dolium uit de Romeinse tijd. Het is niet duidelijk of deze scherf als 
intrusief beschouwd moet worden. In sleuf 27 is uit drie sporen verbrand 
menselijk botmateriaal afkomstig. Het gaat om kleine kuiltjes zonder graf-
giften. Zij blijven tot op heden dan ook ongedateerd. Het gedeelte tussen 
sleuven 14 en 27 kon niet worden onderzocht. Het is dan ook niet duidelijk 
of we hier met één grafveld te maken hebben waarvan de lengte meer dan 
150 meter bedraagt, of dat we hier met enkele ruimtelijk gescheiden clusters 
graven, mogelijk uit verschillende perioden te doen hebben.
Veruit de meeste vondsten die op het terrein zijn gedaan stammen uit de 
Romeinse periode. Het gaat om aardewerk, fragmenten van bouwmateriaal 
en metaalvondsten, meestal aanwezig in vondstrijke niveaus op de overgang 
van eerdlaag naar verbruiningshorizont of in de top van de verbruinings-
horizont. De vondsten en sporen zijn afkomstig van één of meerdere neder-
zettingsterreinen uit de Romeinse tijd. Eén van de sporen op het terrein 
betreft een zeer vroege hutkom of kelderkuil met verbrande wandconstruc-
tie. Het is aannemelijk dat deze zich in de nederzetting in de directe nabij-
heid van een huis bevond. Een deel van het aardewerk dat in het spoor is 
gevonden maakt invloeden van elders, zeer wel mogelijk het Germaanse 
gebied, aannemelijk. Ten minste een deel van het gedraaide aardewerk 
uit het spoor dateert uit het tweede of derde kwart van de 3e eeuw. In de 
kuil is eveneens een trommel van een kalkstenen zuil aange troffen; een 
opmerke lijke vondst in het landelijke gebied. Het grootste deel van het 
Romeinse aardewerk van de vindplaats stamt uit de 3e eeuw na Chr.33

Metalen vondsten zoals enkele fibulae en een beslagknop dateren in de 2e

en de 3e eeuw. Een munt stamt uit de 1e eeuw maar is mogelijk hierna nog 
in circulatie geweest. Ondanks de sterke verstoring op delen van het terrein 
en de verbruining is de gehele vindplaats op basis van het grote onderzoeks-
potentieel als behoudenswaardig gekarakteriseerd.34

Vindplaats bij Ewinkel
In het deelgebied Ewinkel (ten zuiden van het weggetje Ewinkel) zijn in 
2001 in totaal 12 proefsleuven aangelegd. Het grootste deel van het terrein 
rondom Ewinkel (ten noorden van de weg) was destijds niet voor onder-
zoek beschikbaar. Binnen het plangebied ligt een door de ROB aan gewezen
terrein van hoge archeologische waarde met monumentnummer 4171 
(CMA-code 46A-024), mogelijk een urnenveld. Dit terrein kon in deze fase 
slechts gedeeltelijk worden onderzocht.

32 Determinatie drs. P. van den Broeke.
33 Determinatie drs. H. Van Enckevort.
34 Zie Ball, Arnoldussen en Van Hoof 2001, 68.

.



Cuijk-Heeswijkse Kampen    21

De sleuven zijn aangelegd op de flank van een verhoging van zand en grind 
in het landschap, waarvan het hoogste deel zich bevindt ten noorden van het 
weggetje Ewinkel. 
Dit is een voortzetting van het hoge gebied bij Groot Heiligenberg. 
De flanken en de lagere gedeelten kenmerken zich door hun lemige karak-
ter en de sterke verbruining, soms tot 1,5 meter diep. 
In een aantal sleuven (5-7 en 11-12) op het noordoostelijke deel van het 
terrein zijn vondsten en sporen aangetroffen. In één van de sleuven 
zijn enkele paalsporen en de hoek van een rechthoekige greppelstruc-
tuur aan wezig. In eerste instantie is deze greppel alleen herkend door de 
grote hoeveelheid vondstmateriaal die deze bevatte. Alleen al tijdens het 
op schaven van het spoor zijn er om en nabij 700 scherven verzameld. 
Ook is er uit de greppel tefriet, metaal, metaalslak, verbrand leem, enkele 
slijpstenen, een spinklos en een deel van een zeer donkerpaars gekleurde, 
enkelribbige armband afkomstig. Op basis van het vondstmateriaal is het 
aannemelijk dat we te maken hebben met de hoek van een omgreppeld 
nederzettingsterrein uit de Late IJzertijd. Enkele schervenclusters dateren 
uit de IJzertijd of zijn inheems. Een halve handmolen die bij de aanleg 
van het vlak werd gevonden dateert uit de Late IJzertijd of de Romeinse 
tijd. Enkele sporen zijn bij gebrek aan vondstmateriaal niet dateerbaar. 
Opvallend is de aanwezigheid van een concentratie Romeins dakbedek-
kingmateriaal op een diepte van ongeveer een halve meter onder maaiveld. 
Het materiaalrijke niveau is slechts op een strook van 5x2 m blootgelegd 
en bemonsterd. In de fragmenten zijn zowel tegulae als een stuk imbrex

en mogelijk ook een stuk van een tubulus vertegenwoordigd. In totaal gaat 
het om vele tientallen stukken. Er is eveneens een aanzienlijke hoeveelheid 
inheems (of IJzertijd-) aardewerk en een veel kleiner aantal scherven van 
gedraaid Romeins vaatwerk verzameld. We kunnen ervan uitgaan dat we 
te maken hebben met de resten van een nederzetting uit de Romeinse tijd. 
Indien het handgevormde aardewerk uit de Romeinse tijd dateert zou het 
hoogstwaarschijnlijk gaan om een nederzetting uit de eerste eeuw na Chr. 
Handgevormd vaatwerk komt daarna per slot van rekening vrijwel niet meer 
in het aardewerkspectrum voor. 
De aanwezigheid van grote aantallen dakpanfragmenten lijkt dat echter 
tegen te spreken. We zouden deze juist niet in een dergelijke vroege neder-
zettingscontext verwachten. In het onderzochte deel van het terrein van 
hoge archeologische waarde is in de aangelegde sleuven geen bewijs gevon-
den voor de aanwezigheid van een urnenveld. 





3  De fysische geografie en geologie van de 

Heeswijkse Kampen 

Dr. S.J. Kluiving (GEO-LOGICAL)

3.1 Inleiding

De positie van het Land van Cuijk ligt op een geomorfologisch scharnier-
punt in het rivierenlandschap 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.35 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 ver andert bij dit scharnierpunt ook 
van insnijdend (verticale erosie) in het zuiden tot meanderend (laterale 
accretie) in het westen. In het geologische 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 Cuijk en in het bijzonder in het plangebied van de Heeswijkse 
Kampen weergegeven worden. Daarbij zal getracht worden op de volgende 
vijf vragen een antwoord te formuleren:

–  Welke factoren spelen een rol bij de vorming van het landschap? 
–  Hoe is het landschap voor te stellen in de verschillende bewoningsfasen 

in de tweede helft van het Holoceen?
–  Hebben de hogere delen tijdens de bewoning vanaf de Bronstijd t/m de 

pre-Beerse Maas in de Middeleeuwen last gehad van overstromingen? 
–  Overstroomde het landschap in de Romeinse tijd vaker?
–  Wat zijn de factoren die hebben gezorgd voor het uiterlijk van het huidi-

ge landschap?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden wordt een aantal relevante bron-
nen en enkele nieuwe veldobservaties hieronder besproken en geanalyseerd. 
Het gehele plangebied is in totaal 3 dagen bezocht en fysisch geografisch 
beschreven. Daarbij is in het zuiden van het plangebied een fysisch geografi-
sche opname gemaakt tijdens twee verschillende fasen van het proefsleuven-
onderzoek bij Ewinkel. Op 11-6-2004 zijn 3 putten nader onderzocht waarbij 
6 wandsecties verticaal zijn opgenomen. De locaties en benummering van 
de opgenomen secties komt overeen met de opname’s in het archeologische 
profiel. Bij de opname zijn ook laterale overgangen van de faciës beschreven 
die goed waarneembaar waren op de bodems van de putten (Bijlage 1, A.1). 
Op 14-9-2004 werden tijdens een tweede fase van het proef sleuvenonderzoek
bij Ewinkel één sleuf (nr. 96) geheel opgenomen en werden in drie overige 
sleuven (nrs. 97, 100 en 101) telkens één sectie opgenomen (Bijlage 1, A.2). 
Op 13-2-2003 is het noordelijk deel van het plangebied bezocht. 

35  Buitenhuis et al., 1991
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Tijdens deze veldopname is een aantal putten nader onderzocht waarbij 
wandsecties verticaal zijn opgenomen; op de bodem van één van de rest-
geulen is een Edelmanboring gezet (Bijlage 1, A.3). Boringen worden 
beschreven volgens het protocol NEN 5104 aangevuld met NITG-SBB-
elementen die relevant kunnen zijn voor het onderzoek.36 Bodemprofielen 
en boorkolommen worden gecodeerd volgens het bodemclassificatiesysteem 
van De Bakker & Schelling (1989). 

3.2 Literatuuronderzoek

Bij het bureauonderzoek is gebruik gemaakt van verschillende bronnen die 
het landschap analyseren in termen van a) het rivier- en terrassenlandschap, 
b) de paleogeografie, c) de opvulling van de restgeul ten zuiden van het 
plangebied, en d) overig gebiedsgericht onderzoek. Een samenvatting van 
gegevens uit deze bronnen wordt hieronder weergegeven.

3.2.1 Het rivier- en terrassenlandschap

Geomorfologisch gezien ligt het land van Cuijk in het oostelijke 
Maaslandschap van Noord-Brabant.37 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:38 Het laagterras is in het Pleniglaciaal opgebouwd door de 
vlechtende Rijn en Maas. De riviervlakte is dan ongeveer 10 kilometer breed. 
Het Laagterras correspondeert met het Vierlingsbeekterras van Huisink 
(1997). In de Bolling en in het Allerød wordt er in een gedeeltelijk mean-
derend riviersysteem een leemlaag afgezet. Het X-terras wordt in de Jonge 
Dryas gevormd en omvat een riviervlakte met een breedte van 2,5 kilo meter. 
De Maas is in die tijd een vlechtende rivier en er vindt op grote schaal 
verstuiving en vorming van rivierduinen plaats. In het huidig Maasdal 
stroomt sinds het Vroeg-Boreaal de meanderende Maas. In het huidige Land 
van Cuijk is dit dal maximaal 500 meter breed.39

Periode    Ouderdom in jaren BP
Jonge Dryas  ±11 000 tot ±10 000 jr BP
Allerød   ±11 800 tot ±11 000 jr BP
Bolling   ±13 000 tot ±12 000 jr BP
Pleniglaciaal  > 13.000

3.2.2 Bespreking van paleogeografische kaarten40

In het Allerød (±11 800 tot ±11 000 jr BP) begon de erosie van het 
Laagterras (uit het Pleniglaciaal). De waterafvoer is geconcentreerd in een 
aantal meanderende hoofdgeulen die zich sterk insnijden. 

36  cf. Bosch, 2000.
37  Buitenhuis e.a., 1991.
38  Van der Beek & Isarin, 1990.
39 Van der Beek & Isarin, 1990, hun figuur 13.
40  Naar Van der Beek & Isarin, 1990.

Tabel 3.1
Geologische tijdstabel van het Laat-

Weichselien
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In het noordelijk deel van de Heeswijkse Kampen zijn eventuele afzet-
tingen uit deze periode door latere erosie verdwenen. De overige geulen 
verkeren in een fase van verlanding. In het zuiden van het plangebied van 
de Heeswijkse Kampen lag in die tijd een zich verlandende geul, tussen 
de (Laag)terrasrestruggen van Heeswijk en Ewinkel in. Ten zuiden van de 
terrasrestrug van Ewinkel lag in die tijd de watervoerende geul Hoenderberg 
(afb. 3.1) (zie beneden voor opvullingsgeschiedenis).
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 het Allerød en laterale erosie ontstaat een nieuw terras-
niveau, het X-terras. Hierbij blijft één terrasrest van het Laagterras gespaard 
voor erosie, te weten dat van Groot- en Klein-Linden aan de noordkant van 
het plangebied. Midden door het plangebied lopen twee O-W georiënteerde 
geulen van het vlechtende rivierstelsel uit de Jonge Dryas om de terras-
restrug heen die tussen Heeswijk en Den Drul is gelegen; in de rest van het 
plangebied bevinden zich de afzettingen (terrasresten) van het X-terras en in 
het zuiden die van het Laagterras. In de Jonge Dryas treden op grote schaal 
verstuivingen op waarbij rivierduinzand wordt afgezet op deze terrasresten. 
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 tegenstelling 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 hoog-
ten. In het plangebied werden praktisch alle hogere terrasrestruggen bedekt 
met opgestoven rivierduinzand, te weten ten noorden van Klein- en Groot-
Linden, bij Heeswijk, Ewinkel, De Nielt en tussen Heeswijk en Den Drul. 
De geul tussen Heeswijk en Ewinkel was in die tijd reeds verland, de geul 
ten zuiden van Ewinkel verkeerde in die tijd in het stadium van verlanding.
In het Preboreaal (±10 000 jr tot ±9 000 jr BP) snijdt de Maas zich diep in 
haar bedding in, de insnijdingen concentreren zich in twee delen, één ter 
hoogte van de huidige Maasloop, en één in een brede geul die ter hoogte 
van Klein-Linden naar het westen loopt, ten zuiden van de terrasrest van het 
Laagterras. De geul snijdt de twee geulen af die in de Jonge Dryas nog actief 
waren. Deze geul, die in het noordelijk deel van het plangebied voorkomt, 
splitst zich bij Den Drul in twee takken die bij De Geest weer samenkomen 
(afb. 3.1). De totale breedte van deze zuidelijke geul is ongeveer 300 meter, 
hiervan was het diepste deel in die tijd watervoerend. In het Vroeg-Holoceen 
(Preboreaal) is bij hoge waterstanden een grijze, zandige leemlaag afgezet, 
die vrijwel overal in het gebied, en dus ook in het plangebied, het X terras 
bedekt. In het zuidelijk deel van het plangebied vindt geen activiteit meer 
plaats.
In het Boreaal (±9 000 jr tot ±8 000 jr BP) concentreert de Maas haar 
waterafvoer in één geul. De Maas schuift verder op naar het Noordoosten. 
De noordelijke geul van de preboreale insnijding wordt nu de watervoerende 
geul: de Katwijkse Maas. De zuidelijke geul, die in het noordelijk deel van 
het plangebied voorkomt, wordt verlaten en verlandt vroeg in het Boreaal. 
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. 
Vanaf het begin van de 16e eeuw met de aanleg van de Beerse Overlaat, 
waarbij met dijken deze afvoer van de Maas werd gereguleerd, is er sprake 
van een onnatuurlijke, geforceerde sedimentatie. 
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In het noordelijke gedeelte van de traverse, op de positie van het plan-
gebied, zijn de overlaatafzettingen het dikst (1 –1.5 meter). De afzettingen 
zijn (zandige) lichte kleien en liggen hier op de afzettingen van het X-terras 
(Jonge Dryas). Op de hogere delen van het laagterras bedraagt de dikte van 
de afzettingen van de Beerse Maas 0 tot 0.5 meter. Waarbij ze moeilijk te 
onderscheiden zijn van de lemige zanden van het laagterras. 
Uit een recent booronderzoek van RAAP zou blijken dat juist op deze 
hogere  delen sprake is van de aanwezigheid van een esdek 
(De Baere, 2000).

Afbeelding 3.1 
Heeswijkse Kampen en gebied 

daaromheen op basis van het Actueel 

Hoogtebestand van Nederland met 

daarin aangegeven de geul Hoenderberg 

(A) en de geul bij Klein Linden (B). 

De stuifduinen, terrasrestruggen en 

geulsystemen zijn hierop duidelijk zicht-
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3.2.3 Opvulling geul Hoenderberg met absolute dateringen41

Uit de opvulling van de geul Hoenderberg die net ten zuiden van het plan-
gebied verloopt in het Holoceen, is in het verleden een profiel palynologisch 
onderzocht.42 Hierdoor is ook de opvullingsgeschiedenis ervan gedeeltelijk 
reconstrueerbaar. Het ‘profiel’ Geul Hoenderberg ligt ongeveer 1500 m 
ten zuidoosten van het plangebied (coördinaten 188, 4/414,8). Het profiel 
is bepaald met een Dachnowsky sonde. In het hieronder gepresenteerde 
profiel zijn de 14C dateringen met a, b, c, etc. aangegeven. Zij zijn beschre-
ven door Teunissen.43

Diepte   Afzettingen

0-25  - Humeus zand
25-65   - Humeus roestig zand g

65-70   - Humeuze fijnzandige klei 
70-75   - Kleiig veen met hout
75-80   - Kleiig veen tot veen e,f

80-115   - Kleiig veen c,d

115-145  - Kleiig veen tot veen b

145-155  - Veen met Elzenhout
155-195  - Veen (sterk vergaan)
195-205  - Grijze humeuze fijnzandige klei a

205-325  -  Naar beneden toe geleidelijk overgaand in blauwe 
klei

325 en dieper - Rivierzand (Pleistoceen)

 a 196-200 cm: 4865 ± 35 jaar BP44 (GrN-8285), b 130-134 cm: 3150 ± 50 jaar BP (GrN-8481),  
c 106-110 cm : 1260 ± 25 jaar BP (GrN-8284), d 88-92 cm: 945 ± 35 jaar BP (GrN-8480), e 
74-78 cm: 2270 ± 70 jaar BP (GrN-8479), f 74-78 cm: 1685 ± 50 jaar BP (GrN-8846), g 60-66 
cm: 730 ± 90 jaar BP (GrN-8283)

Op grond van het pollenspectrum wordt aangenomen dat de opvulling van 
de geul in het Allerød -interstadiaal is begonnen, en dat verder in de loop 
van deze periode de geul buiten gebruik is geraakt. Op grond van de diepte 
en ouderdom ervan wordt deze als hoofdgeul aangemerkt.45 Op basis van 
de opvulling die op locale omstandigheden wijst wordt aangenomen dat 
er geen rivierwater maar regenwater door de geul heeft gestroomd in het 
Preboreaal en Boreaal. Rond 210 cm zou een flink hiaat in de sedimentatie 
voorkomen wat zou corresponderen met het Atlanticum. Dit wordt beves-
tigd door een kort boven dit hiaat genomen monster in de fijnzandige klei 
(196-200 cm) wat een 14C-ouderdom oplevert van 4865 ± 35 jaar BP (GrN 
8285). Deze ouderdom is kort na het einde van het Atlanticum, correspon-
derend met Hazendonk-3 (Midden Neolithicum). 

41  Deze gegevens zijn ontleend aan 1) Veldhoven (1976), doctoraal scriptie Universiteit 
Nijmegen en 2) Brief  d.d. 23-11-1988 van Dr. D. Teunissen (Universiteit Nijmegen) aan 
de heer J. Koeling, in Cuijk.

42  Veldhoven, 1976
43  Brief  d.d. 23-11-1988 Dr. D. Teunissen.
44  BP = Before Present, voor heden.
45  Veldhoven, 1976.

Tabel 3.2 
Opvulling geul Hoenderberg (Veldhoven, 

1976).
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Een Laat Subboreale of Midden-Bronstijd ouderdom komt voor in het kleiig 
veen tot veen in een 14C-monster op 130-134 cm, met ouderdom 3150 ± 50 
jaar BP (GrN-8481). Op 125 cm –mv komt een hiaat voor op grond van de 
pollengegevens. In de bovenliggende laag van kleiig veen op 106-110 cm 
geeft een 14Cmonster een laat-Merovingische ouderdom van 1260 ± 25 jaar 
(GrN-8284). Uit de reconstructie is op te maken dat na het hiaat de sedi-
mentatie (van het kleiig veen) rond 500 n. Chr. op gang is gekomen. Een 
hoger monster uit dezelfde laag (van 88-92 cm) geeft een 14C-ouderdom 
van 945 ± 35 jaar BP (GrN-8480), rond de overgang van de Vroege naar de 
Late Middeleeuwen. Twee 14C –monsters uit de bovenliggende laag kleiig 
veen tot veen geven afwijkende dateringen: op dezelfde diepte (74-78 cm) 
komen ouderdommen voor van 2270 ± 70 jaar BP (GrN-8479) en 1685 ± 
50 jaar BP (GrN-8846). Het naast elkaar voorkomen van jong en oud veen 
boven jonger veen impliceert dat het verslagen veen moet zijn, mogelijk van 
Sub-Boreale ouderdom, welk proces na 1000 na Chr. moet zijn opgetreden. 
Een hogere datering op 60-66 cm geeft een 14C-ouderdom van 730 ± 90 
jaar BP (GrN-8283). De bovenzijde van het profiel rond 40 cm – mv dateert 
waarschijnlijk rond het eind van de Middeleeuwen. 
De matige kwaliteit van de hier gegeven boorbeschrijving sluit ook niet uit 
dat het oudere veen door menselijk vergraving door de middeleeuwse mens 
bovenop jonger veen is terechtgekomen. Een andere mogelijkheid kan zijn 
dat het zogenaamde reservoireffect, de verspoeling en opname van oud 
CO2, het sediment ouder dateert dan dat het werkelijk is.46

3.2.4 Overig gebiedsgericht onderzoek

Ten aanzien van aardkundige waarden in het Land van Cuijk is landschap-
pelijk de tendens dat reliëfverschillen afnemen. Dit zou veroorzaakt worden 
door ruilverkavelingen in het verleden en door toegenomen beakkering 
ten behoeve van de maisteelt. Het kenmerkende geulpatroon neemt daar-
door snel in herkenbaarheid af. Door de verlaging van de enkeerdgronden 
en vooral de vlakvaaggronden op de hogere delen heeft er waarschijnlijk 
al een aanzienlijke aantasting van het bodemarchief plaatsgevonden. De 
overgangzones tussen enkeerdgronden en vlakvaaggronden enerzijds en 
rivierkleigronden in de geulen anderzijds worden steeds minder herkenbaar. 
Dit komt door toegenomen afdekking met van elders afkomstige grond. 
Hierdoor is het bodemprofiel op deze overgangszones waarschijnlijk nog 
intact en zal het bodemarchief nog grotendeels aanwezig zijn. Toenemende 
bedekking maakt het bodemarchief hier zelfs mogelijk minder kwetsbaar 
voor mechanische bewerking.47

Tot op zekere hoogte spelen bovenbeschreven processen ook in de 
Heeswijkse Kampen een rol. Op diverse plaatsen zijn hoger gelegen gron-
den afgeschoven waarbij de daarbij vrijgekomen grond is uitgereden over de 
lager gelegen delen op de rand van geulen. Eveneens is duidelijk dat eerd-
lagen bovenop zandruggen, bijvoorbeeld bij Ewinkel, aanmerkelijk dunner 
zijn geworden op intensief gebruikt bouwland.

46  Als extreem voorbeeld van het reservoireffect in een zoetwatersysteem geldt dat bepaalde 
meren in Antarctica sterk variabele condities kennen (Melles et al, 1997, Schwab, 1998). 
Deze verschillen resulteren in reservoir correctie factoren tot 12.000 jaar! Deze ‘meer’ 
factoren die de toevoer van oud CO2 bewerkstelligen kunnen gerelateerd zijn aan locale 
invloeden van periodieke ijsbedekking, de invoer van vers glaciaal smeltwater, kalkrijke 
bodems aan de rand van het meer en variabele waterdiepten. 

47  Koomen & Exaltus, 2003.
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3.3 Veldobservaties

3.3.1  Heeswijkse Kampen Zuid: (Ewinkel I en II; zie bijlage 1, 
A.1 en A.2 en afb. 3.2)

Uit de opgenomen wandsecties48 blijkt dat onder de bouwvoor twee lagen 
voorkomen die met enige moeite van elkaar onderscheiden kunnen worden. 
De bovenste laag loopt van een diepte van 30 cm door tot gemiddeld 70 
cm diep en bevat overwegend matig tot zwak siltig zand (Zs1 en overwe-
gend Zs2) en heeft een bruinoranje tot donkerbruine kleur. De laag bevat 
ondermeer grind, plantenresten, baksteen (rood) en houtskool. De daaron-
der liggende laag is overwegend donkerbruin tot donkerbruin- oranje en 
bestaat uit overwegend zwak siltig zand. Door het verschil in siltgehalte 
voelt de bovenste laag ‘harder’ of ‘steviger’ aan dan de onderste. Op grond 
van de inhoud en macroscopische kenmerken wordt de bovenste lemigere 
en meer compacte laag als esdek en de onderste laag als verbruiningshori-
zont geïnterpreteerd. Geheel bodemkundig gezien zijn deze twee lagen te 
verdelen in een Aa en een Bw-horizont, waarbij de Aa-horizont wat meer 
compact is. Dit is mogelijk te verklaren door de stelselmatige ophoging van 
deze laag door de tijd heen, waarbij de meest recent opgebrachte laag eerst 
betreden en/of bewerkt wordt voordat de volgende laag eroverheen wordt 
opgebracht. De onderkant van het esdek zou dan corresponderen met de 
grens tussen meer en minder compact. Het minder compacte onderste deel 
van de donker(rood)bruine laag zwak tot matig siltig zand moet dan tot de 
zg. verbruiningshorizont gerekend worden, hier geïnterpreteerd als Bw-
horizont. Bij het bodemonderzoek in de Beijerd en ’t Riet is door een LOI 
(= Loss-on-ignition) methode het koolstofgehalte bepaald van het bodempro-
fiel aldaar.49 Gebleken is dat de Aa horizont significant meer koolstof bevat 
dan de onderliggende Bw-horizont, wat ook het verschil in compactheid of 
‘stevigheid’ tussen de Aa en de Bw-horizont zou kunnen verklaren. De test 
geeft ook aan dat in het onderste deel van de Aa-horizont koolstof kan zijn 
uitgespoeld.

Naast de observaties aan het bodemprofiel werden de volgende algemene 
waarnemingen gedaan tijdens de eerste fase van het proefsleuvenonderzoek 
bij Ewinkel:
1. Aan de zuidkant van put 115 is te zien hoe de leem uitwigt tegen het duin-
zand en er dus bovenop ligt. Aan de noordkant is deze relatie onduidelijker. 
Het ‘duinzand’ is matig grof van korrelgrootte en goed gesorteerd.
2. Aan de noordzijde van put 116 is te zien dat de roodbruine leem uitwigt 
tegen en dus óp het zand en grind ligt. Over de lengte van de put in het 
zuidelijk deel zijn op de putbodem afwisselend zandige en meer grindige 
lagen ontsloten.
3. Een algemene observatie is dat aan de noordelijke einden van de putten 
de concentraties van mangaan en ijzeroer groter in volume zijn dan in het 
midden van de putten. Dit correspondeert met de grootste dikte van de 
leemlaag aan de noord- en zuidkant van de putten, terwijl deze leemlaag 
langzaam uitwigt tegen het zand en grind in het midden van de putten. 
Tijdens de tweede fase van het proefsleuvenonderzoek bij Ewinkel werden 
de sleuven ten noordwesten van de eerste locatie opgenomen. 
48  Alle horizonten in de beneden beschreven profielen zijn ontkalkt (CA = 1).
49  Archol-rapport Beijerd en ’t Riet, Ball en Heirbaut in prep.
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Onder de bouwvoor, die soms uit twee lagen bestaat, komt een bodem-
opbouw voor waarvan de eigenschappen ook lateraal veranderen van zuid 
naar noord:

Aa  Donker tot geelbruin zwak tot matig siltig zand in het zuiden tot 
lichtbruin tot oranjebruin zwak tot sterk siltig zand in het noorden. Dikte 
van deze laag (incl. bouwvoor) loopt van 70 cm in het zuiden tot 40-55 cm 
in het midden tot 70 cm in het noorden. De laag is overal zwak grindig, 
verder komen sporen van baksteen, steenkool, en glas voor aan de noord en 
zuidkant. In het midden van de sleuf lijkt deze bijmenging niet aanwezig. 
De onderkant van deze laag bij sleuf 97 vertoont kleihuidjes (‘slicken sides’) 
op 60 cm in een scherp contact.

B/C  Geelbruin tot donkerbruin zwak siltig zand in het zuiden tot licht-
bruin tot geelbruin matig tot sterk siltig zand in het noorden. Naar het noor-
den toe komt er in deze lagen in toenemende mate meer mangaan voor tot 
in de vorm van grote concreties. 

Algemene observatie: aan de noordkant van de sleuven tijdens de tweede 
fase van het onderzoek is in de C-horizont en onder het eigenlijke (Aa/B) 
bodemprofiel een (sub)gelaagdheid van silt en zand aangetroffen. 

3.2.2 Heeswijkse Kampen Noord (zie bijlage 1, A.3 en afb. 3.2)

Het algemene beeld in dit deel van het plangebied is dat van terras-
restruggen en restgeulen. Bij de veldobservatie is o.a. aandacht besteed aan 
het beeld van oppervlaktesedimenten bij de laterale overgang van rug naar 
geul naar het noorden. Sleuf 50 loopt van zuid naar noord, geobserveerd is 
het deel van hoog naar laag, vanaf de terrasrestrug naar de laagte ten noor-
den ervan:
Sl. 50 Van zwak siltig zand boven in de rug, naar klei met grind en/of 
siltig zand in de overgangszone en zware klei in de geul. 

Op de rug komt de volgende bodemopbouw voor:
Ap: Ploeglaag, Aa: Zwak siltig zand, Bw: ‘Colluvium’ (met veel mangaan), C: 
Roodbruin sterk siltig zand (matig fijn, zwak grindig; veel oxidatie), X: Wit 
zwak siltig zand (matig grof, matig grindig).

In de geul ten noorden van de rug komt 170 cm (zware) klei voor op veen. 
Het veen zou mogelijk uit een verlandingsfase van de Jonge Dryas-geul 
kunnen stammen. De klei is mogelijk afkomstig van de Beerse Maas afzet-
tingen maar zeer waarschijnlijk ook van eerdere Holocene afzettingen.

3.4 Analyse

De opeenvolging van het vermoede esdek op een verbruiningshorizont 
in het plan gebied rond Ewinkel en op andere locaties van de Heeswijkse 
Kampen is soms moeilijk waarneembaar door de identieke kleur en macro-
scopische kenmerken. Wat betreft het proces van verbruining kunnen er 
twee oor zaken gegeven worden.50

50  zie De Bakker en Locher, 1990, 26.3.2 en 26.3.9
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Afbeelding 3.2 
Heeswijkse Kampen op basis van het 

Actueel Hoogtebestand van Nederland 

met daarin aangegeven profiellocaties 

(witte lijnen), duidelijk zichtbare ontgra-

vingen (A) en door agrarische activiteiten 

vervlakte terreindelen (B).

De eerste oorzaak is interne verwering, dat wil zeggen afbraak van de mine-
rale delen. Voordat een dergelijke afbraak kan plaatsvinden, moet er sprake 
zijn van een extreem lage pH en moet er uiteraard verweerbaar materiaal 
aanwezig zijn zoals in de siltrijke gronden in het gebied rondom Cuijk het 
geval is. Een goede ontwatering kan een dergelijk proces nog eens versnel-
len. Een tweede proces dat als verbruining wordt benoemd is homogenisa-
tie. Deze vorm van homogenisatie treedt alleen op in gronden die extreem 
goed ontwaterd zijn en aantrekkelijk zijn voor een rijk bodemleven51 (voed-
selrijk). Dit is op de hogere gronden bij Cuijk ook zeker het geval. 
Een andere oorzaak van het voorkomen van bodemverschijnselen die 
ge associeerd lijken met de verbruiningshorizont hier (i.t.t. bijvoorbeeld het 
Brabantse dekzandlandschap) is de samenstelling van de geologische onder-
grond. In het gehele gebied (behalve in het noordelijk deel) ligt de leemlaag 
uit de Bolling of Allerød (afgezet 13000 tot 11000 jaar geleden) in de onder-
grond. Doordat inzijging van regenwater op sommige gebiedsdelen belem-
merd wordt door de leemlaag in de ondergrond, heersen er in deze bodems 
gedurende grote delen van het jaar zeer zuurstofloze omstandigheden 
waarin ijzer- en mangaanoxiden oplossen (reductie). De vele waargenomen 
mangaanresten getuigen van de korte aërobe condities van de bodem waarin 
het mangaan- en oerijzerknollen weer kan neerslaan.52

51  De Bakker & Locher, 1990.
52  Spek 2004.
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De opeenvolging van bodemlagen bij de Heeswijkse Kampen is enigszins te 
vergelijken met de situatie bij het plangebied van de Beijerd en ’t Riet.53

Een aantal andere bodemkundige verschijnselen laat zich ook verklaren door 
de aan- en afwezigheid van de leemlaag in de ondergrond, die, zoals hierbo-
ven beschreven, een grote invloed heeft gehad op de lokale waterhuishouding. 
De door regenwater verzadigde grond boven de leemlaag kent reducerende 
omstandigheden die een grijze bodemkleur (Cr horizont) opleveren (bijv. 
bij Pro 115.02). Anderzijds zijn de dikke mangaan en oerijzer knollen het 
bewijs voor tijdelijke doorluchting waarbij ijzer en mangaan verbindingen
neerslaan. Waar de leem ontbreekt (in het centrale deel van de putten) zijn 
ook de hydromorfe condities anders en ontbreken de duidelijke mangaan en 
ijzerknollen. Dit beeld wordt bevestigd in het noorden van Ewinkel waar in 
sleuf 96 het siltgehalte in de B/C horizont naar het noorden toe toeneemt 
en waar de mangaanconcentraties in dezelfde richting toenemen. De lemige 
subgelaagdheid die is waargenomen in de C-horizont in het noorden wijst op 
een opslibbinggeschiedenis op een bestaand hoog deel van het oude terras-
senlandschap. Het algemene beeld rond Ewinkel is dat van een terrasrest met 
differentiële hoogte’s, mede in de hand gewerkt door het opgestoven duin-
zand in de Jonge Dryas. 
Bij het weglaten van de bovenste middeleeuwse en postmiddeleeuwse (esdek) 
lagen bij Ewinkel blijft een (golvend) oppervlak over met plaatselijk een moei-
lijk doordringbare leemlaag. Bewoners uit de Romeinse tijd en eerder hadden 
in de lagere delen daardoor waarschijnlijk vaker met drassige  condities te 
maken, vanwege de gebrekkige verticale drainage van regen water. Het esdek 
heeft in de dikste delen, met inbegrip van de bouwvoor, een gemiddelde dikte 
van 70 cm. Exclusief de bouwvoor bedraagt de dikte van het esdek gemid-
deld ruim 40 cm (Bijlage1, A.1 &2). Mogelijk is het bovenste tijdshiaat in de 
restgeul ten zuiden van het plangebied, de aanwijzing voor de start van de 
aanleg van het esdek na 1000 na Chr. Als er geen sprake zou zijn van ‘vervui-
ling’ van oud CO254 zou dit inhouden dat de twee aangetroffen anomale date-
ringen in de klei- en veenopvulling bij Hoenderberg55 vergraving van veen 
voorstellen (aanwezig in de restgeul naast het plangebied). Het kleiige veen 
zou dan, indien gebruikt ter op hoging van het esdek, ook verantwoordelijk 
zijn voor het verhoogde silt- (en humus-)gehalte van het esdek. Beekplaggen 
zullen wellicht een zelfde resultaat bewerkstelligd hebben. Daarnaast moet 
rekening gehouden worden met de combinatie van antropogene en natuur-
lijke ophoging, waarbij afzetting van klei en silt door overstromingen van de 
Beerse Maas voor dat laatste proces gezorgd zal hebben. 
Er mag verwacht worden dat de restgeulen zoals die bij Hoenderberg bij 
extreme piekafvoeren tijdelijk watervoerend kunnen zijn. Op grond van de 
dateringen en de lithologie van de opvulling kan de volgende driedeling in 
de watervoerende geschiedenis van deze restgeul geschetst worden. 1. Sterk 
watervoerend aangegeven door de blauwe klei die naar boven (via en hiaat) 
overgaat in grijze fijnzandige humeuze klei welke een 14C datering heeft kort 
na het einde van het Atlanticum, corresponderend met Hazendonk-3 (Midden 
Neolithicum). 2. Hierna treedt veenmoerasvorming op tot in de Midden 
Bronstijd. Het hierna waargenomen hiaat gaat door tot na de Romeinse tijd. 

53  Archol-rapport Beijerd en ’t Riet, Heirbaut in prep. 
54  Reservoireffect, zie p. 5 en voetnoot 4.
55  Veldhoven, 1976.
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Hierin kan ook sprake zijn geweest van periodes van piekafvoeren. 
Het voorkomen van kleiig veen wijst daar ook mogelijk op. 3. Tijdens latere 
perioden in de Middeleeuwen neemt de invloed van stromend water weer 
toe aangegeven door de opwaartse vergroving van het sediment van kleiig 
veen tot fijnzandige klei tot zand.
Het afzetten van rivierterrassen en het insnijden van geulen daarin door de 
tijd heen heeft geleid tot het karakteristieke golvende landschap bij Cuijk. 
Vanaf het Boreaal, 9000 jaar voor heden, lag het huidige Maasdal vast en 
zag het landschap er geprononceerd uit ongeveer zoals de eerste bewo-
ners die hier kwamen het moeten hebben aangetroffen. In het Vroeg- en 
Midden-Holoceen zijn kleien afgezet in de lagere delen van het terras-
senlandschap.56 Deze kleien corresponderen zeer waarschijnlijk met de 
aangeboorde 170 cm klei ten noorden van sleuf 50 in het noordelijk deel van 
de Heeswijkse Kampen. Uit een studie naar de Romeinse brug bij Cuijk57

blijkt dat a) 1700 jaar vóór de Laat-Romeinse brug de top van de terras-
sedimentatie op 6 m + NAP  lag, b) 800 jaar na de Laat-Romeinse brug 
er een hoogwaterniveau van 7,8 m + NAP was, en c) 1100 jaar na de Laat-
Romeinse brug het 7,5 m niveau regelmatig onder water staat, dit door de 
invloed van de Beerse Maas. Bij reconstructie van de Romeinse brug staat 
het vast dat het laagste laagwaterniveau in de Romeinse tijd op 4,3 m + NAP 
staat; voor het hoogwaterniveau in die tijd wordt een hoogte van 7 m + NAP 
aangenomen, afgeleid van het hoogste niveau van sedimentatie.58 Pas in de 
late Middeleeuwen bereikt de Maas een hoogwaterniveau van 7,8 + NAP. 
Voordat er sprake was van bedijkingen moet worden aangenomen dat in de 
tweede helft van het Holoceen het hele achterland van Cuijk (inclusief de 
Heeswijkse Kampen) beneden de 6 en 7,8 m + NAP regelmatig onder water 
heeft gestaan. Mogelijk correspondeert het hoogwaterniveau van 7,8 m + 
NAP (800 jaar na de Laat-Romeinse brug) met het verslagen veen na 1000 
na Chr. in de geulopvulling Hoenderberg.59 Door de recentere bewerking 
van het land is het bodemprofiel op de overgangszones van terrasrestrug 
naar restgeul waarschijnlijk nog intact en zal het bodemarchief nog groten-
deels aanwezig zijn.

3.5 Conclusie

Een serie factoren hebben bijgedragen tot de vorming van het landschap 
rond Cuijk, onder te verdelen in natuurlijke en menselijke factoren. 
De natuurlijke randvoorwaarden voor de landschapsgeschiedenis worden 
geleverd door de terrassengeschiedenis van de Maas. In het Laat-Glaciaal 
was een verwilderd riviersysteem actief in het gebied. Dit systeem zorgde 
voor een patroon van uitgesneden geulen en hogere terrasrestruggen 
bestaande uit zand en grind. Daarop vond in de Jonge Dryas opstuiving 
van schoon gesorteerd rivierduinzand plaats. De vele waargenomen lemige 
afzettingen op het zand wijzen op hoogwaterstanden in de Bølling of het 
Allerød. Voordat er sprake was van esdekvorming leefde de Prehistorische 
en Romeinse mens in een gevarieerd landschap met hogere ruggen en 
natte, lagere dalen. 

56  Goudswaard e.a., 2000, 501.
57  Goudswaard e.a., 2000, 504.
58  Goudswaard e.a.,  2000, 503; de onderzoekers baseren zich hierbij op de NAP-hoogte van 

een pollenprofiel uit een verlaten Maasmeander.
59  Veldhoven, 1976 en brief Teunissen, 1988.
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Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor overstromingen van de hogere 
delen in de Romeinse tijd in de zin dat er afzettingen van zijn aangetroffen. 
Het is mogelijk dat deze afzettingen wel in de lagere delen aanwezig zijn, 
maar later zijn opgenomen in het esdek waardoor ze niet meer te onder-
scheiden zijn van latere afzettingen, gezien de gereconstrueerde NAP-water-
hoogte van 7 m + NAP bij de Romeinse brug.60  Het esdek heeft zich pas 
na 1000 na Chr., maar waarschijnlijk veel later, ontwikkeld, geconcentreerd 
op de hogere delen van het landschap, de terrasrestruggen al dan niet afge-
dekt met stuifzand. Antropogene en natuurlijke processen hebben mogelijk 
samen gezorgd voor de ophoging van bepaalde delen van het landschap. De 
eerdlagen lijken zich in belangrijke mate te beperken tot de bouwlanden 
zoals die zijn aangegeven op de Historische landschapskaart van De Bont 
alsook op de Tranchotkaart (afb. 3.3).61 Het huidige landschap zou mogelijk 
al een aanzienlijk deel van zijn esdek verloren zijn door ruilverkavelingac-
tiviteiten en andere vervlakkingprocessen van de vorige eeuw. De vondsten 
gedaan in dit onderzoek laten zien dat het grootste deel van het esdek in het 
plangebied nog intact is. De Beerse Maas heeft alleen invloed gehad in het 
noordelijke deel van de Heeswijkse Kampen.

60 Goudswaard e.a., 2000.
61 De Bont 1993. De gebieden betreffen akkerland ongeperceleerd in de categorie grondgebruik 

en percelering in 1840, deels ingericht voor 1500. 

Afbeelding 3.3 
Tranchotkaart met de begin 19e eeuw in 

gebruik zijnde graslanden en akkerbouw-

gronden.



4 Vraagstellingen en Methodiek 

4.1 Vraagstellingen

In het voor dit onderzoek door de ROB opgestelde Programma van Eisen 
is een aantal uitgangspunten, enkele algemene en verschillende specifieke 
vraagstellingen geformuleerd.62

Uitgangspunten

A. Op basis van dit IVO kan een rapportage conform de inhoudsopgave van 
de standaard RAM AAO worden opgesteld.
B. Op basis van de bevindingen moet een uitspraak worden gedaan over de 
behoudenswaardigheid van de archeologische waarden conform het model 
Deeben et al. 1999.63 Dit moet per onderdeel worden beargumenteerd.

Algemene vragen

1 Wat is de kwaliteit van de grondsporen?
2 Wat is de aard van de vindplaats?
3 Wat is de omvang van de vindplaats?
4 Wat is de datering van de vindplaats c.q. vondsten?
5 Hoe is de conservering van het vondstmateriaal?
6  Wat is de diversiteit aan sporen en wat is globaal de hoeveelheid 

sporen en vondsten per m2?
7 Wat is de stratigrafie en de bodemontwikkeling ter plaatse?
8  Wat is het hoogst liggende en diepst liggende sporenniveau t.o.v. 

maaiveld en NAP.
9 Welke complextypen kunnen onderscheiden worden?
10  Wat is de omvang van het gebied waar archeologische waarden zijn 

aangetroffen?
11  Geef een inschatting van de potentie van de overige, niet onder-

zochte delen (inhoudswaarde en fysieke kwaliteit).
12  Geef duidelijk aan welke gebieden niet zijn onderzocht en wat de 

reden daarvoor is.
13  Welk percentage van het plangebied is gedekt door het inventa-

riserend onderzoek? Is dit voldoende gebleken? 

Specifieke of aanvullende vragen

1  Bevinden zich in het plangebied archeologische sporen en resten 
die in verband kunnen worden gebracht met de Romeinse vicus in 
het centrum van Cuijk?

2  Is er op grond van de archeologische resten en de landschappelijke 
context een relatie te leggen met de bewoning op het nabijgelegen 
terrein De Nielt?

62  d.d. 11-7-2002, Herziene versie van PvE dd 31-8-2000.
63  Deeben J., B.J. Groenewoudt, D.P. Hallewas, W.H.J. Willems 1999.
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4.2 Methodiek van het proefsleuvenonderzoek

De hier gepresenteerde methodiek is vóór het onderzoek opgesteld 
op basis van de resultaten van het door RAAP uitgevoerde booronder-
zoek, eerder proefsleuvenonderzoek en de conceptversie Archeologische 
Verwachtingskaart van het Land van Cuijk.64 Het onderzoek is ‘pragmatisch’ 
uitgevoerd. De locatie van de aan te leggen proefsleuven lag niet vast, er is 
steeds gebruik gemaakt van het in het terrein zichtbaar reliëf en de te volgen 
strategie kon steeds weer overwogen worden.
De insteek van het proefsleuvenonderzoek was voornamelijk landschaps-
georiënteerd. Uit het eerder uitgevoerde proefsleuvenonderzoek was al 
duidelijk geworden dat de grote vindplaatsen zich vooral op de hoge ruggen 
bevonden; kleinere vindplaatsen van uiteenlopende aard zijn echter ook in 
de lagere terreindelen aanwezig. Om die reden is ervoor gekozen de proef-
sleuven in zoveel mogelijk landschappelijke zones aan te leggen. De in het 
landschap zichtbare verhogingen, de flanken daarvan alsook de laagtes en 
restgeulen zijn onderzocht, zij het met wisselende intensiteit. Ook diverse 
terreinen waarop tijdens het booronderzoek geen vindplaatsen waren aange-
troffen, zijn onderzocht. 

Het terrein is voorafgaand aan het onderzoek opgedeeld in de volgende 
zones (afb. 4.1):

A Eerder door RAAP onderzocht terrein met archeologica, een hoge 
archeologische verwachting voor vindplaatsen van landbouwsamenlevingen 
en een gedeeltelijk hoge en gedeeltelijk lage verwachting voor vindplaat-
sen van jagers-verzamelaars samenlevingen. Het betreffen de hooggelegen 
terreinen bij Ewinkel (ca 7.5 ha), waaronder het deel dat is aangewezen als 
terrein van zeer hoge archeologische waarde, CMA-code 46A-023/monu-
mentnummer 4171, en de percelen aan de westkant van Heeswijk (ca. 8 ha), 
waarvan een gedeelte eveneens behoort tot een terrein van zeer hoge archeo-
logische waarde CMA-code 46A-024/monumentnummer 4172.

B Eerder door RAAP onderzocht terrein zonder archeologica en 
een middelmatige archeologische verwachting voor vindplaatsen van land-
bouwsamenlevingen en een gedeeltelijk lage en gedeeltelijk hoge archeologi-
sche verwachting voor vindplaatsen van jagers-verzamelaars samenlevingen.
 Het gaat om het laaggelegen gebied tussen de hooggelegen delen 
bij Ewinkel en Heeswijk (op de Tranchotkaart De Cuylen genoemd) en een 
deel van het laaggelegen terrein ten noorden van Heeswijk (samen ca. 8.5 
ha).

C Nog niet eerder onderzochte terreinen met een middelmatig tot 
hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen van landbouwsamen-
levingen en een deels hoge en deels lage verwachting voor jagers-verzame-
laars populaties. In totaal gaat het hier om ongeveer 18 ha verdeeld over 
enkele in het landschap aanwezige verhogingen, de flanken daarvan en 
verschillende lage gebieden waaronder restgeulen.

64  De Baere 2000; Ball e.a. 2001; Ball 2002 (zie bijlage in dit volume); Jansen en Roymans 
2002.
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Voor de diverse zones zijn verschillende onderzoeksstrategieën gehanteerd. 
In het gebied dat eerder is geïnventariseerd en archeologie heeft opgele-
verd (A) en op de gehele verdere in deze fase voor onderzoek beschikbare 
verhogingen onder en naast Ewinkel en Heeswijk (hoge archeologische 
verwachting), in totaal ca. 15 ha, zijn in eerste instantie parallelle proef-
sleuven met een tussenafstand van 45-50 m en een breedte van 4 m aange-
legd. Waar noodzakelijk, zijn daartussen sleuven gelegd en uitbreidingen 
gerealiseerd. Dit had voornamelijk als doel om spoorclusters te begrenzen 
en om inzicht te verkrijgen in onduidelijke complexen of om verwachte 
archeologische complexen op te sporen. Uiteindelijk is vooral om die laatste 
reden de ver hoging bij Ewinkel grotendeels onderzocht met proefsleuven 
met een tussenafstand van ca. 25 m. Dit had vooral als doel om het daar 
verwachte urnenveld (CMA-code 46A-023/monumentnummer 4171) te 
zoeken. Deze onderzoeksstrategie zorgde ervoor dat de mate van verstoring 
gekarteerd kon worden. De lokale boeren in het gebied claimden dat ze de 
hier aan wezige koppen in het verleden intensief voor zandwinning hebben 
gebruikt. Ruim 9 % van het beschikbare terrein bij Heeswijk en Ewinkel 
is zoals hierboven beschreven onderzocht. 2.8 ha was niet voor onderzoek 
beschikbaar. 

Afbeelding 4.1
De Heeswijkse Kampen met daarin de 

verschillende vóór het onderzoek van 

2003-2004 onderscheidden onderzoeks-

zones (A-B-C) en de niet voor onderzoek 

beschikbare delen van het terrein. De 

eerder onderzochte terreinen zijn hier 

niet op aangegeven. 
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Het tijdens de Aanvullende Archeologische Inventarisatie afgeboorde terrein 
zonder archeologische indicatoren (B) is veel extensiever onderzocht. 
Hier zijn enkele sleuven op strategische locaties, deels in en op de rand 
van geulen en in laagtes tussen hogere delen aangelegd. In dit gebied zijn 
sleuven van twee en van vier meter breed aangelegd. Van de op deze manier 
onderzochte gebieden is 3 % gekarteerd. 
De nog niet eerder onderzochte terreinen die geen deel uitmaakten 
van bekende vindplaatsen zijn in eerste plaats verkennend onderzocht. 
Vindplaatsen, zowel van vondsten en sporen, zijn eerst opgespoord door 
middel van 2 m brede proefsleuven met een onderlinge afstand van 50 
meter. Indien archeologische indicatoren op bepaalde plaatsen werden 
aangetroffen zijn de sleuven verbreed en/of is er een aantal waarderende 
sleuven aangelegd. Van deze zone was in totaal 4.1 ha niet voor onderzoek 
beschikbaar.
In de sleuven zijn de bouwvoor en de lagen die een eventueel sporenvlak 
afdekten machinaal verwijderd. Hierbij is het vondstmateriaal per sectie van 
5 m verzameld. Vanaf het niveau onder de bouwvoor is de metaaldetector 
gehanteerd. De in de sleuven gekarteerde grondsporen zijn in principe zo 
weinig mogelijk uitgegraven, voornamelijk alleen vrijgelegd. Slechts een 
selectie van de sporen is uitgegraven voor het verzamelen van daterend 
materiaal en informatie over de aard en kwaliteit van de grondsporen en 
vondsten.

Afbeelding 4.2 
Het aanleggen van enkele proefsleuven 

op het terrein bij Ewinkel.



5 De resultaten van het onderzoek

Tijdens het proefsleuvenonderzoek dat in 2003-2004 is uitgevoerd zijn 
diverse nieuwe, in Archis of de literatuur nog onbekende vindplaatsen 
aangetroffen. Andere al bekende vindplaatsen zijn begrensd of juist uitge-
breid. In totaal zijn honderden grondsporen gekarteerd en enkele duizen-
den vondsten verzameld. Het gaat om een klein aantal vuursteenvondsten, 
enkele sporen en wat aardewerk uit de Bronstijd, nederzettingsterreinen en 
grote hoeveelheden aardewerk en andere mobilia uit de IJzertijd, een relatief 
kleine hoeveelheid scherfmateriaal uit de Romeinse tijd en sporen en aarde-
werk uit de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd (zie tabel 5.1). 
De resultaten wijken daarmee duidelijk af van de resultaten van het uitge-
breide proefsleuvenonderzoek dat in 2001 is uitgevoerd. Toen zijn op de 
hoge gronden bij De Nielt en Heeswijk uitgebreide arealen met sporen en 
vondsten uit de Bronstijd, de IJzertijd en de Romeinse tijd gekarteerd. 
De Bronstijd en de Romeinse tijd zijn in het onderzoek van 2003-2004 
duidelijk ondervertegenwoordigd. In 2001 zijn eveneens begravingen aange-
troffen. Deze zijn in 2003-2004, ondanks de vermoede aanwezigheid van 
een urnenveld in het gebied, niet gevonden. 
Hieronder worden eerst de keuzes toegelicht die er toe hebben geleid dat 
bepaalde terreindelen als vindplaats worden besproken en andere niet. 
Daarna wordt iedere vindplaats afzonderlijk beschreven. 

grondsporen lagen
    aantal gewicht  aantal gewicht

Vuursteen (-artefacten)  4 8,1  11 87,5
Aardewerk prehistorie  1881 25757,8  1582 13397,1
(m.n. IJzertijd)
Aardewerk Romeinse tijd  3 121  87 1139,2
Aardewerk Middeleeuwen/ 38 787,3  102 1663,9
Nieuwe Tijd
Aardewerk indet.  12 191,7  23 202,9
Keramische objecten  3 240,4  9 326,9
Bouwmateriaal div.  432 8570,9  78 21216,2 
(baksteen, dakpan)
Metaal div.   132 2443,1  74 4582,8
Steen 65    147 12333  318        26840,8
Verbrande leem/   288 1773,2  18 170,9
verbrande klei

65  Inclusief tefriet. Indien per spoor of per 5x5 m-vak in een laag meerdere fragmenten tefriet 
zijn aangetroffen is dit steeds als 1 geteld. 20 stuks van het natuursteen (exclusief de 
maalsteenfragmenten) betreffen duidelijk herkenbare artefacten. 

Tabel 5.1 
Totale aantallen en gewichten (in gram-

men) van vondsten uit grondsporen en 

lagen (evt. eerdlagen, afdekkende klei- en 

siltige pakketten, verbruiningshorizont, 

vlak en incidenteel bouwvoor) per vondst-

categorie, aangetroffen tijdens het proef-

sleuvenonderzoek 2003-2004 (zonder 

De Nielt Oost en Kralensnoer). 
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5.1 Het aanwijzen van vindplaatsen: methodische overwegingen 

In het gebied Heeswijkse Kampen zijn op zeer veel plaatsen archeologica te 
verwachten. Het is een, zowel in prehistorische als in historische perioden, 
intensief gebruikt gebied, zowel voor bewoning en begraving als activiteiten 
die te maken hebben met landbouw en veeteelt, jacht etc. Dit lijkt in vrijwel 
alle landschappelijke zones sporen te hebben nagelaten. Uit deze campagne, 
maar ook uit eerder in het gebied uitgevoerd onderzoek, blijkt dat archeolo-
gisch vondstmateriaal verspreid door het gebied voorkomt. Zo is het geclus-
terd aanwezig op en naast de nederzettingsterreinen, als ruis buiten de 
randzones van dergelijke terreinen, als kleine materiaalconcentraties in laag-
tes en restgeulen en als ‘losse vondsten’ in alle zones. Grondsporen komen 
eveneens in verschillende landschappelijke zones voor. Op de hogere ruggen 
die in het gebied voorkomen zijn sporenconcentraties aanwezig die vooral 
toe te wijzen zijn aan nederzettingen. Maar ook in gebieden die wat lager 
liggen zijn vermoede nederzettingsterreinen aan wezig. Grondsporen zijn 
eveneens aangetroffen in de met klei, zandige klei en silt gevulde laagtes 
bij restgeulen (afb. 5.1). Hier lijkt het niet te gaan om sporen van nederzet-
tingen (bewoning), maar van andere activiteiten. Opvallend zijn bijvoorbeeld 
de kuilen met een houtskoolrijke vulling die op diverse laag gelegen plaatsen 
in het gebied zijn aangetroffen. Eigenlijk kan gesteld worden dat een groot 
gedeelte van de Heeswijkse Kampen als archeo logisch waardevol gebied 
aangewezen kan worden. 

In totaal zijn tijdens dit onderzoek zeven terreinen tot ‘vindplaats’ benoemd. 
Deze toewijzing is gekoppeld aan het geclusterd voorkomen van (een 
relatief groot aantal) grondsporen of grondsporen en vondstmateriaal. 
Verspreidingskaarten van vondstmateriaal uit de lagen die het ‘sporenvlak’ 
afdekken (en het sporenvlak vormen) laten zien dat clusters vooral samen-
vallen met spoorconcentraties. Concentraties prehistorisch aardewerk 
(vooral IJzertijd) uit afdekkende lagen zijn, zoals te verwachten, duidelijk 
te koppelen aan nederzettingsterreinen (kaartbijlage 1). Een locatie waar 
geclusterde paalsporen en/of kuilen samen met gefragmenteerd aardewerk, 
maar vaak ook met andere vondstcategorieën als tefriet, voorkomen wordt 
hier beschouwd als nederzettingsterrein.

Afbeelding 5.1 
Kuilen met houtskoolrijke vullingen in het 

lage gebied bij een Pleistocene restgeul 

in sleuf 59.



Cuijk-Heeswijkse Kampen    41

Romeins (gedraaid) aardewerk komt her en der op het terrein voor (kaart
bijlage 2). Enkele fragmenten zijn vertegenwoordigd op terreinen waar ook 
prehistorische bewoningssporen zijn aangetroffen. De grootste concentra-
tie komt voor bij het terrein Ewinkel. Het materiaal is echter meestal sterk 
verweerd, gefragmenteerd en komt slechts incidenteel uit sporen.
We kunnen ons dus afvragen of we ter plaatse van de aardewerkvondsten te 
maken hebben met de relicten van nederzettingen, of dat we te maken hebben 
met ruis van nabijgelegen nederzettingen, of de weerslag van akkerbouwactivi-
teiten uit de Romeinse tijd en/of later. Andere duidelijk aan de Romeinse tijd 
toe te schrijven en in nederzettingscontext te verwachten vondsten als fibulae of 
munten zijn niet aangetroffen.
Aardewerk uit de Middeleeuwen is op verschillende locaties op het in 
2003-2004 onderzochte terrein aangetroffen, evenals scherfmateriaal uit de 
Nieuwe Tijd (kaartbijlage 3). Clustering is aanwijsbaar op twee plaatsen. 
Op deze locaties zijn eveneens nederzettingssporen uit de Middeleeuwen en/of 
de Nieuwe Tijd aanwezig. Een gedeelte van dat aardewerk weerspiegelt waar-
schijnlijk akkerbouwactiviteiten. Enkele ‘losse vondsten’ uit die periode, rond-
om bovengenoemde clusters, hebben wellicht eveneens landbouw activiteiten 
en kunnen secundair ter plaatse zijn geraakt. In totaal is in ‘slechts’ 17 sleuven 
middeleeuws of postmiddeleeuws scherfmateriaal  aangetroffen. Het is daarbij 
opvallend dat aardewerk uit de Vroege Middeleeuwen, op één scherf na, geheel 
ontbreekt.
In het gebied zijn maar weinig vuurstenen artefacten aangetroffen. 
Het aantal is te klein en de artefacten zijn te diffuus verspreid om van afzon-
derlijke vuursteenvindplaatsen te kunnen spreken (kaartbijlage 4). De gehan-
teerde methodiek (machinaal aangelegde proefsleuven) leent zich echter slecht 
voor het opsporen van dergelijke complexen. De verspreiding van het lithisch 
materiaal heeft geen aanleiding gegeven om extra vind plaatsen te definiëren. 
Vindplaatsen alleen op basis van vondstmateriaal zijn niet onderscheiden. 
De vindplaatsen die hier worden besproken betreffen dus voornamelijk de 
(grotere) clusters sporen (afb. 5.2 en 5.3), gecombineerd met vondsten. De 
hier gebruikte vindplaatsnummers (1-7) dienen vooral om de beschrijving van 
de grote hoeveelheid data te vergemakkelijken. Ook buiten de hieronder te 
beschrijven vindplaatsen met nummers, zijn sporen en vondsten aanwezig. 
Dit wordt duidelijk geïllustreerd door vindplaatsen 6 en 7. Zij bevinden zich 
in één aaneengesloten gebied van enkele hectaren waarbinnen een duidelijke 
verdichting van archeologisch materiaal is aangetroffen. Vindplaatsen 6 en 7 
vormen echter twee aanwijsbare sporenclusters. Ertussen en eromheen liggen 
veel minder sporen. Vondstmateriaal is echter wel tussen de vindplaatsen 
aanwezig. Dat aan de randen en buiten die (sporen-)clusters nog wel degelijk 
om archeologisch interessante gebieden gaat wordt o.a. aangetoond door een 
vondst op het terrein aan de uiterste westkant van vindplaats 6. Hier zijn in 
een relatief laag terreindeel enkele sporen en het grootste deel van een ijzertijd-
pot van aanzienlijk formaat gevonden. In het geval van dit aardewerk gaat het 
om een opzettelijke depositie waarbij afzonderlijke potdelen duidelijk gerang-
schikt zijn neergelegd. 
De begrenzingen die in de tekst en op de kaarten voor vindplaatsen of zones 
worden gebruikt moeten dan ook als indicatief worden beschouwd. Sites lopen 
vaak nog buiten de onderzochte percelen en proefsleuven door. 
De vindplaatsen kunnen vanuit een wetenschappelijk oogpunt moeilijk afzon-
derlijk, of zonder de omliggende gebieden, gezien worden. Zij maken deel uit 
van een groot, intensief gebruikt cultuurlandschap.
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Afbeelding 5.2 
Berekende sporendichtheid (Prehistorie-Nieuwe Tijd) in het plangebied Hees-wijkse Kampen op 

basis van alle door Archol uitgevoerde onderzoeken.66 Het in 2003-2004 onderzochte terrein is 

met een stippellijn omgeven.

66  De putten zijn in 25 meter vakken verdeeld. Per vak is het aantal sporen bepaald (m.b.v. 
centroides). Dit aantal, gedeeld door het aantal vierkante meters, is de basis geweest voor 
een gridinterpolatie (IDW, search radius 150 meter, celgrootte 5 meter, exponent 2) Het grid 
wordt niet weergegeven buiten de grenzen van de onderzoeksgebieden. In deze afbeelding 
zijn alle perioden vertegenwoordigd van prehistorie tot Nieuwe Tijd. Duidelijke zeer recente 
verstoringen (ontzandingskuilen, recente ploegsporen etc.) zijn niet meegeteld.
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Afbeelding 5.3
De Heeswijkse Kampen met daarin de 

tijdens het onderzoek van 2003-2004 

ontdekte vindplaatsen (grotere sporen- 

en materiaalclusters) 1 t/m 7 (grenzen 

indicatief).
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5.2 Enkele algemene punten

Op basis van de in de afgelopen jaren uitgevoerde proefsleuvenonder zoeken, 
de opgravingen en het in hoofdstuk 3 gepresenteerde fysisch geografisch 
onderzoek kunnen enkele algemene punten worden geformuleerd. 
Zij gelden in meer of mindere mate voor het hele gebied Heeswijkse 
Kampen, evenals de terreinen daaromheen.

Op alle vindplaatsen speelt verbruining een rol. Dit betekent dat de toppen 
van sporen in deze horizont zijn opgenomen en moeilijk of niet zichtbaar 
zijn. In het ergste geval zijn sporen in het geheel aan het oog onttrokken. 
Op de flanken van zandkoppen is de verbruiningshorizont overwegend 
dikker dan op de kop zelf. Sporen uit verschillende perioden krijgen hier-
door vaak een gelijkende vulling. Subrecente sporen kunnen daardoor als 
oudere sporen herkend worden. Het verbruiningsproces is nog steeds gaan-
de en bedreigt de zichtbaarheid van sporen. 

Het gebied is in hoge mate gebioturbeerd. Dit proces zorgt voor homogeni-
satie van verschillende lagen. Sporen hebben daarvan eveneens te lijden 
gehad . Zij zijn soms als het ware door de mollenpijpen uitgesmeerd. 
Het verschil tussen werkelijke grondsporen en natuurlijke verstoringen is 
hierdoor soms slecht te zien. We gaan er dan ook van uit dat verschillende 
‘sporen’ in werkelijkheid natuurlijk zijn.

Op diverse delen van het landschap zijn ophogingpakketten waargenomen. 
Zij zijn vermoedelijk als eerdlagen te interpreteren. Een combinatie van 
natuurlijke ophoging, bijvoorbeeld door geregelde overstromingen en antro-
pogene ophoging, door het opbrengen van mest en beekplaggen, wordt voor 
sommige terreinen waarschijnlijk geacht.

De vindplaatsen hebben te lijden onder verstorende ‘agrarische’ werkzaam-
heden. Egalisatie, zandwinning en diepploegen hebben hun sporen in het 
gebied nagelaten. Zo zijn delen van vindplaatsen 2 en 3 vernietigd door 
egalisatie en vertoont vindplaats 7 grote ontzandingskuilen. Op de vind-
plaats Heeswijk Havenlaan (ter hoogte van het grafveld) is een deel geëgali-
seerd en is recentelijk diep geploegd waardoor geel zand aan de oppervlakte 
zichtbaar is geworden.
Organisch vondstmateriaal is vrijwel nergens boven de grondwater spiegel 
bewaard gebleven. Botanisch onderzoek van spoorvullingen van de 
Bronstijdvindplaats in het tracé van de Dreef en op de vindplaats Heeswijk 
Havenlaan uit 2001 toont dit aan. In de geulen naast verschillende vind-
plaatsen zou organisch vondstmateriaal wel bewaard gebleven kunnen zijn. 
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5.3 De afzonderlijke vindplaatsen

5.3.1 Vindplaats 1: sporen op de flank van de verhoging bij Den Drul

Inleiding
Vindplaats 1 ligt in het uiterste noorden van het plangebied, op de zuid-
oostelijke flank van een verhoging in het landschap die Den Drul wordt 
genoemd. Op deze flank zijn vijf proefsleuven aangelegd (sleuven 40 t/m 
44). Zij zijn vanaf het hoogste deel van het beschikbare terrein, dat wil 
zeggen niet vanaf de kop Den Drul zelf maar vanaf de flank, naar het lager 
gelegen zuiddeel van het terrein aangelegd. 

Afbeelding 5.4 
Overzicht van de proefsleuven bij 

vindplaats 1 en de daarin aangetrof-

fen sporen. De rode stippellijn geeft de 

omvang van de vindplaats aan (indicatief). 

Bovenaan: landschappelijke situatie, 

AHN.
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In het lage zuidelijke deel van het onderzochte terrein konden de proef-
sleuven omwille van de zeer hoge grondwaterstand en de natte weersom-
standigheden gedurende deze fase van het onderzoek niet overal op de 
gewenste diepte worden aangelegd. 
Het aantal sporen dat in de verschillende proefsleuven is gekarteerd is 
beperkt (N=15). Ook het aantal vondsten is beperkt. Het gaat slechts om 
enkele scherven uit de IJzertijd, de Romeinse tijd en de Middeleeuwen. 
De meeste hiervan konden niet aan sporen gekoppeld worden. Het is echter 
duidelijk dat hier een randzone van een veel grotere vindplaats is aange-
troffen. Deze moet op het hogere deel, Den Drul zelf, ten noorden (en ten 
westen) van de nu aangelegde sleuven gezocht worden. Door de aanwezig-
heid van een groot gronddepot was het niet mogelijk dat terrein te onder-
zoeken.

Lokale landschappelijke situatie en bodemopbouw
Den Drul betreft een oost-west georiënteerde nog duidelijk zichtbare verho-
ging in het landschap. Het gaat hier om een Pleistocene rivierterrasrug, al 
dan niet afgedekt met stuifzandafzettingen. Het hier relevante deel, het deel 
ten oosten van de A73, wordt aan de noord-, de oost- en de zuidkant geflan-
keerd door laaggelegen gebieden, de restgeulen. Aan de noord- en oostkant 
zijn deze inmiddels grotendeels opgeruimd door ontzandingswerkzaam-
heden.
In het lager gelegen zuidelijke deel van het met proefsleuven onderzochte 
terrein is de Laat-Pleistocene restgeul nog intact. Met, in het kader van het 
fysisch geografische deel van dit onderzoek, uitgevoerde boringen is aange-
toond dat we hier te maken hebben met een aanzienlijke geul met een 
opvulling van veen afgedekt met klei. Op de flanken en aan de noordkant 
van het terrein hebben we te maken met klei die naar het hogere gedeelte 
toe overgaat in lichte klei en sterk siltig zand. Het is in deze matrix dat de 
grondsporen zijn ingegraven. De vindplaats op de flank van den Drul is 
afgedekt met sterk siltig zand en klei. Op delen van het terrein, vooral in 
sleuf 41, is een dunne, lokaal slecht ontwikkelde vegetatiehorizont (laklaag) 
in de afzettingen aangetroffen. 

Sporen en vondstmateriaal
Het aantal grondsporen dat gekarteerd kon worden is beperkt. Zij liggen 
zeer verspreid in de sleuven 40, 41 en 43. In sleuf 40, de meest oostelijke 
proefsleuf, werden twee kuilen aangetroffen. Slechts één van deze kuilen 
werd gecoupeerd. In het vlak tekende hij zich af als een ovaal spoor met 
een diameter van 1.6 m en een buitenrand van brokken verbrande klei en 
houtskool. In coupe was de kuil komvormig, met een min of meer platte 
bodem. De maximale diepte bedroeg 43 cm. De wand en bodem bestonden 
voor namelijk uit houtskool, enkele resten van verkoolde takken, paaltjes of 
plankjes en uit verbrande klei. Een rood- tot bruinkleuring aan de buiten-
zijde van de kuil duidt erop dat er in de kuil vuur heeft gebrand of dat er 
nog gloeiend materiaal in de kuil terecht is gekomen. De binnenvulling 
van de kuil bestaat voornamelijk uit grijze klei die later in de kuil gesedi-
menteerd moet zijn. Er is geen daterend vondstmateriaal aangetroffen. 
Dergelijke kuilen zijn ook al op andere plaatsen in de Heeswijkse Kampen 
aangetroffen, o.a. bij het onderzoek van het terrein W3C. 



Cuijk-Heeswijkse Kampen    47

Afbeelding 5.5 
In sleuf 40 is een kuil aangetroffen, waar-

van de bodem en de wand bestonden uit 

houtskool, resten van verkoolde takken, 

paaltjes en plankjes en verbrande klei.

Zij lijken voornamelijk aanwezig te zijn op de flanken van verhogingen waar 
zich laat prehistorische nederzettingsterreinen bevinden. Een latere datering 
kan echter zeker niet uitgesloten worden. Duidelijk vergelijkbare kuilen 
zijn aangetroffen op het door Verhart en Wansleeben onderzochte terrein 
Linden-De Geest. Eén daarvan is door middel van 14C gedateerd op 949 ± 
35, gekalibreerd 1027-1161 na Chr.67

In het noordelijke deel van sleuf 40 is nog een deel van een noordoost-
zuidwest georiënteerd greppeltje gevonden. Door het ontbreken van vondst-
materiaal blijft deze greppel hier ongedateerd.

De sporen in sleuf 41 beperken zich tot twee parallelle, vondstloze greppel-
tjes die wzw-ozo georiënteerd zijn. Zij hebben een tussenafstand van circa 
1.2 meter. Zij zijn niet in de naastgelegen sleuven terug gevonden. 
Bij gebrek aan vondstmateriaal kunnen zij niet worden gedateerd.
Sleuf 43 leverde de meeste sporen op. Het gaat om delen van een grep-
pelsysteem en een aantal paalsporen (afb. 5.6). De greppels maken deel uit 
van een ogenschijnlijk rechthoekig greppelsysteem met een opening aan de 
oostzijde. Zij zijn archeologisch zichtbaar gemiddeld 50 cm breed. 
Er werd één coupe over de greppel gezet. De in doorsnede komvormige met 
klei gevulde greppel was op deze plaats nog 21 cm diep. In sleuf 44, speciaal 
gegraven om het verloop van het greppelsysteem te traceren, werd de grep-
pel niet meer herkend. 
Het is mogelijk dat we hier te maken hebben met de greppels die een erf 
omgeven of met de restanten van akkerpercelering. De onderbreking in 
het greppelsysteem moest mogelijk toegang tot het perceel verschaffen. 
Het vondstmateriaal uit deze structuur betreft enkele wandfragmenten van 
blauwgrijs aardewerk uit de tweede helft van de 12e of de 13e eeuw na Chr. 
Zeven sporen in sleuf 43 zijn in het vlak te interpreteren zijn als paalsporen. 
Zij liggen zowel binnen als buiten het greppelsysteem en tekenen zich over 
het algemeen duidelijk af. Twee ervan zijn gecoupeerd en zijn resp. 15 en 
17 cm diep. Uit de sporen zijn geen dateerbare vondsten afkomstig. Uit de 
matrix van sterk siltig zand waarin de sporen zijn ingegraven zijn twintig 
fragmentjes aardewerk afkomstig.

67  Verhart 2000, 190.
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Twaalf daarvan zijn als prehistorisch gedateerd. Acht ervan konden speci-
fieker als IJzertijd gedetermineerd worden.
Sleuven 42 en 44 leverden geen sporen op. In sleuf 44 werden wel twee 
sterk verweerde randfragmentjes van Romeins aardewerk gevonden. Eén 
ervan heeft mogelijk tot een pot type St. 20168 behoord.

Terugblik
Het proefsleuvenonderzoek van het terrein geeft weliswaar een beeld van de 
sporen die op dit specifieke perceel te verwachten zijn, nl. greppels, kuilen 
en paalsporen uit de late prehistorie en de Middeleeuwen; het geeft echter 
zeker geen beeld van de gehele archeologische potentie van Den Drul. Met 
name het hogere deel zal, mits niet zwaar verstoord bij de aanleg van het 
gronddepot, waarschijnlijk veel meer sporen en vondsten opleveren. De hier 
min of meer zw-no georiënteerde, met veen en klei gevulde geul die aan 
de noordkant van Den Drul loopt, is nog ten dele intact, dat wil zeggen dat 
deze tot op heden nog niet helemaal is ten prooi is gevallen aan zandwin-
ning. De natte context die deze laagte waarschijnlijk biedt, kan eventueel 
als toegevoegde waarde gelden voor een vindplaats, mits deze al niet geheel 
opgevuld was ten tijde van het gebruik van het gebied.69

68 Stuart, 1963.
69  Hier wordt o.a. gedacht aan de mogelijkheden voor botanisch onderzoek.

Afbeelding 5.6 
Uitsnede van vindplaats 

1.Greppelstructuur aangetroffen op de 

flank van Den Drul.
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Voor Den Drul en de omliggende terreinen zijn vondstmeldingen in 
Archis bekend. Eén daarvan is een onzekere melding van een urnenveld 
bij Den Drul. Deze ligt aan de westzijde van de A78 en heeft monument-
nummer 4164. Een ander terrein, direct westelijk van de snelweg heeft 
monumentnummer 4170. Het zou hier gaan om een nederzetting uit de 
late Middeleeuwen. Beide terreinen staan te boek als behoudenswaardige 
terreinen. Archisnummers 14641, 14642, 29919 en 17882 betreffen tevens 
vondstmeldingen die aan de westkant van de snelweg zouden liggen.70

Het gaat dan om vindplaatsen uit de Romeinse tijd en de IJzertijd.
De tijdens het proefsleuvenonderzoek aangetroffen sporen en vondsten 
doen vermoeden dat de hierboven genoemde uit Archis bekende vindplaat-
sen in oostelijke richting doorlopen. 

70  Overgenomen (niet gecontroleerd) uit de conceptversie archeologische verwachtingskaart 
Cuijk (Jansen en Roymans 2002). 
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5.3.2 Vindplaats 2

Inleiding
Ten zuiden van vindplaats 1, aan de overkant van het zuidwest-noordoost 
lopende deel van bovengenoemde laat-Pleistocene restgeul, ligt de tweede 
vindplaats. De sleuven 45 tot en met 52 zijn op en naast de vindplaats 
aan gelegd. Over vindplaats 2 loopt een wzw-ozo georiënteerd pad. De sleu-
ven 45 tot en met 48 en 52 zijn ten zuiden van dit pad aangelegd, 49 tot en 
met 51 ten noorden ervan.
In totaal zijn er in de aangelegde vlakken enkele tientallen als paalspoor en 
als (kleine) kuilen geïnterpreteerde sporen gekarteerd.71 Zij bevinden zich 
voornamelijk in sleuf 45, op een zandopduiking en op de flank daarvan. 
De sporen kunnen als de restanten van een nederzetting geïnterpreteerd 
worden. Een aantal ervan kon aan de hand van aardewerkfragmenten in de 
IJzertijd gedateerd worden. De sporen zijn over het algemeen sterk gebio-
turbeerd. De profielen ter plaatse zijn enigszins verbruind. Desondanks 
kunnen sporen duidelijk herkend worden in het vlak en in coupe.
De ten westen van sleuf 45 gelegen sleuven 47, 48 en 52 liggen op een 
lager perceel. Zij laten zien dat de verhoging waarop de in sleuf 45 gekar-
teerde nederzetting was gelegen hier drastisch is afgeschoven of afgegraven. 
Inmiddels wordt de vindplaats aan de oostzijde begrensd door de recentelijk 
gegraven Dreef W3C.

Lokale landschappelijke situatie en bodemopbouw
De nederzettingssporen bevinden zich vooral op het hoogste deel van het 
onderzochte terrein. Het gaat om een oost-west gerichte rug die duidelijk in 
het landschap zichtbaar is; een meer geprononceerd deel van het oost-west 
georiënteerde stelsel van lichte verhogingen in de riviervlakte waarop zich 
ook de IJzertijdvindplaatsen bevinden die tijdens de proefsleuvencampagne 
W3C en de begeleiding van de ontgraving van de Dreef zijn aangetroffen. 
De volledige omvang van de verhoging kon door bovengenoemde vergraving 
niet worden vastgesteld. Aan de noordzijde van vindplaats 2 bevindt zich de 
eerder genoemde met veen en klei opgevulde laat-Pleistocene restgeul. 
Ten zuiden ervan ligt eveneens een met venig materiaal en zandige klei 
opgevulde restgeul waarin tot op de dag van vandaag afvoer van water plaats-
vindt.

Ter hoogte van de sporenconcentratie bestaat de ondergrond uit grijsbruin 
tot bruingeel matig gesorteerd zand dat gedeeltelijk afgedekt en/of geflan-
keerd is door siltige zanden en in het noorden ook door klei. Het is in deze 
matrix dat de sporen zijn ingegraven. Erboven komt een verbruiningshori-
zont voor. 

Sporen en vondstmateriaal 
In sleuf 45 werden 25 in het vlak als paalspoor geïnterpreteerde sporen en 
een aantal kuilen aangetroffen. Zij hebben over het algemeen een geelbruin 
tot bruin gevlekte vulling. Op basis van de kleur en scherpe aftekening 
kunnen drie van die sporen mogelijk recent of subrecent genoemd worden. 

71 We gaan ervan uit dat ten minste een gedeelte ervan waarschijnlijk natuurlijke verstoringen 
betreffen die na couperen afgevallen zouden zijn. 
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Geen van de paalsporen leverde archeologisch materiaal op. In totaal zijn 
er drie gecoupeerd. Zij zijn in profiel komvormig, tussen de 6 en de 13 cm 
diep en zijn nog vrij scherp begrensd. De diepte van de vier gecoupeerde 
kuilen varieert tussen 6 cm en 25 cm. Op basis daarvan kunnen we stellen 
dat vooral de onderkanten van sporen bewaard zijn gebleven. Eén van de 
kuilen kenmerkt zich door een zwarte vulling die veroorzaakt wordt door 
volledig gehomogeniseerde houtskool. 
Uit twee kuilen is aardewerk uit de IJzertijd afkomstig, uit een ander scherf-
materiaal dat alleen als prehistorie gedetermineerd kon worden. Uit het 
vlak, de afdekkende en de flankerende lagen zijn tientallen fragmenten 
IJzertijdaardewerk afkomstig.
Sleuf 46, ten oosten van 45, heeft enkele mogelijke paalsporen en drie 
prehistorische scherven opgeleverd. In sleuf 48, op het afgeschoven weste-
lijke terrein, zijn nog restanten van enkele sporen aanwezig en zijn wat frag-
mentjes van prehistorisch aardewerk gevonden.

Afbeelding 5.7 
Overzicht van de proefsleuven op 

vindplaats 2 en de daarin aangetrof-

fen sporen. De rode stippellijn geeft de 

vermoedelijke omvang van de vindplaats 

aan. Bovenaan: landschappelijke situatie, 

AHN.
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De sleuven ten noorden van het pad, nummers 49 tot en met 51 zijn aange-
legd in een matrix van siltig zand tot klei. Opvallend is de aanwezigheid van 
kleiniveaus met daarin grote hoeveelheden houtskoolpartikels, een aantal 
stenen en vele tientallen aardewerkfragmenten, zowel in het profiel als in 
het vlak. Zij zijn voornamelijk geconcentreerd in de sleuven 49 en 50. 
Het gaat hier om een kleine vondstlaag of de restanten daarvan en depres-
sies gevuld met vondstrijk materiaal. In het in klei en siltig zand ingebed  
keramisch materiaal zijn IJzertijdscherven, een fragment van een weef-
gewicht, een slingerkogel en een fragment van een Romeins dolium

aanwezig. Het materiaal is over het algemeen erg gefragmenteerd en sterk 
verweerd. Het is evident dat we hier te maken hebben met materiaal dat 
grotendeels afkomstig moet zijn van het nederzettingsterrein zoals dat voor-
al in sleuf 45 is gekarteerd. Onverbrand organisch materiaal is niet bewaard 
gebleven.

In de sleuven 49 en 50 zijn ook enkele paalsporen gekarteerd. De twee in 
49 zijn gecoupeerd; zij zijn beide 12 cm diep.
Het aardewerk en de andere keramische objecten dateren uit verschil-
lende perioden. Waarschijnlijk is er in het vaatwerk een Vroege IJzertijd 
com ponent aanwezig in de vorm van aardewerk met minerale magering. 
Het grootste deel van het materiaal is binnen de IJzertijd niet nauwkeuriger 
te dateren. Het fragment van het weefgewicht is waarschijnlijk afkomstig 
van een plat exemplaar met driehoekige vorm. Dit type doet zijn intrede in 
de eerste helft van de Midden IJzertijd. 

Het verdringt andere typen en heeft vanaf de Late IJzertijd de overhand, 
tot in de Romeinse tijd toe.72  Een Late IJzertijd- en/of Romeinse compo-
nent is vertegenwoordigd door de slingerkogel en het doliumfragment. De 
slingerkogel kan uit de Midden of de Late IJzertijd of uit het begin van de 
Romeinse tijd stammen.

Overige sporen 
Buiten de sporencluster is nog een aantal overige grondsporen gekarteerd. 
Greppels zijn ten zuiden van de vindplaats herkend in sleuf 45 (S45.22) en 
in 46 (S46.8) en ten noorden van de vindplaats in sleuf 51 (S51.1 en 51.2). 
Geen van deze sporen is gecoupeerd. De greppel in sleuf 46 lijkt subrecent 
te zijn: tijdens het aanleggen van het vlak werden baksteenfragmentjes en 
stukken hout in aangetroffen. De overige sporen blijven hier ongedateerd.

Terugblik
In het geval van vindplaats 2 hebben we te maken met de relicten van een 
nederzetting uit de IJzertijd. Het scherfmateriaal dateert voornamelijk uit 
die periode. Het vondstmateriaal uit de Romeinse tijd bestaat uit slechts 
één scherf. De vindplaats heeft nu een oppervlakte van ongeveer 0, 85 ha 
(op basis van spoor- en vondstverspreiding) maar is waarschijnlijk verre van 
compleet. Aan de oostkant wordt deze begrensd door een dreef. 
Aan de westkant lijkt de vindplaats geheel weggegraven. De spoordicht-
heid op de vindplaats varieert van middelhoog in het noorddeel van sleuf 45 
(circa. 0,16 spoor per m2) tot laag daaromheen.73

72  Van den Broeke 1987: 38.
73  Gemiddeld over het aantal blootgelegde meters 0,135 spoor per m2.
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Het sporenniveau werd op een diepte gaande van -84 cm onder maaiveld 
(9.01 NAP) tot -64 cm (8.34 NAP) aangetroffen.
Interessant is wel de aanwezigheid van de niveaus van klei en zavel met 
ingebed vondstmateriaal aan de noordzijde. Dit geldt ook voor de aanwezig-
heid van de laagte in de al eerder genoemde Pleistocene restgeul. Deze kan, 
voorzover deze ten tijde van deze nederzetting nog als met veen gevulde 
laagte aanwezig is geweest, belangrijke aanvullende informatie opleveren 
wat betreft organisch materiaal. 
Vindplaats 2 maakt deel uit van een serie IJzertijdvindplaatsen die in de 
directe omgeving zijn gekarteerd tijdens het proefsleuvenonderzoek W3C en 
de begeleiding van de ontgraving van Dreef W3C. 
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Afbeelding 5.8 
Overzicht van de proefsleuven op 

vindplaats 3 en de daarin aangetrof-

fen sporen. De rode stippellijn geeft de 

vermoedelijke omvang van de vindplaats 

aan. Bovenaan: landschappelijke situatie, 

AHN.

5.3.3 Vindplaats 3

Inleiding
Vindplaats 3 ligt ten zuiden van vindplaats 2, aan de overkant van een rest-
geul. Archeologische grondsporen zijn herkend in de sleuven 53, 54, 55, en 
57. Vondstmateriaal is echter ook in andere sleuven aangetroffen. 
Op de percelen waarop vindplaats 3 is onderscheiden zijn tien proefsleuven 
aangelegd. Zij zijn deels twee meter en deels vier meter breed gegraven. Zij 
laten zien dat verspreid over het hele terrein in meer of mindere mate versto-
ring heeft plaatsgevonden.74 In praktisch alle sleuven werden ontzandings-
greppels (op de hoogste delen van het terrein) of (sub)recente dicht gegooide 
sloten en recente sporen aangetroffen. Desondanks zijn er op deze vindplaats 
toch archeologisch interessante sporen aangetroffen. Het gaat om paalkuilen, 
kuilen, greppels, een plattegrond en deel van een vermoede plattegrond. 

74  Er zijn echter ook grote ongestoorde stukken aanwezig.
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Vindplaats 3 heeft een overwegend lage spoordichtheid. Slechts enkele 
sporen leverde daterend materiaal op, voornamelijk IJzertijdscherven.
Deze vindplaats maakt deel uit van een veel groter archeologisch interes-
sant areaal dat zich, voor zover wij deze hebben gekarteerd, uitstrekt van de 
Raamweg tot aan de locatie van de oude Havenlaan, de huidige Lavendel. 
De grote vindplaats die eerder in de Heeswijkse Kampen (vindplaats 
Heeswijk) is aangetroffen evenals de hierna te bespreken vindplaats 4 
maken deel uit van dit areaal. We hebben hier te maken met een grote, 
regelmatig bewoonde zone die ook gebruikt is voor begraving en andere 
activiteiten. De afzonderlijke vindplaatsnummers (3 en 4) dienen dan ook 
meer om de beschrijving van de gekarteerde sporen en vondsten te verge-
makkelijken. Zij kunnen gezien worden als deel van hetzelfde in pre- en 
protohistorie langdurig gebruikte terrein.

Lokale landschappelijke situatie en bodemopbouw
De vindplaats bevindt zich op een oost-west georiënteerde terrasrestrug 
waarop stuifzanden zijn afgezet. Ten noorden van de vindplaats ligt een 
oost-west georiënteerde laagte, een Pleistocene restgeul. Hierin vindt tot op 
heden afvoer van water plaats, nu in een perceelsloot. In enkele delen van 
sleuven die ter hoogte van de restgeul zijn aangelegd (met name in sleuf 
54) is een duidelijke sequentie van niveaus van zand, siltig zand en klei 
herkend (afb. 5.9). In de diepere gedeelten is ook venig materiaal waarge-
nomen. Deze, overigens ten dele vondstmateriaalrijke, niveaus zijn afgedekt 
door een dikke laag klei, lokaal tot 60 cm dik. Deze laatste kan, tenminste 
gedeeltelijk, als afzettingen van de Beerse Maas geïnterpreteerd worden. 
Het zand dat recentelijk van het naastgelegen hoge gedeelte van de rug is 
afgeschoven, is hier in de laagte geduwd en is duidelijk boven op de klei als 
ophogingspakket zichtbaar.
Ten zuiden van de vindplaats ligt eveneens een restgeul. De sleuven die 
hierin zijn gegraven hebben uitgewezen dat ook deze gevuld is met venig 
materiaal en klei.
Uit alle sleuven blijkt dat de zandrug waarop vindplaats 3 is gelegen gedeel-
telijk vergraven is. Uit de sleuven blijkt dat de hoogste gedeelten van het 
terrein in het verleden zijn geëgaliseerd. In het bijzonder enkele koppen 
direct langs de restgeul hebben het moeten ontgelden. Op grote delen van 
vindplaats 3 lijkt de bovengrond verrommeld en missen we op een aantal 
plaatsen de duidelijke dikke B-horizont die aanwezig is op grote delen van 
de Heeswijkse Kampen. Soms is er sprake van een bouwvoor direct op geel 
zand.
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Sporen en vondstmateriaal
Op de vindplaats zijn twee clusters paalsporen en enkele kuilen aangetrof-
fen. Hieromheen ligt een losse spreiding van enkele sporen. De sporen 
bevinden zich voornamelijk op die terreinen waar het zand iets siltiger is en 
waar mangaan of ijzer in de grond voorkomt; de zones die van oorsprong 
iets lager in het landschap hebben gelegen. Sporen op de voormalig hoogste 
terreindelen zijn schaars. Zij zijn waarschijnlijk grotendeels door egalisatie 
en ontzanding verdwenen.
Dit laatste punt wordt het duidelijkst geïllustreerd door de situatie in sleuf 
54, op het uiterste westen van de onderzochte percelen. Hier zijn in een 
recente verstoring op het afgeschoven hoge gedeelte van de rug tientallen 
scherven IJzertijdaardewerk aangetroffen. Samen met de restanten van 
twee vergraven sporen, een kuil aan de onderkant van de verstoring en een 
paalspoor, vormen zij duidelijke aanwijzingen voor een nederzettingsterrein 
dat hier in de IJzertijd aanwezig is geweest. Het aardewerk uit de versto-
ring (N=18, waarschijnlijk uit de onderliggende kuil) bestaat gedeeltelijk uit 
besmeten aardewerk. In het scherfmateriaal is één conische open schaal of 
kom met een rechthoekige rand vertegenwoordigd. Het stuk is gemaakt van 
een grijsbruin baksel en is aan de buitenkant versierd met kamstreken in 
verschillende patronen (zie afb. 5.10.1). Het aardewerkcomplex is te dateren 
in de tweede helft van de Vroege of in de Midden IJzertijd. 
De aanwezigheid van het voormalige nederzettingsterrein op het afgescho-
ven terreindeel wordt tevens duidelijk gemaakt door de afzettingen in het 
uiterste noorden van sleuf 54, op enkele tientallen meters afstand van de 
zojuist beschreven verstoring. In de opvulling van de voormalige geul, 
op de flank van de afgeschoven zandkop, zijn op een diepte variërend van 
60 tot 160 cm onder maaiveld betrekkelijk veel vondsten uit de IJzertijd 
aangetroffen. Zij zijn ingebed in een sequentie van niveaus van zand, siltig 
zand en klei, die in noordelijke richting naar het laagste punt hellen. 
Het vondstmateriaal uit deze lagen betreft meer dan 100 aardewerk-
fragmenten, enkele stenen, een fragment tefriet en een slak. Het aarde-
werk is over het algemeen sterk gefragmenteerd en bestaat uit grijze en 
bruinoranje baksels. Hierin zijn zowel tonvormen als gesloten vormen 

Afbeelding 5.9 
Profiel door een gedeelte van de opge-

vulde laagte in Pleistocene restgeul in het 

noorddeel van put 54. De opeenvolging 

van lagen, sommige daarvan met een 

groot aantal scherven uit de IJzertijd, is 

hierin duidelijk te zien.
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Afbeelding 5.10 
Selectie van het aardewerk uit de Vroege 

en /of de Midden IJzertijd (schaal 1:2) en 

vuursteen (schaal 1:1).

vertegenwoordigd. Een gedeelte van het aardewerk is als Vroege IJzertijd te 
karakteriseren.  Eén scherf is afkomstig van een mineraalgemagerde pot met 
S-vormig profiel. Deze is besmeten op de buik en heeft een rand versierd 
met vingertop-/nagelindrukken (afb. 5.10.2). Het betreft hier zgn. Harpstedt-
aardewerk. Een scherf met een ooraanzet is mogelijk afkomstig van een 
Henkeltasse (afb. 5.10.5). 

Een interessante cluster sporen is aangetroffen in sleuf 53. Hierin werd, 
behalve een klein aantal losse sporen, ook een achtpalige plattegrond van 
een min of meer noord-zuid georiënteerd bijgebouw aangetroffen. De struc-
tuur meet bijna 3.5 x 6 meter en is met een uitbreiding in de proefsleuf 
geheel blootgelegd. 
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Om de conserveringstoestand van de sporen te bepalen en om materiaal te 
verzamelen voor de datering van de plattegrond zijn vier sporen gecoupeerd. 
De diepte van de paalsporen varieert tussen 13 cm en 31 cm. In drie van de 
sporen konden zowel de kuil als een paalschaduw worden onderscheiden. 
Het vondstmateriaal bestaat uit enkele kleine scherfjes IJzertijd- of inheems 
aardewerk en enkele kiezels. In de buurt van deze structuur werden nog 
eens drie in het vlak als kuilen geïnterpreteerde sporen gekarteerd. Een hier-
van is gecoupeerd en bleek 30 cm diep. Desondanks werd het niet duidelijk 
of we hier te maken hebben met een ‘echte kuil’ of een natuurlijk fenomeen. 

In sleuf 57 werd een ander interessante cluster grondsporen gekarteerd. 
Hier zijn in totaal 16 paalkuilen aangetroffen. De compacte ligging van die 
paalsporen doet vermoeden dat we hier te maken hebben met de resten van 
een incompleet aan ons overgeleverde wnw-ozo georiënteerde plattegrond. 
Het formaat, ten minste 8 x 4 m, impliceert dat het hier waarschijnlijk om 
een huisplattegrond gaat. Drie van de paalsporen zijn gecoupeerd (S 57.9, 
57.10 en 57.12). In doorsnede zijn zij goed bewaard en zijn tussen 12 en 30 
cm diep. In één ervan was nog een paalschaduw zichtbaar. 

Afbeelding 5.11 
Uitsnede van de vindplaats met de 

achtpalige plattegrond in sleuf 53 en de 

vermoede plattegrond in sleuf 57.
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In spoor 57.9 werd een plat stuk zandsteen aangetroffen dat een vrijwel 
horizontaal vlak vertoont. Dit vlak lijkt door gebruik, mogelijk als slijp-
steen, uitgesleten te zijn. Het aardewerk dat in de paalsporen van deze 
mogelijke plattegrond gevonden is, heeft een datering in de IJzertijd. 15 
Aardewerkfragmenten die in de directe omgeving van de palencluster zijn 
aangetroffen hebben eenzelfde datering. 
In sleuf 57 zijn op dezelfde plaats drie min of meer parallelle greppels 
gekarteerd. Twee daarvan betreffen uiteinden. De greppels lijken deel uit te 
maken van een greppelsysteem dat ook in de ten westen hiervan gelegen 
sleuven is herkend. Mogelijk maken zij deel uit van hetzelfde systeem dat 
ook op vindplaats 4 is vastgesteld. De greppels dateren hoogstwaarschijnlijk 
uit de Nieuwe Tijd.
In het lithische materiaal dat op vindplaats 3 is verzameld bevindt zich een 
klein aantal vuurstenen artefacten. Zij zijn verspreid over het terrein aange-
troffen. Uit sleuf 53 is een proximaal fragment van een vuurstenen kling 
afkomstig. Het proximale einde vertoont retouches en op de rechterzijde 
zijn gebruikssporen zichtbaar (afb. 5.10.6). Uit 54 is een klein afslagfrag-
mentje in donker grijsbruin vuursteen afkomstig. Een ander afslagfragment 
uit dezelfde sleuf vertoont op één rand gebruiksretouches en een puntig 
gedeelte dat gebruikt lijkt te zijn.
Tijdens het aanleggen van het vlak in sleuf 56 is een incompleet trapeziumpijl-

puntje gevonden. Het fragmentje vertoont aan beide uiteinden retouches en 

dateert uit het Mesolithicum (afb. 5.10.7).75

Terugblik
De nederzettingssporen die op vindplaats 3 zijn aangetroffen stammen vrijwel 

allemaal uit de IJzertijd. Het aardewerk dat nauwkeuriger gedateerd kon worden 

stamt uit de Vroege en gedeeltelijk uit de Midden IJzertijd. Het terrein is plaat-

selijk sterk verstoord, in een aantal gevallen door ontzandingsgreppels op andere 

plaatsen door afschuiving. Op de plaatsen waar dat niet, of in mindere mate het 

geval is zijn sporen en plattegronden aanwezig. De vindplaats, zoals deze in de 

proef sleuven is geconstateerd heeft een oppervlakte van circa 1,4 ha. Dit betreft 

het areaal waar sporen uit de IJzertijd zijn geconstateerd inclusief dat deel van 

de restgeul waarin (een relatief grote hoeveelheid) vondstmateriaal is aangetrof-

75  Determinatie drs. S. Knippenberg, Archol.

Afbeelding 5.12 
Detailfoto van de achtpalige structuur in 

sleuf 53.
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fen. Binnen dit areaal zijn echter ook ogenschijnlijk ‘lege’ zones aanwezig. De 

sporendichtheid op de vindplaats is laag te noemen (circa. 0,04 spoor per m2

en lager).76 Het niveau waarop sporen werden aangetroffen, varieert in diepte 

tussen -68 cm onder maaiveld (ca 8.82 + NAP) en ca -100 cm onder maaiveld 

(ca 9.19 + NAP). 

Interessant is de aanwezigheid van de Pleistocene restgeul aan de noordkant 
van vindplaats 3. In deze laagte is een aanzienlijke hoeveelheid nederzet-
tingsmateriaal ingebed. Het terrein waarop vindplaats 3 is herkend maakt 
deel uit van een groter bewoond areaal dat zowel in westelijke richting, als 
in oostelijke richting (vindplaats 4) doorloopt. 

76  Dit is berekend voor de sporenclusters en de legere zones daaromheen.
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5.3.4 Vindplaats 4

Inleiding
Deze vindplaats ligt ten oosten van 3 op dezelfde oost-west georiënteerde 
terrasrestrug.
De vindplaats sluit aan bij de in 2001 ontdekte vindplaats bij Heeswijk. 
Een groot verschil tussen de vindplaatsen 3 en 4 is de conserveringtoestand, 
zowel van bodemprofielen als van de sporen en vondsten. 
De percelen waarop 4 is gelegen lijken, een klein deel uitgezonderd, niet 
recentelijk aangetast door grondwerkzaamheden. Plaatselijk zijn dan ook 
veel sporen en een grote hoeveelheid vondstmateriaal aanwezig. 

Afbeelding 5.13 
Overzicht van de proefsleuven op 

vindplaats 4 en de daarin aangetrof-

fen sporen. De rode stippellijn geeft de 

vermoedelijke omvang van de vindplaats 

aan. Bovenaan: landschappelijke situatie, 

AHN.
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Op het terrein zijn in de sleuven 65 t/m 69 en sleuf 74 sporen en/of 
vondsten uit de Midden Bronstijd, de IJzertijd, de Romeinse tijd, de 
Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd aangetroffen. Opvallend is de aanwezig-
heid van een donkerbruine, zeer vondstrijke laag in de ondergrond van een 
deel van de vindplaats. Deze ligt boven een vlak met een geruime hoeveel-
heid sporen uit de IJzertijd. 

Lokale landschappelijke situatie en bodemopbouw
Vindplaats 4 ligt gedeeltelijk op een relatief ongestoord hoog zandlichaam. 
Min of meer centraal op het terrein waarop 4 is aangetroffen ligt in sleuf 67 
een met siltig en kleiig zand opgevuld lager gedeelte, een oude depressie of 
een (erosie)geul die heeft afgewaterd in noordelijke richting naar de grote 
restgeul. Deze noord-zuid georiënteerde laagte is in het huidige landschap 
nog als zodanig zichtbaar. Direct ten zuiden van de vindplaats loopt het 
terrein snel af naar de daar gelegen laagte. 
Uit de proefsleuven blijkt dat grote delen van het bodemprofiel op vindplaats 
4 nog intact zijn. Onder de bouwvoor komt een bruine laag siltig zand voor. 
Beide lagen zijn het resultaat van ophoging. Het kan gaan om een eerdlaag 
of om een combinatie van antropogene en natuurlijke ophoging. Het laatste 
kan veroorzaakt zijn door aanrijking met materiaal van incidentele over-
stromingen, het eerste door ophoging met siltig materiaal, mogelijk uit de 
lager gelegen gebieden/restgeulen.77

In de sleuven 66 en 74 komt hieronder een donkerbruine op het oog 
humeuze laag voor. De top hiervan is zeer vondstrijk en is mogelijk een 
omgeploegd/omgewerkt oud woonniveau. Ongeveer 30-40 cm hieronder 
zijn in het bruingele zand grondsporen zichtbaar. 
Aan de uiterste oostkant lijkt het terrein in de Nieuwe Tijd te zijn opge-
hoogd met zand en wat puin.

Sporen en vondstmateriaal
De vindplaats kan opgedeeld worden in twee clusters sporen, één grote aan 
de westkant van de oude depressie of erosiegeul en een kleinere aan de oost-
kant daarvan.
In de oostelijke zijn sporen uit de IJzertijd en Middeleeuwen en/of de 
Nieuwe Tijd vertegenwoordigd. In de westelijke liggen sporen uit de Midden 
Bronstijd en de IJzertijd.
In sleuf 65 zijn onder een meer dan één meter dik pakket van lagen met wat 
puin en ander vondstmateriaal in totaal 94 sporen aangetroffen.78 Zij zijn 
op basis van vulling onder te verdelen in enkele groepen: sporen die prehis-
torisch aandoen, sporen die middeleeuws of postmiddeleeuws aandoen en 
sporen die duidelijk uit de Nieuwe Tijd stammen. In deze sleuf, alsook in 
de dwars hierop aangelegde sleuf 74, hebben we te maken met greppelstruc-
turen, kuilen en paalsporen. 
In sleuf 65 zijn enkele scherfjes ijzertijdaardewerk aangetroffen. Het aantal 
prehistorisch aandoende sporen in deze sleuf lijkt betrekkelijk laag. Het gaat 
om een aantal paalsporen en een greppeltje. De sporen leverden niet genoeg 
vondstmateriaal op om tot een duidelijke datering te komen, al is het aanne-
melijk dat het hier, net als in naastgelegen sleuven, om ijzertijdsporen gaat. 

77 Mond. med. J.W. de Kort en J. Roymans RAAP.
78 Dit pakket bevindt zich voornamelijk in de zuidelijke helft van de put. In de noordelijke helft 

van de put is het ‘oude’ bodemprofiel (met B-horizont) aanwezig.
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Het grootste deel van de aardewerkvondsten stamt echter uit de late 
Middeleeuwen, 13e tot 15e eeuw (n=8), en vooral de Nieuwe Tijd, met name 
rond de 18e eeuw (n=18). Een pijpenkop met het stadswapen van Gouda 
past in deze laatste periode. Het grootste deel van de sporen lijkt te dateren 
in de Nieuwe Tijd. Het vondstmateriaal geeft aan dat er ook een middel-
eeuwse component aan sporen vertegenwoordigd kan zijn. In de noordhelft 
van de sleuf bevinden zich twee greppels met een noordwest-zuidoostelijke 
oriëntatie (sporen 65.1 en 65.2). 

Beide greppels zijn ongeveer 2.3 meter breed en op de plaats van een coupe 
respectievelijk 15 en 10 cm diep. Alleen spoor 65.1 heeft archeologisch mate-
riaal opgeleverd. Het gaat om verschillende baksteenfragmenten, een scherf 
uit de Nieuwe Tijd en één scherf prehistorisch aardewerk. Mogelijk maken 
deze greppels deel uit van hetzelfde systeem dat ook is aangetroffen op vind-
plaats 3.
Er zijn in de sleuven twee delen van duidelijke structuren herkenbaar. (afb. 
5.14 en 5.16) De eerste wordt gevormd door vijf op rij liggende zware paal-
kuilen. De rij is in totaal 16.5 meter lang. De sporen hebben een onderlinge 
afstand van ongeveer 3.8 meter en een diameter tussen 1 en 1.5 meter. 
Mogelijk hebben we hier te maken met een deel van een gebouw of een palis-
sade. Opvallend is overigens de min of meer parallelle ligging aan de ten 
oosten hiervan gelegen huidige perceelsgrens. Eén van de sporen is gecou-
peerd. Het gaat om een paalkuil met vermoedelijke uitgraafkuil met daarin 
enkele baksteenfragmenten. Er is uit de rij geen daterend aardewerk afkom-
stig, al staat een datering in de Nieuwe Tijd op basis van de vulling vast. Een
tweede structuur, ten oosten van de eerste, wordt gevormd door de greppels 
van een ogenschijnlijk rechthoekige structuur met een opening aan de 
westzijde (sporen 65.60 en 65.75). Enkele kuilen oversnijden de greppeluit-
einden en flankeren als zodanig de opening. Het is aannemelijk dat greppel 
en palen met elkaar geassocieerd zijn. Uit de greppels zijn baksteenfrag-
menten en een scherf steengoed afkomstig. In het vlak binnen de greppels, 
een vuile zone, zijn scherven Siegburg- en blauwgrijs aardewerk gevon-
den. Bovengenoemde scherven stammen uit de Late Middeleeuwen. Het 
blootgelegde deel van de structuur meet 13.6 x 2.5 meter. De greppels zijn 
minimaal 0.3 meter en maximaal 0.7 meter breed. Ze zijn niet gecoupeerd. 
Veel van de omliggende vondsten zijn in de Nieuwe Tijd, vooral rond de 18e 
eeuw te dateren (zie tabel 5.2). 

Afbeelding 5.14 
Detailfoto van de greppelstructuur en 

palenrij in sleuf 65.
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Afbeelding 5.15 
Steengoed, Westerwald (wijwaterbakje).

Afbeelding 5.16 
Uitsnede van vindplaats 4, sleuven 65, 

66 en 74. 

Een opvallende vondst uit een van de afdekkende lagen is een fragment van 
een wijwaterbakje van rijkelijk met kobaltblauw versierd Westerwald-steengoed 
(afb. 5.15).79 Dit exemplaar is van een type dat tegen de muur hing. Centraal 
bovenin het achterpaneel is nog net het ophangoog te zien. Het uitstekende 
bakje voor het water ontbreekt, slechts de aanzet hiertoe resteert nog.
Op dit achterpaneel is een medaillon afgebeeld met daarin een gedeelte (IH) 
van het Christusmonogram IHS en daaronder drie spijkers. IHS zijn de 
eerste drie letters zijn van de Griekse naam voor Jezus, IHSOUS (Ichtus). 
Vanaf 1450 wordt dit Christusmonogram veelvuldig in de Lage Landen 
gebruikt.80 Boven het middenstreepje van de letter H is een kruis aange-
bracht. Dit type monogram komt niet eerder voor dan de 17e eeuw.81  De 
spijkers zijn een verwijzing naar de kruisdood van Christus. Om de rand van 
dit centrale medaillon is een versiering aangebracht die waarschijnlijk een 
stralenkrans voorstelt. Rondom het medaillon zijn versieringen met bloem-
medaillons aangebracht. Het veelvuldige gebruik van bloemenmedaillons is 
bekend van Westerwaldkannen in de periode 1725-1800.82 Een wijwaterbakje 
was vooral populair bij katholieke gezinnen op het platteland. Ook dit bakje is 
mogelijk binnen een 18e eeuwse context te plaatsen.

79  Beschrijving R. van Oosten.
80  De Vries, 2004-3, 91-105.
81  Ibidem, 91.
82  Bartels, 1999, deel I, 80.
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Het is aannemelijk dat we in sleuf 65 te maken hebben met de restanten van een 

nederzettingsterrein (erf) uit de Nieuwe Tijd, waarschijnlijk met een oudere, 

laatmiddeleeuwse component. Vermoedelijk gaat het hier om een deel van 

de voorganger van het huidige op deze rug aanwezige gehucht. Dit gehucht 

is in die tijd zeker al aanwezig geweest. De gebouwen zijn in elk geval op de 

Tranchotkaart als op de historische kaart van Noord-Brabant zichtbaar.83

Sporen van een dergelijke nederzetting beperken zich niet alleen tot vindplaats 

4. Ook in sleuf 71 is aan de uiterste noordkant een aantal paalsporen uit de 

Nieuwe Tijd waargenomen (bij vindplaats 5).

83 Tranchotkaart 1803-1820. historische kaart Noord-Brabant, eind 19e eeuw, Robas producties, 
1989.

Tabel 5.2 
Aardewerk uit de Late Middeleeuwen en 

de Nieuwe Tijd uit sporen en afdekkende 

lagen in de sleuven 65 en 66 en 69.

sleuf spoor soort    aantal  vorm/type   datering
  aardewerk   scherven

65 1 Nederrijns rood   1  -    1700-1900
65 52  Frankfurter waar   1  -    1760-1900
65 59 Industrieel steengoed?  1  -    1700-1900
65 63 Steengoed, Siegburg  1  -    1400-1550
65  63 Blauwgrijs   3  -    1150-1325
65 65 Blauwgrijs   2  -    1050-1250
65 67 Roodbakkend loodglazuur 1  -    1450-1700
65 72 Nederrijns rood,   2   vuurtest of komfoor  1700-1850
  waarsch. Gennep
65 74  industrieel wit, cream ware 1  schoteltje   1750-1900
65 74 Steengoed   1  -    1300-1500
65 87  Nederrijns rood,   1  -    1700-1800
  waarsch. Gennep
65 87 Industrieel wit, cream ware 2  -    1750-1900
65 5001 Nederrijns rood,   2  schenk- tuit- of    1700-1800
  waarsch. Gennep    voorraadpot?
65 5008 Steengoed, Westerwald  1  wijwaterbakje   1600-1850
65 5999 Nederrijns rood, Gennep  3  waarschijnlijk tuitpot  1750-1800

66 5000 Nederrijns rood   1  -    1700-1900
66 5001 indet    1  kogelpot    1150-1325
66 5999 Nederrijns rood   1  -    1700-1900
66 5999 Bijna-steengoed   1  -    1250-1325 
66 5999 blauwgrijs   5   voorraadpot?   1150-1325

69 10 Faience    1  -    1625-1700
69 5003 Steengoed   1  -    1300-1700
69 5003 Nederrijns rood, Gennep  1  schenkkan/   1700-1750
        voorraadpot?
69 5003 Steengoed, Rijnland  1  -    1300-1900
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De situatie in de meer westelijk aangelegde sleuf 66 is totaal anders dan 
die hierboven beschreven. Bij de aanleg ervan werd direct duidelijk dat er 
zich hier een ijzertijdnederzettingsterrein met een grote hoeveelheid vondst-
materiaal in de bodem bevond. Op een diepte van ongeveer 50 cm onder 
maaiveld is een donkerbruin zeer artefactrijk niveau onderscheiden. 
Dit bevat veel scherven, ogenschijnlijk in situ liggende clusters natuurstenen, 
waaronder verbrande exemplaren, grote tefrietbrokken en andere stenen arte-
facten. Om dit ogenschijnlijk ongestoorde materiaalrijke niveau te behouden 
is slechts een klein gedeelte ervan, samen met de verbruinings horizont, daad-
werkelijk verwijderd. 

Een stuk van 10 x 4.5 meter is verdiept tot op het niveau waarop sporen goed 
leesbaar zijn. Om de omvang van de vondstrijke laag te bepalen is de sleuf, 
gedeeltelijk slechts twee meter breed, op de top van dat niveau aangelegd. 
Eveneens is een dwarssleuf (sleuf 74) gerealiseerd. Vanaf de noordkant van 
65 strekt het vondstrijke pakket zich in elk geval 35 meter in zuidelijke rich-
ting uit. Naar het westen (74) strekt deze zich nog eens 30 meter uit. 
De noord- en oostgrens ervan zijn niet vastgesteld. 

Afbeelding 5.17 
Selectie van het aardewerk uit de Nieuwe 

Tijd uit sleuf 65.

1: Nederrijns rood, Gennep (waarschijn-

lijk tuitpot), 2: Nederrijns rood, Gennep 

(vuurtest of komfoor) (schaal 1:2)

Afbeelding 5.18 
Detailopname van de concentraties 

stenen, maalsteenfragmenten en scher-

ven die in het noorden van sleuf 66 zijn 

aangetroffen in de bovenkant van de 

verbruiningshorizont.
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Twee duidelijke materiaalclusters (66.49 en 66.50, afb. 5.18) die aan de 
noordkant van de sleuf in deze laag zichtbaar waren, bestaan uit veel frag-
menten verbrande en onverbrande natuursteen, stukken maalsteen, in 
elk geval van het type Napoleonshoed en zeer veel aardewerk. Het scherf-
materiaal is gedeeltelijk secundair verbrand. Een groot deel van het aarde-
werk uit 66.49 is besmeten. In het materiaal zijn zowel gesloten vormen 
als tonvormen vertegenwoordigd (afb. 5.20.A 3,4,6,8,11). Enkele fragmenten 
binnen het complex zijn mineraal gemagerd. Op basis van de uiterlijke 
kenmerken kan het aardewerk ge dateerd worden in de Midden IJzertijd, 
waarschijnlijk de tweede helft daarvan. 
Materiaalcluster 66.50 bevatte behalve aardewerk, mogelijk bewerkte frag-
menten zandsteen, kwarts en tefriet ook nog een klopsteen van zandsteen. 
Deze laatste betreft een incomplete hoekige rolkei met in elk geval aan één 
uiteinde klopsporen en kleine afslagnegatieven, waarschijnlijk ontstaan bij 
het kloppen. 

In het verdiepte deel in de noordhelft van de sleuf bevinden zich 27 grond-
sporen, de meeste waarschijnlijk paalsporen.84 Een oost-west gerichte rij 
van sporen maakt mogelijk deel uit van een plattegrond. Zij zouden een 
deel van een wand kunnen vormen (afb. 5.19). Direct na het herkennen van 
deze rij in het veld is, om de verspreiding van vondsten daarbij zo weinig 
mogelijk aan te tasten, het vlak hoger aangelegd. Wel zijn op een afstand 
van ongeveer 2,5 meter van die rij twee materiaalclusters (sporen 66.47 en 
66.48) gekarteerd. Waarschijnlijk gaat het hier om de bovenkant van zeer 
vondstrijke sporen, die mogelijk deel kunnen zijn van die eventuele plat-
tegrond. Tijdens het aanleggen van het vlak leverden deze sporen veel frag-
menten aardewerk en natuurstenen op. Zij zijn niet gecoupeerd.
Het scherfmateriaal uit spoor 66.48 (N=171, 2946 gram, afb. 5.20.A 1-4. 
5,7.) bestaat grotendeels uit besmeten aardewerk waaronder enkele klod-
derig uitziende stukken. In het materiaal zijn in elk geval tonvormen verte-
genwoordigd, enkele daarvan besmeten tot onder de rand. Er zijn eveneens 
twee in een donkergrijs baksel uitgevoerde kommen/schalen met genikt 
profiel vertegenwoordigd (afb. 5.20.A 5,7). Slechts één scherf is versierd, 
nl. met een kamstreek. Het aardewerk uit 66.48 kan worden gedateerd in 
de tweede helft van de Midden IJzertijd. In het natuursteen uit het spoor is 
een vrijwel complete passief gebruikte slijpsteen van fijnkorrelig zandsteen 
vertegenwoordigd (afb. 5.20b.2). Het heeft een duidelijk concaaf gebruikt 
vlak met twee lange brede (2.5mm) en drie kleine smalle (1 mm) ingeslepen 
groeven. De onderkant is eveneens afgesleten, mogelijk door schuring in 
de grond waarin de steen tijdens gebruik heeft gelegen. Het stuk is ook als 
klopsteen gebruikt. Langs de randen van de onder- en de bovenkant bevin-
den zich ook gebruikssporen (concave vlakken) van een eerder gebruik. 
Aan de zuidkant van de materiaalrijke laag is de sleuf weer tot op leesbaar 
sporenniveau verdiept. Hier bevindt zich een min of meer oost-west geori-
enteerde greppel en een aantal paalsporen. Uit die greppel en één van de 
paalsporen is ijzertijdaardewerk afkomstig. In totaal zijn uit sleuf 66, 807 
(11.994 kg) scherven ijzertijdaardewerk, een fragment van een weefgewicht, 
58 (10.064 kg) fragmenten van tefrieten maalstenen, 60 (22.060 kg) stuk-
ken natuursteen, waaronder verschillende artefacten en een klein aantal 
fragmenten verbrande klei afkomstig. 

84  Een aantal hiervan zouden na couperen ongetwijfeld zijn vervallen.
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Het meeste daarvan is afkomstig uit het vondstrijke niveau en uit enkele 
daarin zichtbare materiaalclusters, waarschijnlijk de bovenkant van sporen. 
Indien de sleuf overal tot op ‘leesbaar vlak’ verdiept zou zijn, zou het om 
vele malen meer materiaal gaan. Het nu verzamelde aardewerk lijkt vooral 
in de Midden IJzertijd geplaatst te kunnen worden, een aantal stukken duidt 
op datering in de tweede helft daarvan.85

In sleuf 66 zijn tevens tien fragmenten Middeleeuws en Postmiddeleeuws 
aardewerk gevonden. Deze laatste categorie bevindt zich met name in de 
hoger gelegen niveaus: de bouwvoor en de daaronder gelegen laag. Wat 
betreft de stenen artefacten kunnen we nog een fragment van een maalsteen 
van grofkorrelig zandsteen vermelden. Hij is min of meer in twee gebroken. 
Het gebruikte vlak is licht convex en glad. Op het deel dat niet als maalsteen 
is gebruikt zijn dunne groeven waarneembaar; deze kunnen mogelijk geïn-
terpreteerd worden als slijp- of snij/zaagsporen. De onderkant van het werk-
tuig vertoont hier en daar slijtagesporen, veroorzaakt door het rusten op de 
ondergrond (afb. 5.20b.1). 
Sleuf 74, gegraven om het ijzertijdcomplex in 66 te begrenzen, is vooral 
aangelegd op de top van het vondstrijke niveau. Alleen in het westen, waar 
de vondstdichtheid aanmerkelijk lager was, is de sleuf tot op sporenvlak 
verdiept. Hier bevinden zich een aantal noord-zuid gerichte greppels, 
tenminste gedeeltelijk in de Nieuwe Tijd te dateren en paalsporen. Uit de 
top van het vondstrijke niveau zijn nog eens 137 ijzertijdscherven, een frag-
ment van een weefgewicht, stenen, enkele stukken van ijzeren voorwerpen, 
een aantal slakken en een scherf Romeins aardewerk verzameld. Het ijzer-
tijdaardewerk past eveneens in de Midden IJzertijd, eventueel vermengd 
met een component vroeger materiaal. Het Romeinse aardewerk betreft een 
verweerd fragment terra nigra met zwarte deklaag en arcering. We kunnen 
ervan uitgaan dat het nederzettingsterrein uit de IJzertijd over de gehele 
lengte van sleuf 74 aanwezig is. In het stort van deze put werd nog een 
gerolde kei aangetroffen die gebruikt is als klop- en wrijfsteen (vijzel). 
Beide uiteinden vertonen zeer duidelijke gebruikssporen (afb. 5.20b.3). 
Sleuf 67 is op 45 meter ten oosten van 66 aangelegd in een iets lager 
 gelegen gedeelte van het terrein. 

85  Al zijn mogelijk ook Vroege IJzertijd, Late IJzertijd en/of inheemse scherven aanwezig.

Afbeelding 5.19 
Detail van de oost-west gerichte palen-

rij en omliggende sporen in verdiept 

deel van sleuf 66, geflankeerd door niet 

verdiept materiaalrijk niveau. 
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Afbeelding 5.20 a 
Selectie van het aardewerk uit de Midden IJzertijd uit sleuf 66 en 67(5.20a) en drie natuurstenen artefacten van vindplaats 4 (5.20b) (schaal 1:2).
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Afbeelding 5.20 b 
Selectie van het aardewerk uit de Midden 

IJzertijd uit sleuf 66 en 67(5.20a) en drie 

natuurstenen artefacten van vindplaats 4 

(5.20b) (schaal 1:2).
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Het vlak is aangelegd in kleiige en siltige zanden aan de uiterste noordkant, 
de opvulling van de oude depressie of erosiegeul en in zand aan de zuid-
kant. Vooral aan de noordkant, gedeeltelijk in de opvulling, is een aantal 
scherven uit de IJzertijd en de Romeinse tijd aangetroffen. Het Romeinse 
aardewerk is te verweerd om goed te kunnen determineren. Eén scherfje is 
als gladwandig aardewerk herkend. Een bodem is mogelijk afkomstig van 
een beker uitgevoerd in een oranjerood baksel. In de sleuf is één spoor, een 
greppeltje, aangetroffen. Waarschijnlijk gaat het om hetzelfde greppeltje dat 
in sleuf 66 is gekarteerd.

Aan de oostkant van de bij vindplaats 4 onderzochte percelen zijn de sleu-
ven 68 en 69 aangelegd. In 68 zijn enkele tientallen sporen aangetroffen. 
Het gaat vooral om paalsporen. In de noordelijke sleufhelft is een duidelijke 
compacte cluster zichtbaar. Deze cluster, met daarin ogenschijnlijk een 
aantal dubbelgestelde paalkuilen, of tenminste een deel daarvan, behoort 
mogelijk tot een structuur. Uit die sporen zijn scherven uit de IJzertijd 
afkomstig. Een tweede groep paalsporen bevindt zich in de noordhelft van 
de sleuf. Zij hebben geen aardewerk opgeleverd. 
Tussen de twee groepen paalsporen is een boomval aangetroffen. In de rand 
hiervan is een klein, ondiep kuiltje (spoor 68.17) met daarin een aanzienlijk 
aantal scherven (2799 gram) uit de Midden Bronstijd gevonden. Het gaat 
om een groot deel van een met grof kwarts gemagerde licht biconische, 
enigszins bolle pot van een oranjebruin baksel. Deze moet gefragmenteerd 
in de grond geplaatst zijn. De pot was vanaf de buik tot onder de rand 
versierd met vijf banen verticaal gestelde korte touwindrukken van drie 
windingen (lijkend op zgn. ‘maggots’). Zij zijn aangebracht met een touw-
stempel. Tussen de individuele indrukken is met een spatel steeds een kort 
horizontaal groefje aangebracht, mogelijk om een spil zoals vaak aanwezig 
op met wikkeldraad versierd aardewerk na te bootsen. De pot is voorzien 
van knobbeloren. Aan één kant is gereconstrueerd dat het om dubbel aange-
brachte oren gaat. Oorspronkelijk zijn er twee of drie paar op de pot aanwe-
zig geweest. Het stuk heeft een naar buiten staande, dun uitlopende en naar 
binnen afgeschuinde rand met, in elk geval plaatselijk, een versiering van 
nagel- of touwindrukken in visgraatmotief.86 Het randtype is A4 of een vari-
ant hierop.87

Het stuk lijkt op basis van stilistische kenmerken gezien te kunnen 
worden als een hybride vorm (of overgangsvorm) van wikkeldraad- en 
Hilversumaardewerk en geldt als zeer bijzonder. De vorm van de pot en 
de combinatie van elementen, profiel, randtype, randversiering, locatie 
van wandversiering en oren, zijn elementen die duidelijk passen in de 
Hilversumhorizont. De wandversiering zelf, repetitie van korte touwindruk-
ken in meerdere horizontale banden aangevuld met kleine groefjes, 
(imitatie spil?) is duidelijk te relateren aan de versieringspatronen die we 
kennen uit het wikkeldraadcomplex. Een datering van het aardewerk vroeg 
in de Hilversumhorizont, tussen 1800 en 1700 voor Chr. is aannemelijk.88

Ongeveer de helft van de pot lijkt in het kuiltje aanwezig te zijn. 

86 Delen van de rand zijn verweerd. Het is daardoor niet geheel duidelijk of we hier te maken 
hebben met een volledig of slechts gedeeltelijk versierde rand.

87 Randtype A Glasbergen 1954, A4 Ten Anscher 1990.
88 Datering H. Fokkens, zie ook Fokkens 2005, voor een synthese over het vroege Hilversum-

aardewerk.
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Het ziet ernaar uit dat de scherven netjes gerangschikt op elkaar in de grond 
zijn geplaatst. Mogelijk is het overige deel door latere agrarische werkzaam-
heden uit het spoor verdwenen of is deze daar nooit in gedeponeerd.
Duidelijke opzettelijke deposities van Hilversumaardewerk in kuiltjes 
komen vaker voor.89 Voor parallellen voor deze situatie hoeven we niet ver 
te zoeken. Op De Nielt is een kuiltje aangetroffen waarvan de vulling geheel 
bestond uit fragmenten van een met stafband met nagelindrukken en 
verticale en kruislingse touwindrukken versierde pot. In dat spoor is een 
groot deel van de pot vertegenwoordigd, weliswaar in fragmenten. Het is 
evident dat we hier te maken hebben met een kuiltje dat speciaal voor dat 
doel is gegraven.
Stilistisch gezien staat de pot van vindplaats 4 evenmin op zichzelf. 
De bekende urn van Vorstenbosch heeft een Hilversumvorm, compleet met 
stafband maar is onder die stafband over de gehele buik versierd met wikkel-
draadmotieven en nagelindrukken. Dergelijke vroege Hilversumvormen, 
waarin elementen uit de wikkeldraadtraditie aanwezig zijn, komen meer 
voor. Zij zijn echter zeldzaam en steeds uniek in uitvoering.

Ten zuiden van 68 is sleuf 69 gegraven. Hierin zijn geen overtuigende 
(archeologisch waardevolle) sporen aangetroffen. Wel is een aantal 
ver storingen aanwezig. Er is een aantal fragmenten baksteen, een aantal 
scherven aardewerk uit de Nieuwe Tijd en een fragment ijzertijdaardewerk 
verzameld.

89  Bijvoorbeeld de Boekelse Joekels, Arts en de Jong, 2004.

Afbeelding 5.21 
Uitsnede van vindplaats 4. Sleuf 68 met 

de daarin aangetroffen sporen en locatie  

van S 68.17 waarin een aanzienlijke 

hoeveelheid Hilversumaardewerk is 

aangetroffen.
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Terugblik
Vindplaats 4 heeft een zeer hoge archeologische waarde. Grote delen van 
het bodemprofiel zijn hier nog intact. De materiaalrijke niveaus lijken afge-
dekt met een laag siltig zand en een bouwvoor. Deze laatste twee, met een 
gezamenlijke dikte van ongeveer 50 cm, zijn waarschijnlijk het resultaat 
van ophoging. Het kan dan gaan om een combinatie van antropogene en 
natuurlijke ophoging. De conserveringsomstandigheden op de vindplaats 
zijn, ondanks de vastgestelde verbruining en bioturbatie, vooral in vergelij-
king met de vindplaatsen 2, 3, 5 en 7 goed te noemen.
Op de vindplaats zijn zowel in de sporen als in het vondstmateriaal diverse 
perioden vertegenwoordigd, van een vroege fase van de Midden Bronstijd 
tot de Nieuwe Tijd. De Midden Bronstijd lijkt in de sleuven alleen vertegen-
woordigd met één of enkele sporen. De aardewerkdepositie in spoor 66.17 
betreft echter een ‘bijzondere’ vondstcategorie. Het is mogelijk dat een 
aantal niet-gedateerde sporen tot deze periode behoren. De IJzertijd, in elk 
geval met een piek in de Midden IJzertijd, is zeer goed vertegenwoordigd. 
Op het terrein is een waarschijnlijk vrijwel onvervuild zeer vondstrijk niveau 
met ogenschijnlijk in situ materiaalclusters aanwezig. Het voorkomen van 
paalkuilen, kuilen, gefragmenteerd aardewerk van een groot aantal verschil-
lende individuen en typische artefactcategorieën als weefgewichten en maal-
steenfragmenten duiden op het gebruik als nederzettingsterrein. 
De aanwezigheid van sporen met aardewerk uit de tweede helft van de 
Midden IJzertijd is interessant. Ten minste een gedeelte van het in 2001 
gekarteerde complex van graven, enkele honderden meters ten oosten hier-
van, lijkt in dezelfde periode te dateren. 

Afbeelding 5.22 
Reconstructie van het aardewerk uit het 

eerste deel van de Midden Bronstijd uit 

spoor 68.17 (schaal 1:2).
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Vindplaats 4 is deel van een veel groter, intensiever en extensiever gebruikt 
gebied. De ten noorden en oosten ervan gelegen en eerder gerapporteerde 
vindplaats Heeswijk Havenlaan maakt hier zeker deel van uit. 
De verschillende sites kunnen dan ook niet los van elkaar gezien worden. 
Gecombineerd bieden zij een zeer goede onderzoekspotentie voor verschil-
lende perioden.
De omvang van het hier bespoken gedeelte van de vindplaats (zonder de 

vindplaats uit 2001) is circa 1,7 ha. Daarin bevinden zich zones met een hoge 

sporendichtheid (circa 0.25 spoor per m2 in sleuven 65 en 6690) tot een vrijwel 

spoorloze zone (sleuf 67).91 De diepte van het niveau waarop de sporen werden 

aangetroffen varieert ook hier weer van sleuf tot sleuf. Algemeen kan gesteld 

worden dat de sporen aangetroffen worden op een diepte tussen 100 cm en 

125 cm onder maaiveld (ca 9.24 + NAP en 8.95 + NAP).

90 Hierbij is de gehele oppervlakte van sleuf 65 en het verdiepte gedeelte van sleuf 66 in de 
berekening betrokken.

91 Gemiddeld over vindplaats 4 0,187 spoor per m2.
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5.3.5 Vindplaats 5

Inleiding
Ten zuiden van vindplaats 4, op een beduidend lager gelegen terrein in 
vergelijking met de omliggende zandruggen, ligt vindplaats 5. Deze is 
gelegen op een perceel net ten noordwesten van de huidige bewoning op 
de Ewinkel, direct westelijk van het weggetje Ewinkel. Op het perceel ten 
zuiden hiervan is in 2001 onderzoek uitgevoerd.
Vindplaats 5 bestaat uit een vermoedelijk prehistorische component in de 
sleuven 110, 111 en 120, een cluster paalsporen, een kuil en enkele scherven 
ijzertijdaardewerk verspreid over een oppervlak van ongeveer 0,37 ha 
(0.043 spoor per m2 ) en een postmiddeleeuwse component in de sleuven 
71 en 109, de restanten van een aarden dijklichaam met sluis. Het spoor-
niveau werd aangetroffen op een diepte van ongeveer -60 cm (sleuven 110, 
111 en 120) en op een diepte van ongeveer -50 cm. Dwars door de onder-
zochte percelen loopt een hogedruk-gasleiding. Hierdoor is een circa tien 
meter brede baan ononderzocht gebleven. Omwonenden kunnen zich nog 
herinneren dat enkele decennia geleden delen van het terrein vergraven en 
afgeschoven zijn. Dit is bevestigd in de proefsleuven.

Lokale landschappelijke situatie en bodemopbouw
Het prehistorische gedeelte van vindplaats 5 ligt in een overgangszone van 
klei naar zand. Direct ten noorden hiervan ligt een met klei en ten minste 
gedeeltelijk met veen gevulde restgeul. In de proefsleuven is vastgesteld 
dat op het uiterste zuiden van het terrein een nu vergraven zandkop moet 
hebben gelegen. De afzettingen zijn hier beduidend zandiger dan op de rest 
van het terrein. We hebben hier waarschijnlijk te maken met de westelijke 
uitloper van het stuifzandlichaam waarop vindplaats 7 ligt.
Op grote delen van het terrein bij 5 werd onder de bouwvoor een verrommeld 

pakket waargenomen. Waarschijnlijk gaat het om een ophogingslaag van mate-

riaal dat in de directe omgeving, mogelijk van de zojuist behandelde zandkop 

en/of het hieronder te behandelen dijklichaam is weggegraven. 



76   Cuijk-Heeswijkse Kampen

Op het zuidelijke deel van het terrein ligt onder deze laag nog een recent 
aandoende dikke, zeer vette blauwgrijze kleilaag.92 In het uiterste westen van 
het terrein komt de verrommelde laag niet voor, hier ligt een bruine iets klei-
ige laag onder de bouwvoor. Onder deze lagen komen alluviale afzettingen 
voor. In het noordelijke deel van het terrein zijn (bruin)grijze kleien afgezet. 
Deze kleilagen lopen door in zuidelijke richting, maar zijn daar dunner of in 
andere lagen opgenomen. De lage ligging van het terrein zal ertoe hebben 
geleid dat, ten tijde van de Beerse Maas ten minste een gedeelte ervan perio-
diek onder water zal hebben gestaan. 

92 De overgang van deze blauwe kleilaag naar de onderliggende lagen wordt gevormd door een 
haarscherpe grens. Zodoende is deze laag als recent te interpreteren. 

Afbeelding 5.23 
Overzicht van de proefsleuven op 

vindplaats 5 en de daarin aangetrof-

fen sporen. De rode stippellijn geeft de 

vermoedelijke omvang van de vindplaats 

aan. Bovenaan: landschappelijke situatie.
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Sporen en vondstmateriaal
In sleuf 110 zijn 14 als paalspoor geïnterpreteerde verkleuringen aanwezig. 
Er kon geen (deel van een) plattegrond uit gereconstrueerd worden. 
Twee sporen werden gecoupeerd om de conserveringstoestand te bepalen 
en daterend materiaal te verzamelen. De paalkuiltjes zijn niet diep, resp. 11 
en 19 cm, maar tekenen zich wel duidelijk af. Zij bleven echter ongedateerd. 
Tijdens het aanleggen van het vlak zijn slechts twee scherfjes ijzertijdaar-
dewerk gevonden. Deze konden niet ruimtelijk gerelateerd worden aan een 
spoor.
Ten westen hiervan werden in sleuf 120 nog drie paalkuiltjes gekarteerd. 
In de uiterst westelijke sleuf ten slotte, sleuf 111, werden op dezelfde hoogte 
nog een paalkuiltje en een grote kuil met een diameter van ongeveer 2.5 
meter aangetroffen. Deze laatste werd gecoupeerd en bleek 95 cm diep. 
In de kuil was plaatselijk een vulling van houtskool en roodbruin iets kleiig 
zand aanwezig. Deze kleuring houdt verband met pyrogene verschijnselen. 
In de sleuven 120 en 111 zijn geen vondsten gedaan. De paalsporen en kuil 
van vindplaats 5 blijven dan ook ongedateerd. De aanwezigheid van ijzertijd-
scherven in sleuf 110, maakt een datering in die periode wel mogelijk. 

In sleuf 109, op een diepte van ongeveer 40 cm onder maaiveld zijn opmer-
kelijke sporen waargenomen. Het betreffen verschillende banen zand, 
afgewisseld met banen kleiig zand. Het geheel heeft een noordoost-zuidwes-
telijke oriëntatie. Deze banen zijn eveneens aangetroffen in sleuf 71. 
Daar zijn eveneens restanten van bakstenen muren gevonden, hoogst 
waarschijnlijk van een sluis. De banen zand en kleiig zand zijn hier geïn-
terpreteerd als de relicten van een aarden dijklichaam.93 Het dijklichaam is 
nu niet meer zichtbaar in het landschap. De grond waarmee deze dijk werd 
opgebouwd is waarschijnlijk niet heel lang geleden afgeschoven.94

Het in de proefsleuf aangetroffen gedeelte van de sluis bestaat uit twee 
parallelle wnw-ozo georiënteerde muurtjes met een tussenafstand van een 
meter. Zij zijn grotendeels afgebroken. De muurtjes betreffen de restan-
ten van 2-steens muren. Zij zijn op bakstenen bemonsterd.95 De noorde-
lijke muur, niet veel meer dan één laag bakstenen, bestond afwisselend 
uit koppen en strekken. In de zuidelijke muur, waarvan een deel van het 
opgaande muurwerk nog in profiel zichtbaar was, vertoont een reparatie. 
Het baksteenformaat daarvan is opvallend kleiner. Het muurwerk zelf kan op 
archeologische gronden niet worden gedateerd. Wel is duidelijk dat de herstel-
werkzaamheden niet eerder dan de 17e eeuw zullen hebben plaats gevonden.
Het gaat hier om de resten van de Beerse Maasdijk die van de huidige boer-
derij van Thoonen naar die van Arts heeft gelopen. De sluis zou bewatering 
van het lage gebied ten oosten van de dijk toelaten. Zowel dijk als sluis is op 
bestaand kaartmateriaal zichtbaar. Op de Tranchotkaart staat op deze locatie 
zelfs de aanduiding Ecluse. 
Deze ‘Ecluse’ is gelegen in het lage gebied dat op diezelfde kaart ‘De Cuylen’ 
wordt genoemd. Buijks spreekt over de ‘Nieuw-Winkelsche Dijk in de 
Cuijkse sluispolder’. De sluis zou in 1842 zijn gebouwd.96

93 Deze liggen in het verlengde van de banen die in put 109 zijn gevonden.
94 Bewoners van omliggende huizen zeggen zich de dijk te kunnen herinneren
95 Baksteenformaat 26.5-26.
96 Buijks 2000.
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Afbeelding 5.24 
Foto van de noordelijke helft van sleuf 

109. De banen zand en kleiig zand, deel 

van het noordoost-zuidwest georiën-

teerde dijklichaam zijn hierin duidelijk 

zichtbaar.

Afbeelding 5.25 
De restanten van de sluis in sleuf 71.

De vermelding van ‘Ecluse’ op de Tranchotkaart van 1803-1820 doet echter 
vermoeden dat er eerder waarschijnlijk ook al een sluis in de dijk aanwezig 
was. Het is aannemelijk dat het geheel van dijk en sluis in de jaren 50 of 60 
van de vorige eeuw is geslecht.97

97  Mond. med. H. Buijks.
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5.3.6 Vindplaatsen 6 en 7: de vindplaatsen bij Ewinkel

Ewinkel is het meest zuidelijk gelegen gehucht op de Heeswijkse Kampen. 
Het is een oud gehucht dat zeker al in het begin van de 18e eeuw heeft 
bestaan. De aanwezigheid op de Tranchotkaart, daar ‘Nieuwe Winkelier’ gehe-
ten, getuigt hiervan. Op de Historische landschapskaart van De Bont alsook 
op de Tranchotkaart blijkt dat de gebieden daaromheen in elk geval in 1840, 
maar waarschijnlijk al daarvoor gebruik waren als gras- en akkerland.98

Direct ten oosten en ten noordoosten van de huidige bebouwing bij Ewinkel 
(ten noorden en ten oosten van het weggetje Ewinkel) werd onder de akkers 
en de voormalige boomgaarden een groot in de prehistorie en in historische 
perioden bewoond en gebruikt terrein aangetroffen. Over een terrein van ten 
minste 4 ha zijn archeologische vondsten en al dan niet verspreide grond-
sporen gevonden. Hierbinnen zijn twee groepen grondsporen waargenomen, 
een noordelijke met een middelhoge spoordichtheid en een zuidelijke met 
plaatselijk een hoge of een middelhoge sporendichtheid. Zij zijn respectieve-
lijk vindplaats 6 en vindplaats 7 genoemd en komen overeen met de hoger 
gelegen delen in het landschap. Zij zijn gescheiden door een min of meer 
oost-west georiënteerd lager gebied. Hierin zijn grondsporen, op enkele 
uitzonderingen na, afwezig. De sterke verbruining op de flanken van de 
verhogingen en in de zandige afzettingen, die in gedeelten van de laagte voor-
komen, kunnen er voor hebben gezorgd dat eventueel wel aanwezige sporen 
niet zichtbaar zijn.
Archeologisch vondstmateriaal is geclusterd op en rond de vindplaatsen 6 en 
7 maar komt zeker ook in de centrale laagte en ten zuiden van vindplaats 7 
voor. De clustering van Romeinse scherven tussen de vindplaatsen is opval-
lend. Het materiaal is echter sterk verweerd en is daar waarschijnlijk terecht 
gekomen door agrarische activiteiten. Duidelijke aanwezigheid van bewoning 
in de Romeinse tijd vinden we direct ten zuidoosten van vindplaats 7. Hier 
zijn in 2001 dakpanfragmenten en een aantal scherven uit deze periode 
gevonden.

5.3.6.1 Vindplaats 6

Inleiding
Vindplaats 6 is de meest noordelijk gelegen vindplaats, die ruimtelijk beperkt 
is tot een smalle opduiking in het landschap. Deze is op maaiveldniveau 
nauwelijks herkenbaar. De vindplaats is aanwezig aan de noordkant van 
de proefsleuven 95-97, 101-103 en 106-107. Hier zijn paalsporen, kuilen, 
aardewerkconcentraties en een greppel gekarteerd. In 95, 101 en 106 werden 
enkele structuren en de grootste concentratie aan sporen en vondsten aange-
troffen. Op basis van grondsporen en mobilia is het duidelijk dat we hier te 
maken hebben met een nederzettingsterrein uit de IJzertijd. 
Hoewel het sporenniveau relatief dicht onder het maaiveld ligt, is deze vind-
plaats niet verstoord. De sporen tekenen zich nog duidelijk af. Als we ervan 
uitgaan dat er overal op de Heeswijkse Kampen een gedeelte van de sporen 
door bodemprocessen is verdwenen, dan zal dat op deze vindplaats slechts 
een klein gedeelte zijn. De vindplaats lijkt niet gecontamineerd te zijn met 
sporen uit andere perioden.

98  De Bont 1993. De gebieden betreffen akkerland ongeperceleerd en grasland in stroken in de 
categorie grondgebruik en percelering in 1840, deels ingericht voor 1500. 
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Lokale landschappelijke situatie en bodemopbouw
De vindplaats bevindt zich op een oost-west georiënteerde verhoging van 
siltig/kleiig zand. Zowel aan de oostkant als aan de westkant van de onder-
zochte percelen neemt de verhoging af; de afzettingen worden in beide 
richtingen kleiiger, om uiteindelijk over te gaan in klei. De noordelijke 
begrenzing van deze verhoging kon niet precies vastgesteld worden. 
De aanwezigheid van een perceelsloot was de reden dat de sleuven niet hele-
maal tot de noordelijke grens ervan konden worden aangelegd.

Ten noorden ervan ligt een, eveneens oost-west georiënteerde restgeul 
(De Cuylen). In de hierin gegraven proefsleuven 104 en 105 werden zware 
gele, grijze en blauwgrijze kleien en kleiige zanden aangetroffen. Zij zijn 
afgezet op Pleistocene rivierafzettingen die bestaan uit zand en grind. 
Ten zuiden van de vindplaats ligt een minder geprononceerde smalle 
depressie met eenzelfde oriëntatie. Deze scheidt de vindplaatsen 6 en 7. 
De vindplaats zelf is grotendeels afgedekt door een laag zandige klei en 
kleiig zand en een bouwvoor. 

Afbeelding 5.26 
Overzicht van de proefsleuven op vind-

plaats 6 en de daarin aangetroffen sporen 

op vlak 1. De rode stippellijn geeft de 

vermoedelijke omvang van de vindplaats 

aan. Bovenaan: landschappelijke situatie. 
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Sporen en vondstmateriaal
Op de smalle verhoging en de zuidelijke flank daarvan werden een ruime 
hoeveelheid sporen en enkele structuren aangetroffen. In sleuf 96 zijn twee 
vlakken aangelegd. Hierbij zijn de meeste sporen op een eerste vlak aange-
troffen; op vlak twee, enkele decimeters dieper aangelegd, is nog een tiental 
paalsporen gekarteerd. 
De vindplaats heeft voornamelijk ijzertijdaardewerk opgeleverd. Dit is 
afkomstig uit kuilen, aardewerkclusters, enkele paalsporen, het sporenvlak 
en uit de afdekkende lagen. Hoewel de meeste sporen geen daterend mate-
riaal hebben opgeleverd, is het toch aannemelijk dat de gehele vindplaats uit 
de IJzertijd dateert. 
In de proefsleuven zijn vijf als spieker geïnterpreteerde structuren gevonden 
(tabel 5.3). Zij bevinden zich aan de oostkant van de vindplaats. 

Het gaat om drie vierpalige en twee zespalige spiekers. De vulling van de 
sporen van de als zespalige spieker geïnterpreteerde structuur in sleuf 102 
(spieker 5) doet echter subrecent aan. De sporen van deze structuur zijn niet 
gecoupeerd. De structuren passen in de typologie van Schinkel als typen 1A 
en 1B.99 Uit één van de paalkuilen van spieker 1 is in het vlak ijzertijdaarde-
werk verzameld. Geen van de palen van de plattegrond zijn gecoupeerd. 
De spiekers 2, 3 en 4, allen in sleuf 106, liggen in een markante configuratie 
in elkaars verlengde. Ook hiervan zijn geen sporen gecoupeerd. Wel zijn in 
het vlak enkele scherfjes ijzertijdaardewerk verzameld uit een paalkuil van 
spieker 3 en uit een paalkuil van spieker 4. 

   Proefsleuf Sporen  Afmetingen100

 Spieker 1 101  3, 4, 5, 6, 7, 8 2,3 x 4,5 m
 Spieker 2 106  1, 2, 30, 31 1,9 x 2,1 m
 Spieker 3 106  3, 4, 32, 33 2,2 x 1,9 m
 Spieker 4 106  5, 6, 7, 34 2,2 x 1,5 m
 Spieker 5 102  6, 7, 8, 9, 10, 11 1,3 x 2,6 m

De verspreiding van de paalkuilen die niet aan structuren zijn toegewezen 
(N=31) lijkt zich voornamelijk te beperken tot de verhoging zelf. Hiervan 
werden er twaalf gecoupeerd. De diepte daarvan varieert van ongeveer 6 tot 
30 cm. Zij zijn in doorsnede regelmatig van vorm en tekenen zich duidelijk 
af. In ongeveer een derde van deze sporen is een kern herkend. Uit een 
aantal van de paalsporen is aardewerk uit de IJzertijd afkomstig.
Behalve paalsporen zijn ook diverse kuilen (N=13) en vier aardewerkcon-
centraties op de vindplaats aangetroffen. Opmerkelijk is dat de verspreiding 
van de kuilen enigszins afwijkt van die van de paalsporen. Hoewel enkele 
daarvan ook voorkomen op de hogergelegen delen, komen zij vooral op de 
flanken en aan de voet van de verhoging voor. Het is daarbij de vraag of 
paalsporen hier grotendeels ontbreken, of dat zij in deze veel bruinere zone 
niet meer herkenbaar zijn. De kuilen tekenen zich over het algemeen nog 
duidelijk af in het vlak. Van de selectie die is gecoupeerd 
varieert de diepte tussen de 25 cm en 40 cm. 

99  Schinkel 1998.
100  Alle afmetingen zijn genomen vanaf het centrum van de buitenste paal van elke zijde.

Tabel 5.3 
Gegevens van de structuren op vind-

plaats 6.
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Afbeelding. 5.27 
Uitsnede van vindplaats 6, de structuren 

S1-5.

Opmerkelijk is dat vijf van de kuilen (97.56. 101.10, 106.11, 107.6 en 107.7) 
op ongeveer gelijke hoogte op de zuidelijke flank van de verhoging liggen. 
In deze kuilen, met uitzondering van 106.11, is steeds een aanzienlijke 
hoeveelheid scherfmateriaal gevonden. Op dezelfde hoogte ligt één aarde-
werkconcentratie (107.9). Andere concentraties liggen meer op de hogere 
delen van deze opduiking. Hieronder wordt een aantal kuilen en hun 
vondstcomplexen, en een aardewerkconcentratie kort behandeld (tabel 5.4). 
Spoor 95.12 is een kleine kuil die grotendeels buiten de proefsleuf ligt. In 
het profiel is het spoor ongeveer 1 m in diameter en heeft een diepte van 
30 cm. In de kuil zijn 20 scherven ijzertijdaardewerk gevonden. Er zijn 
eveneens drie fragmenten zandsteen, twee fragmenten van een kwartsieten 
rolkei en één fragment vulkanisch gesteente aangetroffen. Op één fragment 
kwartsiet en op één fragment zandsteen is een min of meer horizontaal vlak 
aanwezig. Beide kunnen zijn gebruikt als maal- of slijpsteen. 
Spoor 101.1, bovenop de verhoging, betreft een ronde kuil met een dia meter 
van 2.1 m. In het vlak tekende deze zich scherp af door een vulling van 
schone, grijze klei. Het spoor is 32 cm diep. Uit de kuil zijn 23 fragmenten 
ijzertijdaardewerk afkomstig. De aanwezigheid van de schone klei in de 
bovenste vulling van het spoor betekent dat het terrein in elk geval in de 
IJzertijd overstroomde. 
Een andere grote kuil in deze sleuf, spoor 101.10, is niet gecoupeerd, maar 
leverde tijdens het aanleggen van het vlak 109 scherven prehistorisch 
aardewerk op (1892.4 gram) (afb. 5.30, 3-6). In het materiaal bevinden zich 
veel sterk verbrande scherven. Het materiaal lijkt grotendeels verweerd 
en vertoont sporen van vraat door knaagdieren. In het vondstcomplex zijn 
diverse open en gesloten vormen vertegenwoordigd. Van één daarvan is de 
rand versierd met vingertopindrukken (afb. 5.30.4). Besmeten aardewerk is 
in het spoor niet sterk vertegenwoordigd. Goed dateerbaar vaatwerk is voor-
handen in de vorm van fragmenten van schaal met haakrand. 
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Deze is te plaatsen in de tweede helft van de Vroege IJzertijd. De aanwezig-
heid van mineraalgemagerd aardewerk en een knobbeloor (afb. 5.30.3) zijn 
hiermee in overeenstemming. Behalve scherven werden er in spoor 101.10 
35 grotendeels verbrande stenen aangetroffen. Het grootste deel daarvan lijkt 
onbewerkt. Drie fragmenten, één stuk kwartsiet met een horizontaal vlak 
en twee stukken van zandstenen rolkeien, beide met een concaaf afgesleten 
vlak, betreffen mogelijk delen van maal- of slijpstenen.Kuil 101.9 werd niet 
gecoupeerd maar leverde tijdens het aanleggen van het vlak wel drie scher-
ven ijzertijdaardewerk op.
In sleuf 107 is een cluster van drie sporen aanwezig. Het gaat om twee lang-
werpige kuilen met een regelmatige vorm en een aardewerkcluster. 
Een van deze kuilen (S 107.6) is gecoupeerd. De afmetingen in het vlak 
zijn 1.6 m x 1 m. In doorsnede blijkt er nog 30 cm van de originele diepte 
bewaard te zijn. Het aardewerk (N=123, 1252 gram) is over het algemeen sterk 
verbrand. In het materiaal is sterk (klodderig) besmeten vaatwerk vertegen-
woordigd. Er zijn in elk geval tonvormige potten en gladde kommen met 
S-vormig profiel aanwezig (afb. 5.30.2,7 en 8). Het aardewerk is te dateren 
in de Midden IJzertijd, mogelijk het begin daarvan. Uit het spoor is even-
eens een fragment van een zeer klein spinklosje of een aardewerken kraal 
afkomstig.

Aardewerkcluster 107.9 bestond uit fragmenten van een vrijwel complete 
grote tonvormige pot met eenvoudig afgeronde rand (afb. 5.30, 12). Het stuk 
is be smeten tot onder de rand. De pot is te dateren in de Midden IJzertijd, 
of, maar minder waarschijnlijk, aan het einde van de Vroege IJzertijd. De 
manier waarop de scherven zijn gedeponeerd is opvallend. We hebben hier 
geenszins te maken met achteloos in een kuil gegooid materiaal of met een 
compleet ingegraven pot die later ineen is gestort. In dit geval zijn de scher-
ven op een ‘formele’ manier in een kuil geplaatst (afb. 5.29). Onderop is een 
pakket van gestapelde wandscherven gelegd. Hier bovenop is de bodem met 
daaraan vast het resterend deel van het wandprofiel geplaatst. De complete 
rand is daarna omgekeerd, dus met de werkelijke rand naar beneden, over 
het geheel geplaatst. Het feit dat de gehele rand compleet in de kuil terecht 
is gekomen maakt duidelijk dat deze daar met enige voorzichtigheid is 
geplaatst.

Afbeelding 5.28 
Detailfoto’s van enkele gecoupeerde 

kuilen. Links kuil 107.6, op de flank van 

de verhoging en rechts kuil 101.1, 

gelegen op het hogergelegen deel 

daarvan.
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Tabel 5.4 
Overzicht van diverse kuilen en aarde-

werkconcentraties van vindplaats 6 met 

daarin aanwezig vondstmateriaal en 

materiaaldateringen per put. S=spoor, 

T=spoortype (aw=Aardewerkconcentratie), 

C=coupe( j-ja, n- nee, -nvt), N=aantal, 

G=gewicht in grammen op gram nauw-

keurig. Dat.=datering (IJ=IJzertijd, 

Vij=Vroege IJzertijd, Mij=Midden IJzertijd.
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Opmerkingen Dat.

N G N G N G N G

95 12 kuil j 21 208 4 22 - - 6 388 fragm. van weefgewicht IJ

96 36 aw - 58 1890 - - - - - -
één besmeten tonvormige 
pot, organische magering 
(afb. 5.30.10)

IJ

96 38 aw n 1 427 - - - - - - bodem van grote pot

97 56 kuil j 30 533 1 16 - - - - IJ

97 63 kuil n 1 20 - - - - - - IJ

97 65 kuil n 100 1209 35 - 8 157 1 55
o.a type 13, fase G-H 
(afb. 5.30.1-2)

Mij

97 66 aw - 3 454 - - - - - - grote scherf van besmeten 
tonvormige pot 
(afb. 5.30.11)

Mij

101 1 kuil j 23 150 2 8 - - - - IJ

101 9 kuil n 3 170 1 18 - - - - IJ

101 10 kuil n 109 1892 - - - - 35 1852 o.a schaal met haakrand Vij

102 12 kuil n - - - - - - - - -

103 2 kuil n - - - - - - - - -

106 8 kuil n - - - - - - - - -

106 11 kuil n - - - - - - - - -

107 6 kuil j 123 1252 1 3 - - - - fragment spinklos/kraal Mij

107 7 kuil n 11 49.3 - - - - - - -

107 9 aw j 47 537 - - - - 1 - één besmeten pot Mij

Op vindplaats 6 zijn eveneens drie greppels gekarteerd. Twee min of meer 
noord-zuid gerichte exemplaren, één in sleuf 102, de ander in sleuf 103, zijn 
waarschijnlijk (sub)-recent. Aan de zuidkant van vindplaats is één oost-west 
georiënteerd greppeltje herkend. Deze is vastgesteld in de proefsleuven 95, 
96 en 97. De breedte varieert tussen 0.4 m en 0.9 m. De diepte ervan was in 
coupe 18 cm. Uit de greppel zijn geen vondsten afkomstig. Deze kan dus niet 
gedateerd worden. 
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Afbeelding 5.29 
Schematische afbeelding van de volgorde 

van depositie van de gebroken pot in 

S 107.9 (zie afb. 5.30, 12).

Afbeelding 5.30 a
Selectie van het vondstmateriaal van vind-

plaats 6 (1-11 schaal 1:2, 12 schaal 1:4).
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Afbeelding 5.30 b 
Selectie van het vondstmateriaal van vind-

plaats 6 (1-11 schaal 1:2, 12 schaal 1:4).
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Terugblik
Vindplaats 6 is een oost-west georiënteerde langgerekte vindplaats op een 
verhoging in het terrein en de flank daarvan, direct naast een Pleistocene 
restgeul. Aan de zuidkant ligt een oost-west georiënteerde depressie die 
vindplaatsen 6 en 7 van elkaar scheidt. 6 heeft een oppervlakte van circa 1,1 
ha en een middelhoge tot lage sporendichtheid (0,067 spoor per m2).101

De diepte waarop de sporen zijn aangetroffen varieert aanzienlijk: het hoger-
gelegen deel van de opduiking ligt op een diepte van ongeveer -60 cm onder 
maaiveld terwijl de kuilen die op de flanken liggen pas op een diepte van 
gemiddeld -120 cm onder maaiveld zijn herkend. De structuren, paal sporen, 
kuilen en de aanzienlijke hoeveelheid vondstmateriaal op de vindplaats 
tonen aan dat we hier te maken hebben met een nederzettingsterrein uit de 
tweede helft van de Vroege IJzertijd en de Midden IJzertijd. Op het hoger 
gelegen deel van de vindplaats vinden we vooral paalsporen alsook enkele 
kuilen. Op de lager gelegen zuidflank zijn diverse kuilen en aardewerkcon-
centraties gevonden. De sporen en het vondstmateriaal uit de IJzertijd zijn 
over het algemeen goed geconserveerd al zal door bodemvormende proces-
sen een aantal sporen aan het oog onttrokken zijn. Huisplattegronden zijn 
niet herkend. Zij zijn hier echter weldegelijk te verwachten. De aanwezig-
heid van vijf goed herkenbare spiekers maakt duidelijk dat spoorconser-
vering goed genoeg is, zodat eventuele huisplattegronden ook als zodanig 
herkenbaar kunnen zijn. 
De vindplaats lijkt niet te zijn gecontamineerd met sporen uit andere perio-
den en is door latere activiteiten overwegend ongeschonden. Alleen aan de 
oostkant zijn een aantal (sub-)recente greppels door het terrein gegraven. 
Aan de noordkant van de vindplaats is een oost-west georiënteerde perceel-
sloot gegraven. 
De site heeft een hoge onderzoekspotentie, vooral in combinatie met andere 
ijzertijdvindplaatsen in de directe omgeving, bijvoorbeeld vindplaats 4.

5.3.6.2 Vindplaats 7

Inleiding
Deze vindplaats ligt ten zuiden van 6 op een oost-west lopende stuifduin. 
Deze is nog grotendeels in het huidige reliëf herkenbaar. In het oosten 
wordt de vindplaats begrensd door de Havenlaan. In het westen vormen 
enkele huizen de grens van het onderzochte gebied. De zuidelijke grens 
wordt gevormd door het weggetje Ewinkel. Als noordelijke begrenzing is het 
lagergelegen gebied dat vindplaats 7 van vindplaats 6 scheidt, aangehouden.
Een gedeelte van het terrein staat bekend als een terrein met hoge archeo-
logische waarde (CMA-code 46A-023/monumentnummer 4171). Het zou 
hier, op basis van een melding van een vondst van aardewerk en crematie in 
de jaren 70, gaan om een urnenveld. De precieze locatie van deze vondst is 
echter niet bekend.102

Eén van de voornaamste doelstellingen van het onderzoek op en rondom het 
terrein van hoge archeologische waarde was het vaststellen van de aan- of 
afwezigheid van dit grafveld. 

101 Berekend over de gehele vindplaats, ook met de vrijwel lege putten erbij.
102 Mogelijk is deze aangetroffen bij de aanleg van de hogedruk-gasleiding die dit, en 

naastgelegen terreinen doorkruist of bij bouwwerkzaamheden op het ten oosten hiervan 
gelegen terrein, onder de huidige woonwijk.
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Afbeelding 5.31 
Overzicht van de proefsleuven op 

vindplaats 7 en de daarin aangetrof-

fen sporen.De rode stippellijn geeft de 

vermoedelijke omvang van de vindplaats 

aan. Bovenaan: landschappelijke situatie, 

AHN.

Het terrein ten zuiden van het weggetje Ewinkel is in 2001 al eens onder-
zocht. Toen zijn bewoningssporen uit de Late IJzertijd en de Romeinse tijd 
gekarteerd.
Het terrein ten noorden van de weg is in twee campagnes in 2004 onder-
zocht; allereerst op de boomgaard op het oostelijk deel van het terrein,103

daarna op de akkers ten westen hiervan. Op geen van de onderzochte terrei-
nen zijn sporen van een grafveld aangetroffen. Wel zijn er grondsporen en 
vondsten uit verschillende perioden gevonden: enkele losse vondsten uit 
het Neolithicum en de Romeinse tijd, vondsten en sporen uit de Midden 
Bronstijd, de IJzertijd, de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd. Vooral ijzertijd-
sporen lijken goed vertegenwoordigd. Zij zijn te interpreteren als relicten 
van nederzettingsterreinen. Ook de middeleeuwse en nieuwe-tijdse vonds-
ten zijn, tenminste ten dele afkomstig van een nederzetting. Vindplaats 7 is 
vastgesteld in de sleuven 96, 97, 98, 106, 107 en 115. In sleuf 95, die tussen 
96 en 106 ligt, zijn weinig sporen aangetroffen. In de sleuven 116 en 117, 
ten oosten van de grotere concentratie, zijn enkele sporen gekarteerd. 
Schuin over het terrein loopt een hogedruk-gasleiding. 

Hierdoor kon een noordwest-zuidoost georiënteerde strook van minimaal 10 
m breed niet worden onderzocht. Deze leiding blijkt niet de enige verstoring 
op het terrein. Verspreid over de percelen, maar voornamelijk op de top van 
de zandrug, komen recente verstoringen voor. 

103  Bij de huidige garage van Jetten.
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In de sleuven 96, 97 en 98 zijn meters brede oost-west georiënteerde banen 
waargenomen waar de ondergrond, plaatselijk, tot op een diepte van twee 
meter is verstoord. Deze kuilen zijn door de lokale boeren gegraven voor 
zandwinning.104 Deze recente sporen betekenen een aanzienlijke versto-
ring voor de nederzettingssporen uit de IJzertijd en de Middeleeuwen. Er is 
echter niet alleen sprake van verstoringen in recente tijden. Zo hebben de 
middeleeuwse/post-middeleeuwse bewoningsactiviteiten waarschijnlijk een 
groot deel van de prehistorische sporen doen verdwijnen (bijv. in sleuf 98) . 

Lokale landschappelijke situatie en bodemopbouw
Vindplaats 7 ligt op stuifzandafzettingen op een terrasrestrug. Deze oost-
west georiënteerde verhoging is teruggevonden in vrijwel alle sleuven ten 
oosten van 99 maar is niet overal even geprononceerd. Het hoogste punt 
ligt in het westelijke deel van het terrein. In oostelijke richting zakt deze af. 
Onder de bouwvoor komt vrijwel overal een siltig pakket voor. Deze laag zou 
geïnterpreteerd kunnen worden als een eerdlaag. Hierin zijn baksteenfrag-
menten en aardewerk uit de IJzertijd, de Late Middeleeuwen en de Nieuwe 
Tijd gevonden. Onder dit niveau komt een verbruiningshorizont voor. 
Op de hogere delen is deze overwegend tot 35 cm dik, op de flanken over 
het algemeen dikker. Door een goede doorluchting en drainage is de karak-
teristieke uniforme bruine kleur juist daar sterk ontwikkeld. Hieronder, in 
een overwegend sterk gebioturbeerde matrix van geelbruin tot geel zand zijn 
grondsporen herkenbaar. Het profiel is plaatselijk verstoord. Enkele hoger 
gelegen gedeelten zijn mogelijk geëgaliseerd. Dit lijkt de sporen echter maar 
in beperkte mate te hebben aangetast.
Ten noorden en ten zuiden van vindplaats 7 ligt het terrein lager. In zuide-
lijke richting lijkt de overgang van het zandduin naar de laagte in de onder-
grond relatief abrupt. In noordelijke richting daarentegen is de overgang 
geleidelijker. Aan beide kanten worden de afzettingen siltiger. De aanwezig-
heid van mangaanconcreties in de laag onder de bouwvoor in de lagere 
delen duidt op vochtigere omstandigheden.

Sporen en vondstmateriaal 
In praktisch alle sleuven zijn op de verhoging, maar ook op de fl an-
ken ervan, sporen vastgesteld. De meeste ervan zijn herkend aan een 
(donker)bruine of soms zwartige of roodbruine kleur die over het algemeen 
duidelijk van de natuurlijke matrix te onderscheiden is. De vulling is vaak 
niet homogeen van kleur, maar is door bioturbatie sterk gevlekt. 
Het aantal sporen dat daterend materiaal heeft opgeleverd is beperkt. 
Hierdoor is het moeilijk uitspraken te doen over de periodisering ervan. 
Op deze vindplaats hebben sporen die prehistorische scherven hebben 
opgeleverd zwaar te lijden gehad onder bioturbatie. Het is mogelijk dat 
sporen met een vergelijkbare vulling ook in de prehistorie geplaatst kunnen 
worden. Middeleeuwse en nieuwe-tijdse sporen zijn eveneens, zij het in 
veel kleinere aantallen aangetroffen. Zij onderscheiden zich duidelijk van de 
prehistorische sporen door hun vulling. Het aantal in het vlak als paalspoor 
geïnterpreteerde sporen is hoog (N=139). Aangezien er slechts een selectie 
gecoupeerd is, ligt dat aantal zeker niet vast. Ondanks het hoge aantal blijkt 
het niet mogelijk om meer dan één duide lijke structuur aan te wijzen. 

104  Dit is ons door verschillende bewoners van het gebied verteld.
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Afbeelding. 5.32 
Uitsnede van vindplaats 7. In sleuf 97 zijn 

een mogelijk spiekertje, en een palenrij 

die in de IJzertijd te dateren is aangetrof-

fen. Enkele grote zandwinningskuilen zijn 

eveneens zichtbaar.

Hiervoor zijn onder andere de vele verstoringen op het terrein verantwoorde-
lijk. Verspreid over alle sleuven zijn verschillende, in het vlak als kuilen 
geïnterpreteerde sporen aangetroffen (N=84).105 Een aantal hiervan kan 
met zekerheid in de Bronstijd en in de IJzertijd gedateerd worden. Enkele 
kuilen die in de buurt van een vermoed middeleeuwse vloerniveau/woonlaag 
liggen, zullen waarschijnlijk ook uit die periode dateren. In praktisch alle 
sleuven zijn ook greppels of greppelfragmenten gevonden. Twee greppels 
lopen aan de zuidelijke zijde van de zandrug, de derde aan de noordkant. De 
grootste sporenconcentratie ligt in het westen. Naar het oosten toe neemt 
het aantal sporen af. In de sleuven 115-117 zijn diverse kuilen aanwezig. 
Paalsporen zijn hier echter niet meer herkend. De sleuven 116 en 117 zijn 
niet meer tot vindplaats 7 gerekend, zij liggen in de perifere zone ervan. 
Prehistorische sporen zijn verspreid in alle proefsleuven aangetroffen. 
Duidelijke plattegronden zijn echter niet herkend. Alleen drie paalsporen 
in sleuf 97 hebben mogelijk tot een spiekertje behoord (S97.40, 97.45 en 
97.69, afb. 5.32). De eventuele vierde paal ligt buiten de proefsleuf. De 
onderlinge afstand tussen de palen bedraagt 1.7 m en 1.4 m. De sporen 
hebben geen daterend vondstmateriaal opgeleverd.106

105 Wat betreft het totale aantal kuilen, kan dezelfde opmerking gemaakt worden als voor de 
paalkuilen. Na couperen is het zeker mogelijk dat een aantal als paalspoor of als natuurlijke 
verstoring geïnterpreteerd zal worden.

106 Op basis van de vulling, bruine tot zwartbruine van kleur, sterk gebioturbeerd worden de 
sporen als prehistorisch gezien.
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Duidelijke grondsporen uit het Neolithicum zijn niet aangetroffen. 
Wel zijn uit de lagen boven het vlak in sleuf 96 enkele vondsten uit die peri-
ode verzameld. Eén randscherf van een gesloten pot dateert uit het Midden 
of het eerste deel van het Laat Neolithicum (afb. 5.33.2). Op basis van rand-
vorm, magering en afwerking is deze te plaatsen in het aardewerk van de 
Stein-groep (3450-2500 voor Chr.). Dergelijk materiaal is hier in de omge-
ving te verwachten. Het bekende Stein-complex van Linden-Kraaienberg 
is hier immers op korte afstand vandaan gevonden.107 Een sterk versierde 
wandscherf is afkomstig van een Veluwse klokbeker en is aan het einde van 
Laat Neolithicum B te dateren (2350-2000 voor Chr.) (afb. 5.33.3). 
De laatste is op de rand van de vindplaats gevonden. Direct ten noorden van 
vindplaats 7 zijn uit de verbruiningshorizont ook enkele vuurstenen arte-
facten verzameld. Een duidelijke cluster is niet herkend. In sleuf 95 is een 
afslag gevonden waarbij op het distale einde enkele retouches en gebruiks-
sporen te herkennen zijn. In sleuf 115 is een microkling in bruin gevlekte 
vuursteen gevonden. De linkerzijde vertoont een kerf die gemaakt is met 
ventrale retouches. Dit artefact zou te dateren zijn in een periode vanaf het 
Mesolithicum. Verspreid over het terrein zijn nog enkele afslagjes gevon-
den. Een duidelijke datering voor het vuursteenmateriaal kan niet gegeven 
worden, er zitten immers geen gidsfossielen voor een bepaalde periode bij.
Op het uiterst oostelijk deel van het terrein is één kuil aanwezig die op basis 
van het daarin aanwezige materiaal in de Bronstijd geplaatst kan worden. 
Spoor 117.7 bevat 13 steengruisgemagerde scherven die waarschijnlijk in 
de Midden Bronstijd te plaatsen zijn. In de kuil is eveneens een klopsteen 
gevonden. Spoor 115.5, meer naar het westen, heeft in het vlak een aantal 
mineraal en potgruisgemagerde scherven opgeleverd. In het materiaal is een 
grof grindgemagerd tonvormig stuk aardewerk met nagelindrukken op de 
rand vertegenwoordigd (afb. 5.33.1). Deze is mogelijk in de tweede helft van de 
Midden Bronstijd, al is een oudere of wat jongere periode, niet uit te sluiten. 
Een scherf die in de verbruiningshorizont in sleuf 97 is gevonden dateert 
eveneens in de Midden Bronstijd. 
De IJzertijd is op het terrein duidelijker vertegenwoordigd, zowel door 
sporen als door vondstmateriaal.108  In alle sleuven is tijdens het aanleg-
gen van het vlak in de afdekkende lagen ijzertijdaardewerk gevonden. De 
gecoupeerde paalsporen die in deze periode te dateren zijn, vertonen in 
doorsnede een regelmatige vorm en variëren in diepte tussen de 7 en 68 
cm. In verschillende paalkuilen is nog een kern herkend. In sleuf 97 liggen 
drie sporen op rij (S97.33, 97.34, 97.39, afb. 5.32). Zij maken mogelijk deel 
uit van een structuur. Uit twee ervan zijn ijzertijdscherven afkomstig.
Het materiaal uit paalspoor S97.27, enkele tientallen meters verderop, 
dateert onder andere op basis van een oortje van een Henkeltasse zeker uit de 
Vroege IJzertijd. Deze periode is dus in elk geval in de paalsporen vertegen-
woordigd. Van de kuilen die op basis van het vondstmateriaal in de IJzertijd 
te dateren zijn (N=13), zijn er drie gecoupeerd. 
Hieruit blijkt dat de sporen niet scherp te begrenzen zijn: door bioturbatie is 
de (licht)bruine vulling sterk gevlekt.
In sleuf 97 zijn verschillende kuilen aangetroffen waarvan er vier aan de 
hand van aardewerk in de IJzertijd zijn gedateerd. 

107 Louwe Kooijmans & Verhart 1990.
108  S 96.21, 97.27, 97.33, 97.35, 97.36, 97.37, 97.67, 97.71, 98.8, 98.50, 99.7, 107.12,107.14, 

107.20, 107.27 kunnen met zekerheid in de ijzertijd gedateerd worden.

.
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Van kuil 97.39, met een diameter van 1,3 m in het vlak, bleek nog een diepte 
van 29 cm bewaard. In de vulling van deze kuil werden 12 scherven ijzertij-
daardewerk aangetroffen. 
Van de twee kuilen in sleuf 98 die in de IJzertijd dateren, leverde spoor 
98.50 slechts één scherf op en spoor 98.51 22 scherven. Beide sporen 
werden niet gecoupeerd.
In proefsleuf 107 dateert één kuil in de IJzertijd (S107.23); hierin werden 
vier scherven en één afslagje gevonden. In 115 zijn twee kuilen in deze 
periode gedateerd. Spoor 115.4 is een 8 cm diepe kuil waarin in totaal zeven 
scherven werden aangetroffen. Slechts twee hiervan kunnen met zekerheid 
in de IJzertijd geplaatst worden. Kuil 115.8 is zowel in het vlak als in coupe 
onregelmatige gevormd. Van de oorspronkelijke diepte was nog 37 cm 
bewaard. Het spoor heeft een aanzienlijk vondstcomplex opgeleverd. 
Het gaat om 360 aardewerkfragmenten (2528,4 gram, afb. 5.33.5-10), een 
aantal stenen waaronder enkele verbrande exemplaren en enkele stukjes 
verbrande klei. In het aardewerk zijn veel gegladde/gepolijste scherven 
aanwezig (afb. 5.33.5, 7, 10). 
Het materiaal is overwegend dunwandig, is uitgevoerd in oxidatietinten en 
is zowel met potgruis als mineraal gemagerd. Een gedeelte van de scherven 
is van besmeten vaatwerk. Er zijn vooral meerledige vormen aanwezig waar-
bij een aantal een sterk geknikt profiel heeft (afb. 5.33.7, 10). In het complex 
zijn enkele stukjes kustaardewerk vertegenwoordigd. De datering ligt in de 
eerste helft van de Midden IJzertijd. Door de aanwezigheid van randen met 
een hoekige verdikking hebben we eerder te maken met een datering in fase 
F dan in fase E van Van den Broeke’s aardewerkschema voor Oss-Ussen.109

109 Determinatie: P.W. van den Broeke.

Tabel 5.5 
Overzicht van diverse kuilen van vind-

plaats 7 met daarin aanwezig vondst-

materiaal en materiaaldateringen per put. 

S=spoor, T=spoortype, C=coupe( j-ja, 

n- nee, -nvt), N=aantal, G=gewicht 

in grammen op gram nauwkeurig, 

Dat.=datering (MBR= Midden Bronstijd, 

IJ=IJzertijd, MIJ=Midden IJzertijd).
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Opmerkingen Dat.

N G N G N G N G

96 21 Kuil N 1 13,7 - - - - - - IJ 

97 32 Kuil N 2 49,6 - - - - - - IJ

97 35 Kuil N 1 11,2 - - - - - - IJ

97 39 Kuil J 23 288,8 - - - - - - IJ

98 50 Kuil N 1 10 - - - - - - IJ

98 51 Kuil N 22 378,2 - - - - - - IJ

107 23 Kuil N 4 27,1 - - - - 1 3.1 afslagje IJ

115 4 Kuil J 7 52,1 - - - - - - IJ

115 5 Kuil J 14 113 - - - - 15 1013,6 veel verbrande stenen,
grindgemagerde open vorm 
met vti op rand

MBR?

115 8 Kuil J 360 2528,4 56 374,3 - - 27 440,9 veel geglad, wat besmeten, 
enkele fragmentjes kustaar-
dewerk

MIJ

115 10 Kuil J 10 48,6 - - - - 35 279,6 enkele verbrande stenen IJ

117 7 Kuil J 13 137,8 7 11,3 46 1029,5 hamersteen (629.5 gr) MBR
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Afbeelding 5.33 
selectie van het vondstmateriaal van vindplaats 7 (schaal 1:2). 1 t/m 12: prehistorisch aardewerk; 13 t/m 16: middeleeuws aardewerk (13-14: 

Maasvallei; 15-16: Blauwgrijs aardewerk).
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Tabel 5.6 
Aardewerk uit de Middeleeuwen en 

Nieuwe Tijd uit lagen en sporen op en 

naast vindplaats 7, per put.

Uit de Romeinse periode zijn op de vindplaats geen sporen herkend. 
Wel zijn er een aantal fragmentjes Romeins aardewerk gevonden. Het gaat 
onder andere om een wandscherf van een standamfoor en een randfrag-
ment van een ruwwandige bak (type Oelmann 111) (afb. 5.36.2). 
Een aantal fragmenten is mogelijk Romeins. Veel meer aardewerk uit deze 
periode is er overigens aan de noordrand van de vindplaats en het lager gele-
gen deel daarnaast aangetroffen. Aan het eind van dit hoofdstuk wordt daar 
op ingegaan.
Middeleeuws aardewerk en aardewerk uit de Nieuwe Tijd op en rond vind-
plaats 7 zijn hoofdzakelijk gevonden in de afdekkende pakketten (73%), 
vooral de bouwvoor en de onderliggende eerdlaag en sporadisch op een 
dieper niveau (tabel 5.6). Tenminste een deel van het materiaal zal hier 
terecht zijn gekomen door be-akkering. Het middeleeuwse aardewerk 
dateert vooral uit de Volle Middeleeuwen (N= 28, 43%) en betreft blauw-
grijze waar (82%) (afb. 5.33.15, 16), Maasvallei-aardewerk (11%) 
(afb. 5.33.13, 14) en bijna-steengoed (7%). Eén scherf dateert uit de 
Merovingische periode.  Het aardewerkspectrum uit de Nieuwe Tijd lijkt 
sterk op dat van vindplaats 4. Roodbakkend en Rijnlands rood komen hier 
als belangrijkste categorieën voor. De overeenkomst van het Nederrijns 
materiaal uit de Heeswijkse Kampen als geheel (vindplaatsen 4 en 7) met 
het productiemateriaal uit Gennep is niet vreemd. Die productieplaats ligt 
aan de overzijde van de Maas, hemelsbreed nog geen tien kilometer van 
Cuijk vandaan. 
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Lagen

95 - 4 2 - - - 2 - - - 6 3 - - 17

96 - 6 - - - - - 1 - - 2 - - - 9

97 - 1 - - - - - - - - - - 1 - 2

98 1 7 - - - - - 1 1 2 3 3 - 1 19

99 - 2 - - - - - - - 2 1 - - - 5

101 - - - - - - - - - - - 1 - - 1

102 - 1 - 1 - - - 2 - - - - - - 4

106 - - 1 - - - - - - - - - - - 1

107 - 2 - - - - - - - - - - - - 2

Sporen

97.48113 - - - - - - - 1 - - - - - - 1

98.24 - 2 - - - - - - - - - - - - 2

98.26 - - - - - - - - - 1 - - - - 1

98.45 - 1 - - 2 1 - - - - - - - - 4

98.46 - 1 - - - - - - - - - - - - 1

98.47 - 1 - - - - - - - - - - - - 1

98.56 - - - - - - - - - - 1 - - 1 2

99.12 - - - - - 1 - - - - 1 1 - - 1

99.27 - - - - - - - - - - - 4 - - 4
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De middeleeuwse en nieuwe-tijdse aardewerkvondsten op en rond vind-
plaats 7 vertalen zich maar nauwelijks naar goed dateerbare grondsporen. 
Op basis van het schaarse materiaal uit spoorcontexten zijn drie sporen 
in de Volle Middeleeuwen, vier sporen in de periode Late Middeleeuwen - 
Nieuwe Tijd en twee sporen in de Nieuwe Tijd te dateren. 
Een aantal daarvan ligt buiten de door ons aangegeven vindplaats. Eveneens 
moet rekening gehouden worden met opspit van vondstmateriaal. 
Een aantal sporen zal daardoor zeker ouder gedateerd zijn dan in werkelijk-
heid het geval is. 
De sporen die met enige zekerheid aan de Middeleeuwen kunnen worden 
toegeschreven, zijn aangetroffen in het westen van het onderzoeksterrein. 
Tijdens het aanleggen van sleuf 98 werd een relatief compact dun pakket 
van lemig materiaal in het zuidelijke deel van de proefsleuf aangetroffen.110

Dit wekt de indruk dat het gaat om één of twee restanten van vloerniveaus 
of woonlagen. Aangezien het op een geringe diepte onder het maaiveld 
ligt, is de conserveringstoestand van deze vermoede vloer zeer matig te 
noemen.111 Het pakket zandige leem (spoor 98.45) is vermengd met houts-
kool en verbrande leem waarin nog enkele mogelijke indrukken van vlecht-
werk zichtbaar zijn. 

110 Dit pakket kon over de volledige breedte van de sleuf (8.4 m) vastgesteld worden; de 
maximale lengte die gedocumenteerd kon worden bedraagt 5 m.

111 Het vloerpakket werd aangetroffen op een diepte van ongeveer 55 cm. Een deel van 
het profiel blijkt bovendien afgetopt te zijn: onder de bouwvoor komt geen eerdlaag of 
andersoortige afdekkende laag voor maar onmiddellijk een deel van een verbruininghorizont. 
De grens tussen beide lagen is bovendien haarscherp.

Afbeelding 5.34 
Uitsnede van vindplaats 7. Mogelijk 

middeleeuws vloerniveau of woonlaag. 

Hieromheen liggen sporen die in de 

middeleeuwse of de post-middeleeuwse 

periode thuishoren.
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Uit een coupe blijkt dat het niveau zelf, samen met de onderliggende vulling 
tot maximaal 25 cm dik zijn. Er is niet vastgesteld of de vermoede vloer uit 
meerdere lagen was opgebouwd. Het is opvallend dat dit niveau nagenoeg 
direct op het gele zand ligt. Er is vrijwel geen originele bodem onder zicht-
baar.112

Het vondstmateriaal uit het spoor bestaat uit vier scherven. Twee fragmen-
ten zijn bijna-steengoed, waaronder één fragment uit Siegburg, één frag-
ment is steengoed uit Langerwehe en één scherf betreft blauwgrijze waar. 
Ook in de afdekkende lagen zijn middeleeuwse scherven aangetroffen. 
Het gaat om scherven blauwgrijze waar en steengoed maar ook later mate-
riaal als roodbakkend en Nederrijns rood. 
In de directe nabijheid van de vermoede vloer komen verschillende grond-
sporen voor. Een aantal ervan is er ongetwijfeld aan gerelateerd. 
Direct ten noorden van het vloerniveau liggen twee grote, onregelmatige 
sporen (S98.47 en 98.48). In doorsnede blijkt het te gaan om twee palen 
in een diepe kuil (98 cm). Zij oversnijden het vloerniveau. Op dit ogenblik 
gaan we er van uit dat deze palen van recentere datum zijn dan het leem-
pakket (Late Middeleeuwen of Nieuwe tijd?). 
Uit één ervan is een scherf blauwgrijze waar afkomstig. Het middeleeuwse 
complex is waarschijnlijk in de 13e of de 14e eeuw te dateren. Een aantal van 
de sporen in sleuf 98 is zeker van latere datum. Eén ervan heeft in elk geval 
roodbakkend aardewerk en Frankfurter-waar (1700-1900) opgeleverd. 
In proefsleuven 95, 106, 107,115 en 117 zijn greppeldelen aangetroffen. 
Zij liggen op min of meer gelijke hoogte in de sleuven. Aan de zuidkant van 
de zandkop liggen twee greppels. De meest noordelijke hiervan leverde geen 
daterend materiaal op. In het profiel is de greppel echter pas op een relatief 
diep niveau zichtbaar (onder de eerdlaag). De zuidelijke greppel leverde 
eveneens geen vondstmateriaal op.

112  Dit zou een interpretatie als vloerniveau kunnen tegenspreken.

Afbeelding 5.35 
Overzichtsfoto van een deel van de 

vermoedelijke middeleeuwse vloer/woon-

laag in sleuf 98.
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Aardewerk uit de Romeinse tijd bij vindplaats 7
Vindplaats 7 heeft geen sporen opgeleverd die duidelijk in de Romeinse 
tijd te dateren zijn. Toch zijn aan de noordrand ervan en in de daarnaast 
aan wezige lager gelegen zone tussen vindplaats 6 en 7, 89 scherven uit die 
periode aangetroffen. Zij zijn over het algemeen sterk verweerd en voor-
namelijk afkomstig uit de verbruiningshorizont en de daarboven aanwezige 
siltige afzettingen. Het Romeinse materiaal is vooral gevonden in de sleuven 
95 en 106. Ten oosten en ten westen hiervan komt het verspreid maar in 
kleinere aantallen voor (zie kaartbijlage 2). Omdat het aantal scherven toch 
relatief hoog is en geclusterd voorkomt, wordt het hier als complex kort 
besproken.113113

Er zijn tafelwaar (Belgische waar en geverfde waar), kruiken, gebruiks-
aardewerk en grotere containers voor de aanvoer van voedsel/drank 
(amforen, dolia) onderscheiden. Van de Belgische waar werd slechts één 
wandscherf gevonden. Hierop was wel nog een klein stukje van versiering 
te herkennen, bestaande uit een band arcering. Dit fragment kan gedateerd 
worden in de laatste helft van de eerste eeuw tot de eerste helft van de 
tweede eeuw. 
Verder zijn er zeven fragmenten van geverfde bekers vertegenwoordigd. 
Daarvan zijn er zes in techniek B uitgevoerd (wit aardewerk met een matte 
donkerbruine tot zwarte deklaag) en één in techniek C (roodachtig aarde-
werk met matte donkerbruine tot zwarte deklaag). Deze laatste is op basis 
van de techniek mogelijk te dateren vanaf de 3e eeuw, en is waarschijnlijk 
afkomstig uit de Argonnen (NO- Frankrijk). De scherf is afkomstig van een 
bolle beker met schuin naar binnen staande lage hals en korte naar buiten 
omgeslagen lip (mogelijk type Oelmann 32).114 Van gladwandig aardewerk 
zijn slechts vier fragmenten gevonden. Hierbinnen is een hals en een moge-
lijk randfragment van een kruikje vertegenwoordigd. Deze scherven zijn 
echter te verweerd om ze in een bepaald type onder te kunnen brengen. 
Twintig scherven behoren tot amforen. Binnen de amforen kan een onder-
scheid gemaakt worden tussen puntamforen en standamforen. 
Twee scherven zijn met zekerheid afkomstig van twee puntamforen van het 
type Dressel 20, een vrij dikbuikige amfoor waarvan het baksel gekenmerkt 
wordt door een zeer zandige en platerige structuur.115 (afb. 5.36.3) Deze 
amfoor is één van de meest voorkomende amfoortypes, vooral in de westelij-
ke Romeinse provincies en werd geproduceerd vanaf de Tiberische periode 
tot de late 3e eeuw.116 15 wandscherven zijn van verschillende stand amforen 
afkomstig. Van twee scherven kan geen nadere determinatie gegeven 
worden. Wat het dikwandig aardewerk betreft zijn er verschillende fragmen-
ten dolia aangetroffen en twee scherven, een wand en een bodemfragment, 
die op basis van de kiezeltjes aan de binnenzijde als wrijfschaal geïnterpre-
teerd kunnen worden. Van de dolia zijn zowel rand- als wand fragmenten 
gevonden. Het gaat vooral om roodbruine fragmenten. 
Het ruwwandig aardewerk vormt de grootste groep. Het gaat om 21 scher-
ven, wat ongeveer overeenkomt met ¼ van het totale aantal Romeinse scher-
ven.

113 Dit spoornummer betreft een ontzandingskuil.
114 Persoonlijke mededeling drs. Drs. H. van Enckevort.
115 Het gaat hier om een wandscherf en een randscherf, waarbij de randscherf eerder tot een 

variant van dit type behoort (persoonlijke mededeling drs. H. van Enckevort).
116 Peacock & Williams, 1986, 136.
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Afbeelding 5.36 
Een selectie scherven uit de Romeinse 

tijd (schaal 1:2).

Tabel 5.7 
Het gedraaide Romeinse aardewerk uit de 

depressie ten noorden van vindplaats 7.

Hoewel ook hier opgemerkt moet worden dat veel scherven (sterk) verweerd 
zijn, konden enkele randen toch tot een bepaald type herleid worden. Er zijn 
twee fragmenten van een ruwwandige pot met dekselgeul (type Oelmann 
89, afb. 5.36.1) en twee randen van een pot met naar buiten omgebogen en 
brede, afgeplatte rand gevonden (type Oelmann 87). 

Ten slotte zijn nog zeven scherven grijs aardewerk aangetroffen, waaronder 
één randfragment en één bodemfragment. 
De rand kan mogelijk afkomstig zijn van een kom met een platte, naar 
buiten uit stekende rand (type Stuart 210). 
Van 18 scherven kon, door de hoge graad van verwering of de zeer kleine 
afmetingen, niet meer bepaald worden tot welke categorie ze behoorden.

Categorie    Aantal   %

Belgische waar   1   1,1
Geverfd aardewerk  7   7,9
Gladwandig aardewerk  4   4,5
Amforen   20   22,5
Wrijfschalen   2   2,2
Dolia    9   10,1
Ruwwandig aardewerk  21   23,6
Grijs aardewerk   7   7,9
Indet    18   20,2

Totaal    89   100

Verwering en fragmentatie hebben ertoe geleid dat van vele randscherven 
het profiel zeer onvolledig bewaard was. 
Hierdoor kon het merendeel van het materiaal niet gedetermineerd of geda-
teerd worden. Scherven van dolia en wrijfschalen zijn goed te herkennen 
maar kunnen niet gebruikt worden voor datering. Beide aardewerkgroepen 
komen namelijk doorheen de hele Romeinse periode voor. Hetzelfde geldt 
voor de scherven van de puntamfoor Dressel 20. Het kleine aantal scherven 
dat te dateren is, leverde voornamelijk een datering vanaf het begin van de 
2e eeuw tot het einde van de 3e eeuw op. Een enkele uitschieter naar boven 
(tot in de 4e eeuw) en naar beneden (1e eeuw) komt echter ook voor. 
Binnen het complex ligt het percentage van het gebruiksaardewerk en de 
grotere containers voor het aanvoeren van voedsel en drinken hoog. 
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Toch valt ook het aandeel van het geverfde aardewerk en de Belgische waar 
op. Dit lijkt er op te wijzen dat dit materiaal afkomstig is van een nederzet-
tingsterrein. Op deze specifieke plaats kon echter geen archeologisch zicht-
bare nederzetting vastgesteld worden. Mogelijk zijn ze afkomstig van het 
vermoede nederzettingsterrein ten zuiden van het weggetje Ewinkel, of de 
verder weg gelegen nederzetting op de vindplaats Heeswijk. Zij zouden hier 
dan bijvoorbeeld tijdens agrarische activiteiten in of na de Romeinse tijd 
terecht kunnen zijn gekomen. De sterke verwering en fragmentatie van het 
materiaal pleit voor een dergelijke interpretatie. Minder waarschijnlijk is dat 
het materiaal afkomstig is van één of enkele huisplaatsen die door verbrui-
ning in dit lage terreindeel niet meer zichtbaar zijn of van een niet herkende 
nederzetting op de zandkop bij vindplaats 7.

Terugblik
Vindplaats 7 betreft een lang gebruikt stuifduin en de flanken daarvan. 
Hierbinnen is een zone met een hoge spoordichtheid aanwezig, in het 
westelijke deel en een wat minder spoorrijke zone ten oosten daarvan 
(gemiddeld 0.12 spoor per m2). De oppervlakte is circa 1.7 ha, zonder het 
terrein dat wordt gedekt door de sleuven 116 en 117. Indien we de vindplaats 
Ewinkel uit 2001 hierbij betrekken wordt het areaal groter, ongeveer 2,1 
ha. De diepte waarop de sporen zijn aangetroffen varieert, van ongeveer 
40-50 cm onder maaiveld in delen van het westen tot meer dan een meter 
diepte in delen van het oosten. Het duin is lang gebruikt. Activiteiten uit het 
Midden en/of Laat Neolithicum zijn aanwezig in de vorm van enkele scher-
ven. Grondsporen zijn niet herkend maar zijn, naar analogie met enkele 
onderzochte vindplaatsen uit de regio Grave-Cuijk, mogelijk wel te verwach-
ten.117 Een aantal midden bronstijdscherven en één of enkele grondsporen 
is wellicht een indicator voor een nederzettingsterrein ter plaatse. Kuilen en 
paalsporen uit de IJzertijd zijn waarschijnlijk het best vertegenwoordigd. 
Op basis van het aardewerk is daarin in elk geval de Vroege en de Midden 
IJzertijd vertegenwoordigd. De aard van de sporen en het vondstmateriaal  
duiden een nederzettingsterrein. De Late IJzertijd is direct ten zuiden 
van vindplaats vertegenwoordigd op het terrein dat in 2001 is onderzocht. 
Ook hier betreft het wellicht (een deel van) een nederzettingsterrein. 
Grondsporen uit de Romeinse tijd zijn op vindplaats 7 niet herkend. 
Het losse scherfmateriaal ten noorden van de vindplaats is zojuist uitgebreid 
aan de orde geweest. Het in 2001 onderzocht terrein bij Ewinkel heeft meer 
Romeinse archeologie opgeleverd.
De Middeleeuwen zijn op vindplaats 7 vertegenwoordigd door enkele sporen 
en wat vondstmateriaal. Het gaat dan waarschijnlijk om een 13e – 14e-eeuws  
complex, al is een aantal scherven duidelijk vroeger. De Nieuwe Tijd is even-
eens vertegenwoordigd door sporen en vondstmateriaal. Waarschijnlijk gaat 
het om nederzettingssporen en sporen van agrarische activiteiten. Mogelijk 
hebben we te maken met voorgangers van het huidige gehucht. We kunnen 
er in elk geval van uitgaan dat we hier ter plaatse maken hebben met ‘oude’ 
ontginningen.
De site heeft een hoge onderzoekspotentie, vooral in combinatie met andere 
vindplaatsen in de directe omgeving, bijvoorbeeld vindplaats 6. Wel moet 
gezegd worden dat de verstoring van het terrein aanzienlijk is. 

117  Verhart 2000, 141-198.





6 Waardering van de vindplaatsen en 

aanbevelingen met betrekking tot 

vervolgonderzoek

Bij een waardering volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
wordt een oordeel over het archeologische belang van een vindplaats 
gegeven.  Dit gebeurt aan de hand van de belevingswaarde, de fysieke kwali-
teit en de inhoudelijke kwaliteit van een vindplaats. De waarden en de 
gehanteerde criteria zijn in onderstaande tabel weergegeven. Op de verschil-
lende criteria kan laag (1 punt), middelmatig (2 punten), of hoog (3 punten) 
gescoord worden. In dit hoofdstuk worden de individuele vindplaatsen aan 
de hand van deze criteria gewaardeerd.

Waarden criteria

Beleving schoonheid

herinnering

Fysieke kwaliteit gaafheid

conservering

Inhoudelijke kwaliteit zeldzaamheid

informatiewaarde

ensemblewaarde

representativiteit

6.1 Vindplaats 1: randzone van een vindplaats

Vindplaats 1, zoals die tijdens dit onderzoek is aangetroffen, betreft slechts 
de randzone van een waarschijnlijk veel grotere vindplaats. Er zijn enkele 
kuilen, paalsporen en greppels aangetroffen. Eén greppelstructuur dateert 
op basis van het aardewerk in de Middeleeuwen. De kuilen en de paalsporen 
zijn ongedateerd. Op de vindplaats is eveneens een aantal scherven ijzertij-
daardewerk gevonden.
Het gedeelte direct ten noorden van het nu vastgestelde deel van vindplaats 
1 kon, door de aanwezigheid van een gronddepot, niet worden onderzocht. 
Op basis van de hogere ligging van dit terrein en de aanwezigheid van 
percelen met monumentnummers en archismeldingen aan de westkant van 
de snelweg (op Den Drul zelf) kan gesteld worden dat de vindplaats door-
loopt.
De gegevens die nu voor vindplaats 1 zijn verzameld, stellen ons niet in 
staat die vindplaats goed te waarderen. Samen met de rest van de vindplaats 
zou het terrein echter een hoge waarde kunnen vertegenwoordigen.

Tabel 6.1 
Waarden en criteria die gebruikt zijn bij 

de waardering van de vindplaatsen.
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6.2 Vindplaats 2: een nederzettingsterrein uit de IJzertijd

Deze vindplaats betreft een nederzettingsterrein uit de IJzertijd. Hierop zijn 
paalsporen en kuilen aangetroffen. Direct ten noorden van de nederzetting 
is een lager gedeelte met daarin ingebedde vondsten aanwezig. In het aarde-
werk is waarschijnlijk een Vroege IJzertijd-component aanwezig. Het groot-
ste deel van het materiaal is binnen de IJzertijd echter niet nauwkeuriger te 
dateren. Een Late IJzertijd- en/of Romeinse component is vertegenwoordigd 
door een slingerkogel en een doliumfragment.

Beleving
Schoonheid en herinneringswaarde zijn vaak niet van toepassing op niet-
zichtbare vindplaatsen of monumenten. Op deze criteria wordt hier daarom 
niet getoetst.

Fysieke kwaliteit
De fysieke kwaliteit van het recentelijk onderzochte terrein is laag tot 
middelmatig. Een gedeelte ervan met onbekende omvang is recentelijk afge-
schoven. Hier zijn geen sporen bewaard gebleven. Aan de westkant wordt 
het nederzettingsterrein inmiddels begrensd door de recentelijk gegraven 
dreef. Delen ervan lijken echter nog intact te zijn. Op gaafheid scoort de 
vindplaats daarom twee punten. De top van de sporen is opgenomen in 
een verbruiningshorizont. Het verzamelde anorganische vondstmateriaal is 
over het algemeen sterk gefragmenteerd en verweerd. Organische vondst-
categorieën zijn hier boven de grondwaterspiegel uiteraard niet bewaard 
gebleven. Op basis van fysieke kwaliteit is de vindplaats niet behoudens-
waardig.

Inhoudelijke kwaliteit
Bij het waarderen van vindplaatsen op hun inhoudelijke kwaliteit spelen 
zeldzaamheid, informatiewaarde en ensemblewaarde een rol.
Op zeldzaamheid en informatiewaarde scoort de vindplaats respectievelijk 
laag en gemiddeld. Er zijn tijdens de proefsleuvencampagnes verschillende 
vindplaatsen uit de IJzertijd ontdekt met een hogere onderzoekspotentie. 
De ensemblewaarde van de vindplaats is echter hoog. Het nederzettings-
terrein kan in samenhang met de andere vindplaatsen in de directe omge-
ving worden onderzocht. Op deze manier wordt het mogelijk een synchroon 
en diachroon beeld te schetsen van de bewoning en de ontwikkeling van het 
cultuurlandschap in het gebied. 
Op het criterium representativiteit scoort de vindplaats laag.
Vindplaats 2 wordt hier als niet behoudenswaardig beoordeeld.
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Waarden criteria Scores

Beleving schoonheid nvt

herinnering nvt

Fysieke kwaliteit gaafheid 2

conservering 1

Inhoudelijke kwaliteit zeldzaamheid 1

informatiewaarde 2

ensemblewaarde 3

representativiteit 1

6.3 Vindplaats 3: nederzettingen uit de IJzertijd

Deze vindplaats betreft een zone waarin nederzettingssporen uit de IJzertijd 
voorkomen. De Vroege en/of de Midden IJzertijd zijn hierin zeker vertegen-
woordigd. Er zijn behalve losse sporen zoals kuilen en paalsporen ook twee 
plattegronden waargenomen. De eerste betreft een compleet bijgebouw, 
de tweede een gedeelte van een vermoedelijke huisplattegrond. Aan de 
noordkant van de vindplaats ligt een Pleistocene restgeul. In de hierin 
aanwezige laagte is aan de uiterste westkant van de vindplaats een sequentie 
van lagen met ingebed vondstmateriaal uit de IJzertijd gevonden. Het hoge 
terrein gedeelte dat hier direct naast ligt en waar zeker nederzettingssporen 
op aanwezig zijn geweest is echter geheel vergraven.

Beleving
Schoonheid en herinneringswaarde zijn vaak niet van toepassing op niet-
zichtbare vindplaatsen of monumenten. Op deze criteria wordt hier daarom 
niet getoetst.

Fysieke kwaliteit
De fysieke kwaliteit van het onderzochte terrein is laag tot middelmatig. 
Op de hoge gedeelten zijn op verschillende plaatsen ontzandingsgreppels 
aanwezig en delen van het terrein zijn duidelijk afgeschoven. Op die delen 
waar dat niet, of in mindere mate het geval is, zijn de sporen en de platte-
gronden aanwezig. Delen van de vindplaats zijn dus nog weldegelijk intact. 
De top van de sporen is opgenomen in een verbruiningshorizont. Het verza-
melde anorganische vondstmateriaal is over het algemeen licht verweerd. 
In de lage terreindelen treffen we materiaalrijke niveaus ingebed in zavel 
en klei. Organische vondstcategorieën zijn hier boven de grondwaterspiegel 
uiteraard niet bewaard gebleven. Op basis van de fysieke kwaliteit van de 
vindplaats is deze in principe niet behoudenswaardig.

Inhoudelijke kwaliteit
Op zeldzaamheid en informatiewaarde scoort de vindplaats gemiddeld. 
De ensemblewaarde van de vindplaats is echter hoog. Deze vindplaats maakt 
deel uit van een veel groter archeologisch interessant areaal dat zich, voor 
zover wij deze hebben gekarteerd, uitstrekt van de Raamweg tot aan de loca-
tie van de oude Havenlaan, de huidige Lavendel. 

Tabel 6.2 
Waardering vindplaats 2.
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De grote vindplaats die eerder in de Heeswijkse Kampen (vindplaats 
Heeswijk) is aangetroffen evenals vindplaats 4 maken hier deel van uit. 
We hebben hier te maken met een grote, regelmatig bewoonde zone die ook 
gebruikt is voor begraving en andere activiteiten. Deze vindplaatsen kunnen 
dan ook niet los van elkaar gezien worden. 
Door het in samenhang onderzoeken van de verschillende vindplaatsen 
wordt het mogelijk een synchroon en diachroon beeld te schetsen van de 
bewoning en de ontwikkeling van het cultuurlandschap in het gebied. 
Daar komt bij dat het onderzoek van de IJzertijd in het Land van Cuijk, 
maar ook in de regio daar direct omheen in de laatste jaren weinig aandacht 
heeft gekregen. Alleen over Haps-Kamps Veld, in een andere landschappe-
lijke situatie, is een uitgebreide publicatie verschenen.
Vindplaats 3, vooral de spoorrijke gedeelten daarbinnen, krijgt een relatief 
hoge inhoudelijke totaalscore. Dit betekent dat de vindplaats in principe 
behoudenswaardig is.

Waarden criteria Scores

Beleving schoonheid nvt

herinnering nvt

Fysieke kwaliteit gaafheid 2

conservering 1

Inhoudelijke kwaliteit zeldzaamheid 2

informatiewaarde 2

ensemblewaarde 3

representativiteit nvt

6.4  Vindplaats 4: nederzettingsterreinen uit de Bronstijd (?), 
de IJzertijd en de Late Middeleeuwen en/of Nieuwe Tijd.

De sleuven die op deze vindplaats zijn aangelegd, hebben grondsporen en/
of vondstmateriaal uit het begin van de Midden Bronstijd, de IJzertijd, de 
Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd opgeleverd. Het percentage materiaal 
uit de Late Middeleeuwen is echter betrekkelijk klein.
Voor de Midden Bronstijd hebben we te maken met een kuiltje gevuld met 
versierd vroeg Hilversumaardewerk. Enkele paalsporen daaromheen zijn 
mogelijk in dezelfde periode te plaatsen. Het complextype is hier onbekend 
al kan vermoed worden dat we hier te maken hebben met een nederzet-
tingsterrein. In de IJzertijd, met een piek in de Midden IJzertijd, hebben we 
te maken met een nederzettingsterrein. Het materiaal en de sporen even-
tueel uit de Late Middeleeuwen maar vooral uit de Nieuwe Tijd behoren tot 
de voorganger van het huidige gehucht Heeswijk. De 18e eeuw lijkt hierin 
goed vertegenwoordigd. Vindplaats 4 bestaat uit twee sporenclusters; een 
weste lijke met daarin IJzertijd en Late Middeleeuwen/Nieuwe Tijd en een 
oostelijke met daarin Midden Bronstijd en IJzertijd. Zij zijn gescheiden door 
een leeg, lager gelegen gedeelte.

Tabel 6.3 
Waardering vindplaats 3.
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Beleving
Schoonheid en herinneringswaarde zijn vaak niet van toepassing op niet-
zichtbare vindplaatsen of monumenten. Op deze criteria wordt hier daarom 
niet getoetst.

Fysieke kwaliteit
De fysieke kwaliteit van het recentelijk onderzochte terrein krijgt, vooral 
gezien in relatie tot de omliggende vindplaatsen, een hoge waarde toege-
wezen. Op het grootste gedeelte ervan zijn geen recente bodemingrepen 
geconstateerd. Grote delen van het originele bodemprofiel zijn nog intact en 
delen van het terrein zijn afgedekt met een vermoede eerdlaag. Sporen zijn 
overal op het terrein waargenomen. Ondanks het feit dat de toppen van de 
sporen zijn opgenomen in een verbruiningshorizont en dat de bioturbatie 
parten speelt, zijn de sporen nog goed zichtbaar. Op delen van het terrein is 
een zeer vondstrijk niveau aanwezig. Hierin zijn vele honderden vondsten 
aanwezig. Opvallend is een aantal clusters stenen en aardewerk in de top 
van deze laag. Dit betreffen waarschijnlijk nog in situ materiaalclusters. 
Het verzamelde anorganische vondstmateriaal uit het niveau alsook uit 
sporen is goed bewaard. Organische vondstcategorieën zijn hier boven de 
grondwaterspiegel uiteraard niet bewaard gebleven. Op basis van de fysieke 
kwaliteit is de vindplaats behoudenswaardig.

Inhoudelijke kwaliteit
Op zeldzaamheid en informatiewaarde scoort de vindplaats hoog. 
Vindplaatsen als deze zijn immers in het direct omliggende gebied nog 
weinig onderzocht. Dat geldt zowel voor de sporen uit het begin van de 
Midden Bronstijd als die uit de IJzertijd. De aanwezigheid van aardewerk uit 
het vroege Hilversumstratum is hierbij belangrijk. Het voorkomen van een 
zeer materiaalrijk niveau geeft de vindplaats zeker een meerwaarde. 
Op veel van de bekende vindplaatsen in Noord-Brabant, bijvoorbeeld die in 
Oss, ontbreken dergelijke niveaus over het algemeen. De ensemblewaarde 
van de vindplaats is hoog. Deze vindplaats maakt deel uit van een veel groter 
archeologisch interessant areaal dat zich, voor zover wij deze hebben gekar-
teerd, uitstrekt van de Raamweg tot aan de locatie van de oude Havenlaan, 
de huidige Lavendel. De grote vindplaats die eerder in de Heeswijkse 
Kampen (vindplaats Heeswijk) is aangetroffen evenals vindplaats 3 maken 
hier deel van uit. We hebben hier te maken met een grote, regelmatig 
bewoonde zone die ook gebruikt is voor begraving en andere activiteiten. 
Deze vindplaatsen kunnen dan ook niet los van elkaar gezien worden. Een 
interessant aspect hierbij is dat de IJzertijdnederzetting van vindplaats 4, 
evenals die van vindplaats 6 en die uit verschillende sleuven van de vind-
plaats Heeswijk Havenlaan, min of meer uit dezelfde periode dateren als het 
enige dateerbare graf op het grafveld Heeswijk Havenlaan. 
Door het in samenhang onderzoeken van verschillende vindplaatsen in de 
Heeswijkse Kampen wordt het mogelijk een synchroon en diachroon beeld 
te schetsen van de bewoning en de ontwikkeling van het cultuurlandschap 
in het gebied. 
De vindplaats is als behoudenswaardig gewaardeerd.
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Waarden criteria Scores

Beleving schoonheid nvt

herinnering nvt

Fysieke kwaliteit gaafheid 3

conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit zeldzaamheid 3

informatiewaarde 3

ensemblewaarde 3

representativiteit nvt

6.5  Vindplaats 5: een ijzertijdnederzetting? en een dijk in de 
Cuijkse sluispolder.

De vindplaats valt uiteen in twee delen; een cluster paalsporen en een kuil 
en het relict van een geslecht dijklichaam met de restanten van een sluis. 
De paalsporen en de kuil komen verspreid over verschillende sleuven voor. 
Door het ontbreken van materiaal in de vullingen zijn zij niet dateerbaar. 
Wel zijn er enkele fragmentjes ijzertijdaardewerk in de afdekkende lagen 
gevonden. Hierdoor bestaat het vermoeden dat de sporen uit die periode 
stammen.
Het dijklichaam is getraceerd in twee sleuven. In de restanten van die 
Nieuw-Winkelsche Dijk zijn enkele muurresten gevonden. Zij hebben 
behoord tot een sluis die naar het ten oosten ervan gelegen gebied 
afwaterde.

Beleving
Schoonheid en herinneringswaarde zijn vaak niet van toepassing op niet-
zichtbare vindplaatsen of monumenten. Echter voor de restanten van de dijk 
en sluis zouden we het criterium herinneringswaarde weldegelijk kunnen 
hanteren.118 In de Heeswijkse Kampen speelde de Beerse Overlaat tot in de 
jaren 40 van de vorige eeuw een belangrijke rol. De Nieuw-Winkelsche Dijk 
was in de Cuijkse sluispolder dan ook beduidend. De mensen in de directe 
omgeving zeggen zich de dijk nog te kunnen herinneren, mede omdat deze 
ook pas relatief laat is geslecht. Op het criterium herinneringswaarde scoort 
de dijk dan ook middelhoog.

Fysieke kwaliteit
De fysieke kwaliteit van het onderzochte terrein is laag. De hogere delen 
direct ten zuiden van de vindplaats, wellicht ooit deel van de vindplaats, 
zijn afgeschoven. Mobilia zijn bij de sporencluster vrijwel niet aangetroffen. 
Eventuele cultuurlagen zijn dan ook niet meer aanwezig. De stratigrafie is 
alleen op de lagere gedeelten van het terrein nog intact. Het dijklichaam is 
alleen nog in de ondergrond aanwezig. Het bovengrondse gedeelte is geheel 
met de grond gelijk gemaakt. De sluis lijkt eveneens grotendeels afgebroken 
te zijn. Kleine gedeelten van het opgaande muurwerk zijn waarschijnlijk 
nog intact.
Organische vondstcategorieën zijn hier boven de grondwaterspiegel uiter-
aard niet bewaard gebleven. 

118  Voor de cluster paalsporen is dit criterium niet relevant. 

Tabel 6.4 
Waardering vindplaats 4.
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Anorganische artefacten zijn vrijwel niet aangetroffen. Over de conservering 
daarvan kunnen dan ook geen uitspraken gedaan worden. Op basis van de 
fysieke kwaliteit kan de vindplaats niet als behoudenswaardig gekarakteri-
seerd worden.

Inhoudelijke kwaliteit
Op zeldzaamheid en informatiewaarde scoort de vindplaats respectievelijk 
laag en middelhoog. De ensemblewaarde van de vindplaats is echter hoog. 
Deze sporencluster maakt deel uit van een serie prehistorische vindplaat-
sen in het gebied. Zij liggen zowel op de hogere delen in het landschap als 
op de lagere gedeelten daarvan. De hier gekarteerde vindplaats ligt in een 
lager gedeelte. Mogelijk betreft vindplaats 5 zelfs een perifere zone van de 
vindplaatsen 6 of 7. Het in samenhang bestuderen van vindplaatsen uit 
min of meer dezelfde periode in verschillende landschappelijke contexten is 
belangrijk voor het schetsen van de synchrone ontwikkelingen in het gebied. 
Door het in samenhang onderzoeken van verschillende vindplaatsen in de 
Heeswijkse Kampen is het eveneens mogelijk een diachroon beeld te schet-
sen van de bewoning en de ontwikkeling van het cultuurlandschap in het 
gebied. De dijk en de hiermee samengaande andere infrastructuur horen 
hier zeker ook bij. 
De vindplaats op zichzelf is op basis van de inhoudelijke criteria, zeldzaam-
heid, informatiewaarde en ensemblewaarde niet behoudenswaardig. 
Op het criterium representativiteit scoort de dijk gemiddeld. 

Waarden criteria Scores

Beleving schoonheid nvt

herinnering 2

Fysieke kwaliteit gaafheid 1

conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit zeldzaamheid 1

informatiewaarde 2

ensemblewaarde 3

representativiteit 2

6.6 Vindplaats 6: een nederzetting uit de IJzertijd.

Deze vindplaats betreft een nederzettingsterrein uit de IJzertijd. Er zijn 
verspreid over een langgerekt terrein vijf plattegronden van spiekers, paal-
sporen, kuilen en een aanzienlijke hoeveelheid vondstmateriaal aangetrof-
fen. Op basis van het aardewerk is een datering in de tweede helft van de 
Vroege IJzertijd en de Midden IJzertijd aannemelijk. Opvallend binnen de 
aardewerkconcentraties is een depositie van een gefragmenteerde maar 
compleet te reconstrueren pot. Deze is op een ‘formele wijze’ in verschil-
lende fasen in een kuil geplaatst.

Beleving
Schoonheid en herinneringswaarde zijn vaak niet van toepassing op niet-
zichtbare vindplaatsen of monumenten. Op deze criteria wordt hier daarom 
niet getoetst.

Tabel 6.5 
Waardering vindplaats 5.
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Fysieke kwaliteit
De fysieke kwaliteit van het onderzochte terrein ís middelhoog. De vind-
plaats lijkt op grote delen ervan niet aangetast door moderne agrarische 
werkzaamheden. Alleen een perceelsloot aan de noordkant heeft waarschijn-
lijk een deel van de vindplaats vergraven. De site is afgedekt met kleiige en 
siltige afzettingen. De profielen lijken grotendeels intact. 
De sporen en het vondstmateriaal uit de IJzertijd zijn over het algemeen 
goed geconserveerd al zal door bodemvormende processen een aantal 
sporen aan het oog onttrokken zijn, vooral op de flanken van de verhoging. 
Op basis van het voorkomen van spiekerstructuren wordt ook de kans 
dat hier sporen van huisplattegronden geconserveerd zijn hoog geacht. 
Organische vondstcategorieën zijn hier boven de grondwaterspiegel uiter-
aard niet bewaard gebleven. Op basis van de fysieke kwaliteit wordt de vind-
plaats als behoudens waardig gewaardeerd. 

Inhoudelijke kwaliteit
Op zeldzaamheid en informatiewaarde scoort de vindplaats middelhoog. 
Het feit dat op deze vindplaats een beperkte periode vertegenwoordigd is, 
is hierbij belangrijk. De vindplaats lijkt vrijwel niet ‘gecontamineerd’ met 
sporen uit andere perioden. Ook de aanwezigheid van niet alledaagse sporen 
zoals de aardewerkdeposities is wetenschappelijk interessant. De ensemble-
waarde is zeer hoog. Het nederzettingsterrein behoort tot een groep vind-
plaatsen in het gebied, waarvan er een aantal zeer dichtbij ligt. Vindplaats 
6 ligt in een gebied met een verdichting van archeologische sporen waartoe 
ook 7 en de in 2001 ontdekte vindplaats Ewinkel behoort. Op die laatste is 
ook de Late IJzertijd en de Romeinse tijd vertegenwoordigd. Het in samen-
hang bestuderen van deze, maar ook de hieromheen liggende vindplaatsen, 
maakt het mogelijk een synchroon en diachroon beeld te schetsen van de 
bewoning en de ontwikkeling van het cultuurlandschap in het gebied. 
De vindplaats is als behoudenswaardig gewaardeerd

Waarden criteria Scores

Beleving schoonheid nvt

herinnering nvt

Fysieke kwaliteit gaafheid 3

conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit zeldzaamheid 2

informatiewaarde 3

ensemblewaarde 3

representativiteit nvt

6.7  Vindplaats 7: (inclusief vindplaats Ewinkel, 2001), 
een multiperiode site.

Deze vindplaats betreft een lang gebruikt stuifduin en de flanken 
daarvan.  Enkele scherven duiden op activiteiten in het midden en/of laat 
Neolithicum. Midden Bronstijd is op het terrein eveneens aanwezig in de 
vorm van scherven en één of enkele sporen. 

Tabel 6.6 
Waardering vindplaats 6.
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Het grootste deel van de grondsporen stamt waarschijnlijk uit de Vroege 
en de Midden IJzertijd al is de Late IJzertijd op het terrein ten zuiden van 
het weggetje Ewinkel ook vertegenwoordigd. Het Romeinse materiaal is 
moeilijk te interpreteren. Het complextype van de cluster vondstmateriaal 
ten noorden van de vindplaats is onbekend. De concentratie materiaal ten 
zuiden van 7, dakpanfragmenten en scherven zijn waarschijnlijk toe te 
schrijven aan een nederzetting. In de middeleeuwen wordt het terrein weer 
gebruikt, waarschijnlijk als nederzettingsterrein. De vondsten uit de nieuwe 
tijd kunnen eveneens een nederzetting representeren, mogelijk een deel 
van de voorganger van het huidige gehucht. Voor de beide laatste perioden 
zullen ook agrarische activiteiten bij hebben gedragen aan de verspreiding 
van vondstmateriaal.

Beleving
Schoonheid en herinneringswaarde zijn vaak niet van toepassing op niet-
zichtbare vindplaatsen of monumenten. Op deze criteria wordt hier daarom 
niet getoetst.

Fysieke kwaliteit
De fysieke kwaliteit van het onderzochte terrein ís matig. Vooral op het 
westelijke deel van de vindplaats hebben zandwinning gezorgd voor versto-
ring van het terrein. Een gasleiding heeft een strook van de vindplaats 
verstoord. Grote delen van de vindplaats zijn echter niet door latere ingra-
vingen verstoord. Verbruining en bioturbatie spelen op de vindplaats een 
belangrijke rol. Sommige sporen zijn daardoor gedeeltelijk opgenomen in 
de verbruiningshorizont of volledig onzichtbaar geworden. 
Het anorganische vondstmateriaal is over het algemeen goed bewaard 
gebleven. Organische vondstcategorieën zijn hier boven de grondwater-
spiegel uiteraard niet bewaard gebleven. Op basis van de fysieke kwaliteit 
alleen wordt de vindplaats niet als behoudenswaardig gewaardeerd. 

Inhoudelijke kwaliteit
Op zeldzaamheid en informatiewaarde scoort de vindplaats boven-
gemiddeld. De kans op Neolithische sporen is, indien zij niet door bodem-
processen volledig aan het oog zijn onttrokken, aanwezig. 
De ensemble waarde is zeer hoog. Het nederzettingsterrein behoort tot een 
groep vindplaatsen in het gebied, waarvan er een aantal zeer dichtbij ligt. 
Vindplaats 7 ligt in een gebied met een verdichting van archeologische 
sporen waartoe ook 6 en de in 2001 ontdekte vindplaats Ewinkel behoort. 
Het in samenhang bestuderen van deze, maar ook de hieromheen liggende 
vindplaatsen, maakt het mogelijk een synchroon en diachroon beeld te 
schetsen van de bewoning en de ontwikkeling van het cultuurlandschap in 
het gebied. 
De vindplaats is als behoudenswaardig gewaardeerd
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Waarden criteria Scores

Beleving schoonheid nvt

herinnering nvt

Fysieke kwaliteit gaafheid 2

conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit zeldzaamheid 2

informatiewaarde 2

ensemblewaarde 3

representativiteit 2

6.8 Aanbevelingen

De vindplaatsen 3, 4, 6 en 7 zijn als behoudenswaardig gekarakteriseerd. 
Vindplaats 1 kon niet worden gewaardeerd. Het door ons onderzochte 
terrein, aan de zuidelijke voet van de verhoging Den Drul, is slechts de rand-
zone van een veel grotere vindplaats. Het gedeelte dat door de aan wezigheid
van gronddepots tijdens het hier gepresenteerde onderzoek niet beschikbaar 
was, zou in de toekomst door middel van proefsleuven moeten worden 
onderzocht. Het afgraven van de laatste meter van het gronddepot boven 
maaiveld zou, om ongeziene vernietiging van een eventuele vindplaats te 
voorkomen, onder toezicht van een archeoloog moeten plaats vinden. Hier 
wordt geadviseerd om het nog niet onderzochte gedeelte van Den Drul dat 
in de toekomst verstoord zal worden te onderzoeken met 4 meter brede 
putten met een tussenafstand van 50 meter. Indien de situatie erom vraagt, 
moeten hiertussen extra sleuven worden aangelegd. Op basis van de gege-
vens die nu bekend zijn en indien de aanleg van het gronddepot geen verre-
gaande verstoring heeft bewerkstelligd, wordt geadviseerd de hele kop bij 
Den Drul in deze fase als ‘terrein van hoge archeologische’ waarde aan te 
wijzen.
Indien voor de vindplaatsen 3, 4, 6, 7 inclusief Ewinkel 2001 en de in 2001 
als behoudenswaardig gekarakteriseerde vindplaatsen duurzaam behoud 
in situ niet meer mogelijk is, wordt geadviseerd de te verstoren delen door 
middel van opgravingen te onderzoeken. Deze vindplaatsen zijn belangrijke 
informatiedragers over de pré- en protohistorische bewoningsgeschiedenis 
van het Land van Cuijk, de oostelijke Maaskant en het Maasdal als geheel. 
Het bestuderen van deze vindplaatsen en de omgeving ervan binnen de 
kaders van wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s wordt door ons als 
belangrijk gezien. De vindplaatsen dienen niet afzonderlijk beschouwd te 
worden, maar dienen in samenhang met elkaar, tot het omringende land-
schap en binnen een regionaal perspectief te worden bezien. Inpassing 
in onderzoeksprogramma’s als het Maaskant Project van de Universiteit 
Leiden of het onderzoek dat door de Universiteit van Amsterdam in de regio 
Boxmeer wordt uitgevoerd (ex Niers-Kendel project) kunnen hierbij leidend 
zijn. Vraagstellingen aangaande het nederzettingspatroon en veranderingen 
daarbinnen in het Laat Neolithicum-Vroege Bronstijd, de Midden Bronstijd 
tot de Vroege IJzertijd, aangaande de relatie nederzetting-grafveld in de 
Midden IJzertijd en de transitie van de Late IJzertijd naar de Romeinse tijd 
kunnen hierin bepalend zijn. 

Tabel 6.7 
Waardering vindplaats 7.
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Belangrijke informatie kan verkregen worden over Romanisatieprocessen in 
het directe achterland van een castellum en een vicus langs een belangrijke 
route. Hierbij is een vergelijking met beter bekende ‘plattelandsregio’s’ in 
de omgeving, zoals Oss, van groot belang. In hoeverre hebben deze regio’s 
andere ontwikkelingen doorgemaakt?

De vindplaatsen 2 en 5 zijn, voornamelijk op basis van hun fysieke kwali-
teit, als niet behoudenswaardig beoordeeld. Zij kunnen echter belangrijke 
aanvullende informatie opleveren als zij in samenhang met de overige 
vindplaatsen met beperkte archeologische vervolgmaatregelen worden 
onderzocht. Voor vindplaats 5 geldt dat reconstructie van de daar gevonden 
dijk kan bijdragen aan de het historisch besef van de bewoners van de regio. 
De dijk staat symbool voor enkele eeuwen omgang van de bewoners en 
het waterschap met het wassende water dat via de Beerse en de Katwijkse 
Overlaten het Land van Cuijk binnenstroomde.





7 De Heeswijkse Kampen: een archeologisch 

rijk gebied 

E.A.G. Ball

Tijdens de vier jaren dat er proefsleuvenonderzoek in de Heeswijkse 
Kampen is uitgevoerd (2001-2004), zijn verspreid over grote delen van het 
terrein archeologische grondsporen en objecten gevonden. Het proefsleuven-
onderzoek was landschappelijk opgezet waarbij in alle landschappelijke 
zones; zandopduikingen, terraswelvingen, voormalige geulen etc. sleuven 
zijn aangelegd. Er is vastgesteld dat verschillende landschappelijke zones 
archeologische vindplaatsen herbergen. Vondstmateriaal is geclusterd 
aanwezig op de nederzettingsterreinen, als ruis buiten de randzones van 
dergelijke terreinen, als kleine materiaalconcentraties in laagtes en rest-
geulen en als ‘losse vondsten’ in alle zones. Grondsporen komen eveneens 
in verschillende landschappelijke zones voor. Op de hogere ruggen die in 
het gebied voorkomen zijn sporenconcentraties aanwezig die met name toe 
te wijzen zijn aan nederzettingen. Maar ook in gebieden die wat lager liggen 
zijn plaatselijk nederzettingsterreinen aanwezig geweest. Het valt op dat de 
locaties van pre- en protohistorische nederzettingen in hoge mate overeen-
komen met de ligging van de latere, post middeleeuwse bouwlanden.119

Grondsporen zijn echter zelfs aangetroffen in de laagtes bij restgeulen. 
Er is verder vastgesteld dat in de Heeswijkse Kampen een grote tijdsdiepte 
vertegenwoordigd is. In elk geval vanaf het Midden Neolithicum tot aan 
de Romeinse tijd is het gebied steeds gebruikt en bewoond, ogenschijnlijk 
zonder grote tussenpozen. 
Hieronder wordt op basis van het door ons uitgevoerd onderzoek een kort 
chronologisch overzicht gepresenteerd van de archeologie in de Heeswijkse 
Kampen.
Het vroegste vondstmateriaal stamt vermoedelijk uit het Mesolithicum. 
Het gaat dan om enkele losse vuursteenvondsten en mogelijk een deel van 
een afslagbijl van Wommersomkwartsiet. Deze laatste zou kunnen dateren 
in het Laat Mesolithicum of het Midden Neolithicum.120 Uit die laatste 
periode zijn meer vondsten uit het plangebied bekend. In de meeste geval-
len gaat het om losse vondsten van vuursteen en/of aardewerk. 
De vindplaats Heeswijk Havenlaan heeft scherven uit de Hazendonk 2/3 
fase opgeleverd (3800-3400 voor Chr.). Een scherf van aardewerk uit de 
Steingroep (3400-2500 voor Chr.) is gevonden op vindplaats 7. Vermoedelijk 
hieraan verwant materiaal is gevonden op de vindplaats Heeswijk Havenlaan 
Oost. Het stuifduin bij De Nielt heeft eveneens Neolithische vondsten opge-
leverd. Het gaat om vuurstenen werktuigen als krabbers en een geretou-
cheerde kling uit het Midden Neolithicum. Aan de oostkant van De Nielt zijn 
diverse lagen stuifzand aangetroffen. Hieronder bevonden zich vuurstenen 
artefacten, natuursteen en scherven, waarschijnlijk uit het Laat Neolithicum 
al kan de Vroege Bronstijd niet worden uitgesloten.

119 Zoals zij bijvoorbeeld zijn aangegeven op de Tranchotkaart.
120 Mond. med. F. Brounen.

.
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Opmerkelijk is de associatie van de vondsten met grondsporen. 
Klokbekeraardewerk is, zij het zeer weinig, in het onderzochte gebied even-
eens aangetroffen. Losse klokbekerscherven zijn gevonden op vindplaats 7 en 
tijdens de opgraving van Heeswijk Havenlaan Oost (zie deel B). Ook direct om 
het onderzochte gebied heen zijn klokbekerscherven bekend, o.a. van Groot 
Heiligenberg, De Beijerd en ’t Riet en terreinen onder de huidige woonwijk 
bij de Heeswijkse Kampen. De schaarse aardewerkvondsten uit het Midden en 
Laat Neolithicum zijn vooral afkomstig van de stuifduinen en terrasrestruggen 
of de flanken daarvan. Zij concentreren zich echter niet alleen op de hoogste 
terreindelen.
Een kader voor de Neolithische archeologie in de Heeswijkse kampen wordt 
geschetst door de inventarisatie van Verhart en de onderzoeken van Verhart en 
Wansleeben in het gebied Grave-Cuijk.121 De door Verhart beschreven micro-
regio Linden grenst direct aan de oostkant van de Heeswijkse Kampen.122 De 
door de auteur gepresenteerde paleogeografische reconstructie van het gebied 
in het Neolithicum toont een door rivieren gecreëerd gebied ten noorden van 
het dekzand met daarin hooggelegen gebieden, de stuifduinen, met klei afge-
dekte zones en restgeulen met in de diepere delen daarvan veen. De vegetatie 
bestond uit dicht bos op de hogere gronden en open gemengd bos op de lager 
gelegen met klei afgedekte delen. In de nattere delen bevond zich een moeras-
achtige vegetatie als elzenbroekbos en rietrijke zones. Op de duinen kon land-
bouw worden bedreven. De Maas stroomde in de bedding van de Katwijkse 
Maas. 
In het gebied Grave-Cuijk herkent bovengenoemde auteur voor het Midden 
Neolithicum A, overigens op basis van schaarse gegevens, vindplaatsen die 
geassocieerd zijn met (permanente) nederzettingen, met tijdelijke kampe-
menten en met off-site zones.123 De Midden Neolithische (semi-) permanente 
nederzettingsterreinen in de regio Grave-Cuijk zouden gedurende een lange 
periode vooral op de grotere duincomplexen vertegenwoordigd zijn, maar 
binnen een zone met geografische variatie. In het Laat Neolithicum worden er 
veranderingen in de locatiekeuze zichtbaar en zijn de meer zuidelijk gelegen 
terrassen en de dekzanden eveneens bewoond. Uit deze periode zijn er voor 
het eerst ook graven in het gebied bekend.
Verschillende vindplaatsen in de regio Grave-Cuijk, bijvoorbeeld Linden-
Kraaienberg en in mindere mate Linden-De Geest, laten zien dat grond sporen
uit het Neolithicum op de duincomplexen te verwachten zijn. Dit geldt zeker 
ook voor die in de Heeswijkse Kampen. Het onderzoek in dit gebied zou het 
door Verhart gepresenteerde model in belangrijke mate kunnen aanvullen. 

In de Heeswijkse Kampen zijn de metaaltijden beter vertegenwoordigd dan 
voorgaande perioden. Resten uit de Vroege Bronstijd zijn in het door ons 
onderzochte gebied op drie locaties herkend. Op de vindplaatsen Heeswijk 
Havenlaan en Groot Heiligenberg, aangrenzend aan de Heeswijkse Kampen, 
zijn losse fragmenten met wikkeldraadmotieven versierd aardewerk gevonden. 
Op de terrasrestrug bij Heeswijk Havenlaan Oost (zie deel B) zijn ook sporen 
met wikkeldraadmateriaal aangetroffen. De combinatie van grondsporen, 
waaronder de plattegrond van een structuur, en bekerpotaardewerk maakt 
duidelijk dat het hier een nederzettingsterrein betreft. 

121 Verhart 2000.
122 Verhart 2000, 141-199. 
123 Verhart 2000, 198.
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De verspreiding van ‘los’ vondstmateriaal op de andere vindplaatsen weer-
spiegelt het patroon dat we uit de voorgaande perioden hebben gezien. 
Sporen en vondsten uit de Midden Bronstijd zijn aangetroffen in de sleuven 
op De Nielt, waar zij op een groot areaal voorkomen, en op vindplaatsen 4 
en 7. Zowel op De Nielt als op vindplaats 4 is in elk geval de vroegste fase 
van Hilversum vertegenwoordigd. Op beide sites zijn kleine kuiltjes gevon-
den waarin scherven van een groot deel van steeds één versierde pot zijn 
gedeponeerd. Op De Nielt hebben we vrijwel zeker te maken met de restan-
ten van erven uit verschillende fasen van de Midden Bronstijd. Sporen en 
vondsten zijn over een gebied van enkele hectaren verspreid. In elk geval op 
het westelijk deel ervan zijn ook scherven uit de tweede helft van de Midden 
Bronstijd aangetroffen. 
Ook buiten de Heeswijkse Kampen zijn vindplaatsen uit deze periode gekar-
teerd. Op Groot Heiligenberg en op de zandkop bij De Beijerd en ’t Riet zijn 
sporen uit die periode gevonden. Op de laatste locatie is een klein schalige
opgraving uitgevoerd waarbij kuilen en paalsporen onderzocht zijn.124

Duidelijke plattegronden zijn op geen van de door ons aangetroffen vind-
plaatsen binnen en buiten de Heeswijkse Kampen herkend. Het formaat 
van de aangelegde proefsleuven en waarschijnlijk ook de bodemvormende 
processen zijn hier debet aan. Dat in landschappelijke zones zoals deze 
plattegronden wel verwacht kunnen worden wordt onder andere duidelijk 
gemaakt door het onderzoek in de Maasbroekse Blokken in Boxmeer. 
Hier zijn, tijdens de opgraving van een terrein met een eveneens verbruinde 
bodem, diverse bronstijdplattegronden opgegraven. 
De Late Bronstijd is in de Heeswijkse Kampen goed vertegenwoordigd. 
Op drie vindplaatsen zijn sporen in combinatie met aardewerk aanwezig. 
Op Groot Heiligenberg kon een klein deel van een dergelijk terrein worden 
opgegraven. Hier zijn spiekers, kuilen, losse paalsporen en een palissade 
onderzocht.125 Een groot gedeelte van die sporen zal op basis van het aarde-
werk uit de Late Bronstijd stammen. Het gebrek aan herkende plattegron-
den op de vindplaatsen in Cuijk hangt misschien deels samen met de voor 
de Midden Bronstijd genoemde factoren; grote oppervlakken zijn immers 
alleen met twee meter brede proefsleuven onderzocht. Huisplattegronden 
uit deze periode zijn echter in heel Zuid-Nederland en het rivierengebied 
vrijwel onbekend. Zij lijken onzichtbaar te zijn, mogelijk als gevolg van 
veranderingen in de huizenbouwtraditie.126

Tijdens de aanleg van de woonwijk direct ten oosten van het hier relevante 
onderzoeksgebied is een groot urnenveld uit de Late Bronstijd en de Vroege 
IJzertijd ontdekt. Jammer genoeg zijn slechts enkele kleine delen daarvan 
onderzocht. Er moeten enkele honderden graven gelegen hebben. De neder-
zettingsterreinen die in en rondom de Heeswijkse Kampen zijn ontdekt, 
zijn waarschijnlijk de relicten van zwervende erven die zich om, of in de 
buurt van dit plaatsvaste en collectieve, centrale grafveld verplaatsten.
De restanten van nederzettingen uit de Midden en de Late Bronstijd zijn 
vooral teruggevonden op de hoge terreindelen, voornamelijk bovenop de 
grotere zandafzettingen. 

124 Heirbaut in prep.
125 Heirbaut in prep.
126 Fokkens en Jansen 2002, 9.
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Alleen het terrein Heeswijk Havenlaan Oost heeft ook Late Bronstijd sporen 
en vondsten opgeleverd op een wat lager gelegen terrein.127

De voorkeur voor hooggelegen gronden in de Bronstijd wordt tevens 
duidelijk gemaakt door onderzoek in de overige plangebieden. Ook bij het 
onderzoek van Groot Heiligenberg en de Beijerd en ’t Riet zijn de sporen en 
vondsten op de grotere hoge zandcomplexen gevonden. Op de lage gedeel-
ten lijken zij te ontbreken. 
Het nederzettingssysteem van de Bronstijd wordt gezien als een losse 
spreiding van zelfstandige boerenbedrijven die zich continu verplaatsten 
door het landschap binnen een bepaald gebied. Het is echter duidelijk 
dat bepaalde locaties binnen deze microregio ondanks dit gebrek aan 
plaatsvastheid steeds weer belangrijke vestigingsplaatsen voor de bronstijd-
gemeenschappen waren. De keuze voor goed ontwaterde hoge gronden in 
een divers landschap lijkt hier de oorzaak van. Akkerbouw is goed mogelijk 
op de hogere duincomplexen en terrasrestruggen. De flanken daarvan en 
de laagtes zullen goede weidegronden zijn geweest. Een aantal van de rest-
geulen, bijvoorbeeld die ten noorden van De Nielt en Den Drul en die van 
Hoenderberg zal nog als natte laagtes met een moerasachtige vegetatie in 
het landschap aanwezig zijn geweest.128 De bronzen objecten die uit eerst-
genoemde afkomstig schijnen te zijn, getuigen hiervan.129 Tijdens perio-
den met hoge piekafvoer zullen zij mogelijk kortstondig watervoerend zijn 
geweest. Dit beeld geldt overigens ook voor de IJzertijd.

127 Het betreft echter geen laagte, maar een terrasrestrug die minder hoog is dan die waar 
duidelijk duinafzettingen op liggen.

128 Zie Kluiving deze bundel.
129 O.a. Bronzen bijlen in de collectie De Wit. 
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De aanwezigheid van goed herkenbare nederzettingsterreinen uit de 
Bronstijd is opmerkelijk. In de eerste plaats door de tijdsdiepte die daar-
binnen is vertegenwoordigd maar zeker ook door het aantal terreinen dat is 
herkend.
Dit gebied onderscheidt zich duidelijk van de grootschalig onderzochte 
dekzandgebieden als Oss, Weert en Someren waar nederzettingsterreinen 
uit die periode slecht bekend zijn. Dit geldt vooral voor Vroege en de Late 
Bronstijd.

Sporen en vondsten uit de IJzertijd zijn in het plangebied veelvuldig 
aanwezig. Nederzettingssporen zoals paalsporen en kuilen zijn over grote 
oppervlakten in de proefsleuven aanwezig. Eveneens vinden we aanzienlijke 
aantallen scherven en typisch nederzettingsgerelateerde vondstcategorieën 
zoals fragmenten van tefrieten maalstenen en een aantal fragmenten van 
weefgewichten en spinklosjes. In tegenstelling tot de Midden en de Late 
Bronstijd wanneer vooral de hoge grote duincomplexen bewoond werden, 
vinden we nu nederzettingssporen op zowel de hoge als de lagere duincom-
plexen en de nu met kleiige afzettingen afgedekte terrasresten. We vinden 
nu ook veel sporen in het westen van de Heeswijkse kampen, waar grond-
sporen uit een vroegere periode niet zijn aangetroffen. Het bewoningsareaal 
was in de IJzertijd dus aanmerkelijk uitgebreider. Dichte sporenconcentra-
ties vinden we op de hoogste delen van het landschap; de grote zandrug-
gen. De resultaten van het onderzoek op de vindplaatsen 4, 7, De Nielt 
en Heeswijk Havenlaan tonen dit aan. We hebben hier echter duidelijk te 
maken met palimpsestsituaties. De wat lagere gedeelten van de duincom-
plexen en de terrasresten lijken een lagere sporendichtheid met verspreide 
plattegronden te kennen. Vindplaatsen 3, 6 en mogelijk ook 5 illustreren 
dit. Opvallend is overigens het tot nog toe volledig ontbreken van duidelijke 
waterputten in de sleuven. Op geen van de door ons aangetroffen ijzer-
tijdvindplaatsen binnen de Heeswijkse Kampen is er een dergelijk spoor 
herkend. Dit geldt overigens ook voor de Bronstijdvindplaatsen en die uit de 
Romeinse tijd. Mogelijk was er steeds open water nabij. 
Door gebrek aan opgravingen zijn de nederzettingscomplexen nog niet 
allemaal goed te dateren. Wel is duidelijk dat alle perioden, de Vroege, de 
Midden en de Late IJzertijd in de Heeswijkse Kampen vertegenwoordigd 
zijn. Bewoningssporen (en/of vondstmateriaal) uit de Vroege IJzertijd zijn 
zowel op de hogere als de lagere terreindelen vastgesteld, net als die uit de 
Midden en de Late IJzertijd. Deze laatste periode is in het plangebied echter 
minder duidelijk herkend; alleen op De Nielt en de zuidkant van Ewinkel 
zijn (relatief) goed dateerbare sporen en/of mobilia gevonden. Dit laatste 
complex is opvallend. In de vulling van een greppel in een van de proefsleu-
ven zijn tijdens het opschaven daarvan 700 scherven (circa 9 kg), fragmen-
ten van tefrieten maalstenen, natuurstenen, een fragment van een glazen 
armband en wat metaal gevonden. De vondstcategorieën duiden op een 
functie van het spoor als nederzettingsgreppel, een spoortype dat we met de 
toenemende plaatsvastheid en begrenzing van erven inderdaad vanaf de Late 
IJzertijd meer kunnen verwachten.
De ijzertijdsporen in de Heeswijkse Kampen bestaan zeker niet alleen uit de 
relicten van nederzettingen. Er zijn verschillende grafvelden uit het gebied 
bekend. Het grote, plaatsvaste urnenveld is hierboven al genoemd. 
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Dit is in elk geval tot ver in de IJzertijd gebruikt. Aan de zuidwestkant ervan 
is een cluster graven uit de Midden IJzertijd bekend. Tijdens ons onderzoek 
in 2001 zijn op de vindplaats Heeswijk Havenlaan eveneens graven gevon-
den. In twee sleuven zijn in totaal vijf sporen met gecremeerd menselijk 
botmateriaal herkend, één daarvan een dubbelbegraving. Een aardew erken
schaal uit dat graf dateert duidelijk uit de tweede helft van de Midden 
IJzertijd (400-250 voor Chr.). Het is aannemelijk dat ook de andere graven, 
kleine kuiltjes met wat crematie, in de Midden of de Late IJzertijd te plaat-
sen zijn, al kan een oudere of een jongere datering niet uitgesloten worden. 
Het gedeelte tussen de twee sleuven met graven kon jammer genoeg niet 
worden onderzocht. Als zodanig is het niet duidelijk of we hier met één 
of met meerdere kleine grafveldjes te maken hebben. In het eerste geval 
zouden we van doen hebben met een groot grafveld met een lengte van in 
elk geval 175 meter. 
Andere sporen die verschillende malen in de buurt van IJzertijd (of laat 
prehistorische) nederzettingsterreinen zijn gevonden, zijn min of meer 
ronde of ovale kuilen met een houtskoolrijke vulling. De functie ervan is 
niet bekend, de precieze datering evenmin. Dergelijke sporen bevinden zich 
vaak op de lage terreindelen, in of aan de rand van restgeulen en komen los 
of geclusterd voor.

Tijdens de eerste proefsleuvencampagne, in 2001, zijn diverse vindplaatsen 
uit de Romeinse tijd aangetroffen. In dit stadium zijn de grote ruggen bij 
De Nielt, Heeswijk Havenlaan en de rand van die van Ewinkel verkend. 
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Op de eerste locatie zijn uit die periode grondsporen gekarteerd en is een 
groot aantal vondsten gedaan, waaronder enkele relatief bijzondere, zoals 
de bodem van een bronzen wijnzeef en een fragment van een aardewerken 
gezichtsmasker. Het gaat hier om een groot terrein met vondsten uit de 2e

en de 3e eeuw na Chr., al is vondstmateriaal uit de 1e of het begin van de 
2e eeuw ook vertegenwoordigd. Een tweede, vermoedelijk groot nederzet-
tingsterrein is aangetroffen in de proefsleuven bij Heeswijk Havenlaan. 
Het vondstmateriaal stamt voornamelijk uit de 2e en de 3e eeuw na Chr. 
waarschijnlijk met een zwaartepunt in die laatste eeuw. Een opvallend spoor 
betreft een rechthoekige hutkom met in de vulling daarvan een trommel van 
een kalkstenen zuil. In de kuil zijn scherven aardewerk gevonden die duide-
lijke parallellen kennen in het Germaanse, Overrijnse gebied. Het gedraaide 
aardewerk dateert ten minste gedeeltelijk in de 3e eeuw. Indien dit opspit 
betreft kan de hutkom ook later zijn. Deze vindplaats is waarschijnlijk 
aanmerkelijk groter geweest, zo blijkt uit meldingen van lokale archeologen. 
Tijdens de bouw van de woonwijk Heeswijkse Kampen en de aanleg van 
wegen is er een deel van de nederzetting verdwenen. 
Van de Romeinse vindplaats bij Ewinkel is tijdens het proefsleuvenonder-
zoek waarschijnlijk slechts een klein deel geraakt. Hier zijn dakpanfragmen-
ten en scherven gevonden, zowel gedraaid als handgevormd. De datering 
van het complex is onbekend. 
Opvallend genoeg zijn duidelijke nederzettingsvindplaatsen uit de 
Romeinse tijd tijdens de proefsleuvencampagnes na 2001 niet meer aange-
troffen. Huisplaatsen uit deze periode lijken zich, in tegenstelling tot die 
van de IJzertijd, in het onderzoeksgebied niet meer op de lagere en kleinere 
duincomplexen en terrasresten te bevinden. Wellicht heeft een verminde-
ring in het zwerven van erven en een toenemende plaatsvastheid van neder-
zettingsterreinen in de Romeinse tijd hier mee te maken. Waarschijnlijk 
hebben we nu te maken met enkele grotere nederzettingen op de hoge 
delen in het landschap. Een verklaring voor de locatiekeuze gezocht in het 
vernatten van de lage delen van het terrein lijkt niet aannemelijk. Met een 
hoogwaterniveau van de Maas rond van ca. de 7 meter + NAP waren die 
delen die in de IJzertijd werden bewoond ook in de Romeinse tijd nog voor 
bewoning beschikbaar. De aanwezigheid van Romeins vondstmateriaal, 
voornamelijk in de vorm van al dan niet geclusterde scherven lijkt erop 
te duiden dat die delen in de Romeinse tijd zeker wel gebruikt zijn. In 
het gebied rond Cuijk zullen sociaal-economische oorzaken zeker een rol 
gespeeld hebben. Mogelijk zijn nu vrijwel alle daarvoor beschikbare perce-
len in gebruik als akkerareaal. De militaire presentie in de eerste eeuw na 
Chr. en de aanwezigheid van een vicus in Cuijk zelf, zal gezorgd hebben 
voor een uiterst efficiënte indeling van het achterland waarbij gestreefd werd 
naar maximalisatie in productie van landbouwgoederen. 
Uit de Heeswijkse Kampen zijn ook graven uit de Romeinse tijd bekend. 
Het grafveld dat door de ROB is opgegraven stamt uit de 1e en de 2e eeuw. 
Hieruit wordt duidelijk dat bewoners van de 3e eeuwse nederzettingen zoals 
die van De Nielt en Heeswijk Havenlaan hun doden ergens anders hebben 
begraven. Er moet dus in de directe omgeving nog een grafveld liggen. 
Uit de vroege Middeleeuwen zijn in het gebied weinig vondsten gedaan. 
Op De Nielt en op vindplaats 7 zijn één of enkele scherven verzameld. Of zij 
de weerslag zijn van nederzettingsactiviteiten is niet bekend. 
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In de directe omgeving, zoals de Beijerd en ’t Riet en Dommelsvoort 
kennen we natuurlijk wel nederzettingssporen uit die periode. Sporen uit de 
Late Middeleeuwen kennen we uit het onderzoeksgebied wel. Het middel-
eeuwse aandeel van vindplaats 4 is moeilijk vatbaar. Op vindplaats 7 hebben 
we zeker te maken met nederzettingssporen. Intensief bewoonde terreinen 
met een grote tijdsdiepte zoals aanwezig op de Beijerd en ’t Riet zijn echter 
niet herkend. De sporen uit de nieuwe tijd, afgezien van die van percele-
ringssystemen komen in hoge mate overeen met de locaties van de huidige 
gehuchten. Zij worden dan ook gezien als de voorgangers daarvan.

De ‘individuele’ vindplaatsen die in de rapportages zijn besproken, kunnen 
vanuit een wetenschappelijk oogpunt moeilijk afzonderlijk of zonder de 
omliggende gebieden, gezien worden. Zij maken deel uit van een groot, 
intensief gebruikt cultuurlandschap. De meerwaarde van een gebied zoals 
de Heeswijkse Kampen ligt vooral in de mogelijkheid om lange termijn-
ontwikkelingen in een aaneengesloten landschap te bestuderen. De in het 
gebied vastgestelde bewoningscontinuïteit geeft de potentie ervan weer. 
De zone rondom Cuijk, de overgang van het Brabantse zandlandschap naar 
het Rivierengebied, biedt bijzondere perspectieven om het beeld dat we voor 
de late prehistorie en de Romeinse tijd uit die regio’s kennen aan te vullen 
en te nuanceren. Een landschappelijk georiënteerde insteek, waarbij zowel 
multiperiode als enkelfasige sites in relatie tot elkaar en tot het omringende 
landschap worden onderzocht, heeft de voorkeur boven de veel gebruikte 
aanpak waarbij alleen gekeken wordt op het niveau van de huisplaats en 
het grafveld. Het onderzoek heeft laten zien dat er in verschillende zones 
vindplaatsen te verwachten zijn en dat de zones die voor bewoning worden 
uitgezocht per periode kunnen verschillen.
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Het hier uitgevoerde IVO laat zien dat een landschappelijke insteek bij 
proefsleuvenonderzoek, waarbij in alle zones sleuven worden aangelegd, 
een belangrijke meerwaarde kan vertegenwoordigen. Het afgaan op gege-
vens van boringen alleen biedt, zoals reeds bekend, absoluut geen zekerheid 
over de afwezigheid van vindplaatsen in een bepaald gebied. Dit is in het 
plangebied zelf vastgesteld. Hier zijn bij het boren de grotere vindplaat-
sen aangeboord. Kleinere of minder materiaalrijke sites zoals de Heeswijk 
Havenlaan Oost, W3C, vindplaats 5 en vindplaats 6 zijn niet als zodanig 
herkend. Boren wordt voor dit gebied dan ook niet gezien als de geëigende 
methode om selectie binnen plangebieden uit te voeren.
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Bijlage 1 Bodembeschrijvingen:

A.1: Heeswijkse Kampen (zuid) Ewinkel fase I

Hieronder volgt de beschrijving van de opgenomen wandsecties.

Sleuf 115

Pro 115.01 (hele profiel bemonsterd)

0-10 cm:  Ploeglaag, grijs, houtresten, plantenresten, zeer poreus 
(Ap1)

10-40 cm:  Zwak siltig zand, oranje grijs, spoor grind, onregelmatig 
contact naar onderen (Ap2)

40-70 cm:  Matig siltig zand, licht bruin oranje, verder houtskool, 
baksteen (rood), laag is iets steviger, lemiger dan daarboven 
(Aa1)

70-90 cm:  matig siltig zand, lichtbruin oranje, met houtskool en 
mangaanspikkels (Aa2)

90-120 cm:  Sterk lemig zand, met zeer veel vlekken, houtskool/orga-
nische stof? die verminderen in aantal naar onderen toe; 
(Overgangshorizont) (BCw)

Op 90 cm komen ovaal-vormige lenzen van afwisselend leem en zand voor 
(3 x 20 en 2 x 10 cm), vanaf deze diepte komt ook bioturbatie voor.

Pro 115.02

0-20cm:  Ploeglaag (Ap)
20-60 cm: Esdek. 20-40: licht-oranje, 40-60: lichtbruin oranje (Aa)
60-80 cm: Verbruiningshorizont, donkerbruin oranje (Bw)
80-100cm: Reductiezone grijs? Cr, sterk lemig zand (BC)
100-120cm:  IJzerknollen (tot 1 cm doorsnede), oerijzer, roest, gleyver-

schijnselen, sterk lemig zand (Cc)
120 en dieper Leem, roodbruin, Lz4

Pro 115.04  (bemonsterd op 40, 50, 60, 70 en 80 cm)

0-10 cm: Ploeglaag (Ap)
10-35:  Esdek, grijsoranje (Aa1)
35-55:  Esdek, lichtbruin oranje (Aa2)
55-80:  Zwak siltig zand (Zs1), donker bruin oranje (Bw)
80-100:   Zwak siltig zand (Zs1), Overgangshorizont, lichtbruin, 

donkerbruin oranje (BC)
dieper naar:  Lichtbruin matig grof zand, goed gesorteerd (C )

.
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Pro 115.05 
0-35 cm  Ploeglaag/bouwvoor (Ap)
35-70   Matig siltig zand (Zs2), bruin-oranje, met grind, esdek, 

‘harder’ (Aa)
70-90   Zwak siltig zand (Zs1), donkerbruin, mangaan spikkels, 

verbruiningshorizont, ‘zachter’ (Bw)
105-105   Donker- tot geelbruin matig siltig zand, overgangshorizont, 

het opgravingsvlak ligt op 100 cm. (BC)
105->   Leem of sterk lemig zand, Zs4 op duinzand? In deze laag 

ook een lens van nog lemiger zand met een ijzerconcentra-
tie in het midden.

Sleuf 116

Pro 116.01 (bemonsterd 6x in 40, 50 , 60, 70, 80 en 90 cm)
0-35 cm  Ploeglaag en  bouwvoor, licht oranje tot lichtbruin (Ap)
36-65 cm  Esdek, Zs2, matig siltig zand, bruin, met grind, planten-

resten, houtskool (Aa)
65-100:   Donkerbruin tot lichtbruin matig siltig zand, mangaan-

vlekken, en met de diepte toenemende reductievlekken en 
ijzerknollen en roest (BCw)

Sleuf 117

Pro 117.07 (bemonsterd 50, 60, 85, 95)
35-35 cm  Ploeglaag/bouwvoor (Ap)
80-80 cm Esdek (Aa)
105-105 cm Verbruiningshorizont (Bw)
105-130 cm  Leem, Overgangshorizont, reductie en roestvlekken (vager 

dan aan eind van put!) (BC)
130-           In zand, 0,5 cm dik leemlaagje bovenin het duinzand

Detailopname Pro03-07

30:  Matig tot sterk siltig zand (Zs2-3), donkerbruin (Ap)
30-70cm: Zwak siltig zand (Zs1), donkerbruin (Aa)
70-110cm: Matig tot sterk siltig zand (Zs2-3), donkerbruin (B)
110:  Zwak siltig zand met een leemlaagje (C)
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A.2 Heeswijkse Kampen (zuid) Ewinkel fase II
In de kaders hieronder worden een aantal opgenomen wandsecties weer-
gegeven bij Ewinkel tijdens de tweede fase van het proefsleuvenonderzoek. 
Datum opname’s secties 14-9-2004

Sleuf 96

Prof 96.1 (zuidkant)

0-20 cm  Bruin matig ziltig zand, veel plantenresten (bouwvoor) (Ap)
20-40 cm Bruin matig siltig zand (Aa)
40-70 cm Oranjebruin zwak siltig zand (Aa2?)
70-90 cm   Oranjebruin zwak siltig zand met veel vlekken, donker-

bruin, tot 2 mm doorsnede en enkele geelbruine vlekken; 
vlekken hoekig van vorm (BC?)

Prof. 96.2
0-30 cm   Grijsbruin matig siltig zand, zwak grindig; veel planten-

resten (bouwvoor) (Ap)
30-70 cm  Donker bruin zwak siltig zand; spoor baksteen (rood), 

spoor houtskool; basis diffuus en grillig; bevat iets meer 
leem dan onderliggende laag. (Aa)

70-100 cm  Geelbruin zwak siltig zand; spoor plantenresten; zwarte 
scherf (aardewerk?) op 90 cm (BC)

Prof. 96.3
0-25 cm   Grijsbruin zwak siltig zand, zwak grindig; veel planten-

resten, spoor baksteen.(spikkels), spoor houtskool. (Ap)
25-45 cm  Geelbruin zwak tot matig siltig zand; spoor baksteen; gele 

vlekking/insluitsels; basis diffuus, onregelmatig contact 
(Aa)

25-70 cm  Donkerbruin zwak siltig zand, zwak grindig; spoor planten-
resten, matig mangaanconcentratie; basis diffuus (BC)

70-110 cm Oranje bruin zwak siltig zand; (C)

Prof 96.4
0-20 cm  Bouwvoor (Ap)
20-40 cm   Grijsbruin zwak tot matig siltig zand; zwak grindig, zwak 

humeus; matig plantenresten; oxidatievlekken (oranje); 
spoor mangaan (Aa)

40-60 cm  Oranjebruin zwak siltig zand; spoor mangaan; insluitsels 
van wit zand; basis onregelmatig (scherp) verschil 10 cm 
(Aa?)

60-90 cm  Donkerbruin zwak siltig zand; spoor mangaan; insluitsels 
van wit zand.(B)

90-110cm Lichtbruin zwak siltig zand; (C)
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Prof 96.5
0-35 cm   Grijsbruin zwak tot matig siltig zand; zwak grindig, zwak 

humeus; matig plantenresten, spoor baksteen (spikkels), 
spoor houtskool (Ap)

35-55 cm   Lichtbruin zwak siltig zand; zwak grindig; spoor planten-
resten (Aa)

55-100 cm  Bruin zwak siltig zand; zwak grindig, zwak humeus; spoor 
mangaan; veel wit zand insluitsels; basis onregelmatig 
(bioturbaat?) (BC)

100-120 cm   Geelbruin zwak siltig zand; spoor mangaan; goed gesor-
teerd (C)

Prof 96.6
0-10 cm  Bouwvoor (Ap) 
10-30 cm   Grijsbruin zwak tot matig siltig zand; matig plantenresten, 

spoor baksteen, spoor houtskool (Ap2)
30-65 cm  Oranjebruin matig siltig zand; zwak grindig; spoor planten-

resten (Aa)
65-100 cm  Oranjebruin (gevlekt) matig siltig zand; veel mangaan; 

reductievlekken bovenin overgaand naar beneden in 
mangaanconcentraties en reductievlekken (BC)

100-110 cm  Geelbruin zwak siltig zand; gevlekt (C)

Prof  96.7
0-35 cm   Grijsbruin matig siltig zand; zwak grindig; spoor hout, veel 

plantenresten; spoor baksteen (Ap)
35-65 cm   Lichtbruin matig siltig zand; zwak grindig; spoor hout, 

matig plantenresten; spoor baksteen, spoor steenkool (Aa)
65-100 cm   Geelbruin matig siltig zand; zwak grindig; veel mangaan; 

bovenin reductievlekken en naar beneden toenemende 
mangaanconcentraties (BC)

100-110 cm  Geelbruin matig siltig zand; grote zwarte (mangaan) 
concentraties. (C)

Prof 96. 8
0-10 cm  Bouwvoor (Ap)
10-35 cm  Grijsbruin matig siltig zand; zwak grindig, zwak humeus; 

spoor hout, matig plantenresten; matig baksteen (Ap2)
35-80 cm  Lichtbruin matig tot sterk siltig zand; zwak grindig; spoor 

hout, spoor plantenresten; spoor glas; oxidatie vlekjes op 
40 cm, verder reductievlekken als verticale buizen (Aa)

80-120 cm  Lichtbruin matig siltig zand; zwak grindig; veel mangaan; 
reductievlekken als verticale buizen, naar beneden 
toe nemende mangaan concentraties, sterk gevlekt.(BC)
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Prof. 96. 9 
20-20 cm Bouwvoor (Ap)
20-35 cm  Grijsbruin matig siltig zand; zwak grindig; sppor hout, 

matig plantenresten;matig baksteen; (Ap2)
35-70 cm  Lichtbruin zwak tot matig siltig zand; zwak grindig; spoor 

hout, spoor plantenresten; (Aa)
70-90 cm  Geelbruin matig siltig zand; matig mangaan; gevlekt 

(reductie) en mangaan toenemend naar beneden toe. (BC)

Prof. 96.10 (noordkant)
0-10 cm  Bouwvoor (Ap)
10-15 cm  Grijsbruin matig tot sterk siltig zand; zwak grindig; spoor 

hout, matig plantenresten; (Ap2)
15-40 cm  Licht roodbruin matig siltig zand; zwak grindig; matig 

ijzeroxidatie; roest- en reductievlekken; (Aa)
40-80 cm  Geelbruin tot wit matig tot sterk siltig zand; matig ijzer-

oxidatie, matig mangaan; mangaan- en roestvlekking; (BC)

Prof. 101 sectie Noord (diepe sectie)
0-30 cm  Grijsbruin matig siltig zand; zwak grindig; (Ap)
30-70 cm  Bruin sterk siltig zand; zwak grindig; spoor hout, spoor 

plantenresten; spoor baksteen; onderin lichtbruine vlek-
king (mangaan) (Aa)

70-120 cm  Lichtbruin sterk siltig zand; veel mangaan; harde concen-
traties mangaan (BC)

120-170 cm  Geelbruin zwak siltig zand; subgelaagdheid van roodbruin 
matig siltig zand, grindig, laagdikte:1-2 cm, laag’spacing’:
5-15 cm. (C )

Sleuf 97

Prof. 97  sectie Noord (diepe sectie)
0-20 cm Grijsbruin matig tot sterk siltig zand; (Ap)
20-60 cm  Bruin zwak tot matig siltig zand; zwak grindig; spoor hout, 

spoor plantenresten; matig baksteen (rood); basis scherp 
met kleihuidjes (‘slicken sides’) op het contact (hierop heeft 
het ‘esdek’ zich gevormd). (Aa)

60-100 cm  Lichtbruin matig siltig zand; vlekking: reductie en spoor 
mangaan; meerdere vondstniveau’s;  (BC)

100-110 cm  Geelbruin zwak siltig zand; zwak grindig; sublaag rood-
bruin matig siltig zand, grindig; (C )

110-170 cm  Grijs sterk siltig zand; veel roestvlekken (gley), pseudogley-
horizonten
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Sleuf 100 

Prof. 100 noord
0-30 cm   Grijs matig siltig zand; zwak grindig, zwak humeus; sppor 

hout, spoor plantenresten; spoor baksteen; basis diffuus 
(Ap-horizont)

30-40 cm Grijs matig siltig zand (archeologische laag) (Aa)
40-80 cm  Witgrijs matig tot sterk siltig zand; veel ijzeroxidatie (roest-

vlekken), onderin spoor mangaanknollen (BC?)

A.3 Heeswijkse Kampen (noord)

Sleuf 50

Op de terrasrestrug:

0-90 cm:  Onder een ploeglaag (Ap) en onder een esdeklaag (Aa) een 
zogenaamde ’colluvium’ laag met veel mangaanvlekking 
met veel ijzertijd vondsten (Bw). Daaronder: roodbruin 
sterk siltig zand (matig fijn), zwak grindig, met veel oxida-
tievlekken (C)

Sleuf 50 –1:   Resultaat van een guts/boring vanaf de bodem van de sleuf 
(op 90 cm –mv):

90-110 cm:  Roodbruin, sterk siltig zand (matig fijn), scherpe grens aan 
basis (Hochflutlehm?) (C)

110-155 cm   (Einde boring) Wit, zwak siltig zand (matig grof) met grind 
(Kr VI?)

In het midden van de geul (ten noorden van de terrasrestrug) werd bij een 
Edelmanboring de volgende sequentie aangetroffen:

0-170 cm  Klei
> 170 cm Veen, bruin
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Bijlage 2

LOI-test (lost-on-ignition-test) according to  Schulte and Hopkins (1996), 
on eleven soil-samples from Cuijk-Beijerd - ’t Riet. CBR 79 monsters profiel 
32.03

L. Jacobs  Fac. Archeologie Universiteit Leiden

The soil samples were dried at 110ºC for three hours. In small porcelain 
cups 10 grams of each dried sample was heated in an electric test kiln to 
360ºC and kept at this temperature for two hours. Next the temperature was 
allowed to sink to 110ºC and kept at this level for several hours.
The samples were then weighed again. The last column indicates the 
content of burned organic matter in one kg. of dried sample.
It was noticed that by the treatment the colour of all the samples changed 
from MSCC 10YR 5/4 (yellowish brown) into 7.5YR 5/4 (brown). 
This was caused by the combustion of organic matter and the oxidation of 
iron components in the soils.

(*All weights are in grams).
The table shows that the organic contend decreases with depth.

    Weight* Weight* Weight* Weight* %

Nr.    Depth  cup  total before total after loss loss g kg¯¹

1.  10 cm.  38.94  48.94  48.71  0.23 2.3 23

2.      20 cm.  38.06  48.06  47.83  0.23 2.3 23

3.    30 cm.  39.35  49.35  49.12  0.23 2.3 23

4.      40 cm.  38.85  48.85  48.66  0.19 1.9 19

5.      50 cm.  37.41  47.41  47.23  0.18 1.8 18

6.      60 cm.  38.77  48.77  48.65  0.12 1.2 12

7.      70 cm.  35.99  45.99  45.87  0.12 1.2 12

8.     80 cm.  37.77  47.77  47.66  0.11 1.1 11

9.      90 cm.  37.57  47.57  47.46  0.11 1.1 11

10.   100 cm.  36.59  46.59  46.50  0.09 0.9 9

11.   110 cm.  37.36  47.36  47.28  0.08 0.8 8
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Bijlage 3

Briefrapport Cuijk Heeswijkse Kampen: 
Vindplaats Heeswijk-Havenlaan noord (W3C)

E.A.G. Ball (2002)

1 Inleiding 

Archol (Archeologisch Onderzoek Leiden), het uitvoerende orgaan van de 
Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden, heeft in de periode 
van 24 tot en met 28 juni 2002 in opdracht van de gemeente Cuijk een 
Aanvullend Archeologisch Onderzoek (AAO) uitgevoerd in het plangebied 
Heeswijkse Kampen. Het onderzoek maakt deel uit van een veel groter AAO 
waarbij de gehele Heeswijkse Kampen in kaart worden gebracht. Het onder-
zoeksterrein ligt in het buitengebied van Cuijk. In het zuiden en westen 
wordt het begrensd door de Havenlaan, in het noorden door de ontzandin-
gen van de firma Smals. Het terrein is bekend onder de naam W3C.
Op basis van boorgegevens van RAAP (De Baere 2000) en onderzoek 
uit gevoerd door Archol in 2001 is duidelijk dat in de omgeving interes-
sante vindplaatsen aanwezig zijn. Ten noordoosten van de Havenlaan zijn 
een aantal sporen met wikkeldraad aardewerk aangetroffen. In en naast 
het gehucht Heeswijk zijn vondsten gedaan uit het Laat Neolithicum, de 
Late Bronstijd, de IJzertijd (waaronder een deel van een grafveld uit de 
Midden IJzertijd) en Romeinse tijd. Uit deze laatste periode is ondermeer 
een vermoedelijke hutkom uit de 3e eeuw n. Chr. gevonden waarin een 
kalk stenen zuiltrommel was gedeponeerd (Ball, Arnoldussen en van Hoof 
2001). Ten westen van de Havenlaan zijn prehistorische scherven en een 
aantal vermoedelijke postmiddeleeuwse veldovens gevonden. Tijdens de 
boorcampagne van RAAP zijn op en naast het terrein W3C enkele prehisto-
rische scherven opgeboord. 

Het hier beschreven onderzoek is uitgevoerd onder leiding van E. Ball en 
H. Fokkens met medewerking van M. Duurland, L. Amkreutz, A van Hilst, 
R. Timmermans en T. Hamburg.
Het onderzoek is na overleg met de opdrachtgever uitgevoerd volgens het 
Programma van Eisen dat d.d. 31-08-2000 is opgesteld voor het Aanvullend 
Archeologisch Onderzoek Heeswijkse Kampen.1 Rapportage van dit project 
vindt hier in de vorm van een briefrapport plaats. Zoals afgesproken met de 
opdrachtgever volgt een meer uitgebreide rapportage na het vervolgonder-
zoek in het resterende deel van het plangebied Heeswijkse Kampen.

2 Methodiek

Bij proefsleuvenonderzoek zoals de Faculteit der Archeologie Leiden/Archol 
dat over het algemeen uitvoert, worden eerst op een onderlinge afstand van 
vijftig meter parallelle, twee meter brede sleuven aangelegd (figuur 1). 

1  Opgesteld door P. Verwers (R.O.B.).



Cuijk-Heeswijkse Kampen    135

Figuur 1
Heeswijk-Havenlaan Noord (W3C) ligging 

van de proefsleuven van campagne 2002 

en campagne Heeswijkse Kampen 2001.

Indien blijkt dat een terrein ernstig is verstoord of in het geheel geen sporen 
oplevert, wordt hiermee volstaan. Sporen laten zich in het algemeen herken-
nen als verkleuringen in de natuurlijke ondergrond. Het zijn de restanten 
van ingegraven palen, gegraven kuilen en greppels, haardplaatsen etc. 
Indien sporen aanwezig zijn, worden deze opgetekend en zonodig bemon-
sterd. Om de verspreiding van sporen en vondsten specifieker te karteren 
kunnen extra sleuven worden aangelegd. Tenslotte kan op strategische plaat-
sen de sleuf worden verbreed om de aard van de sporen(clusters) en even-
tueel aanwezige structuren te bepalen. 

Op het onderzochte terrein zijn in totaal 11 proefsleuven aangelegd. Tien 
daarvan hebben een breedte van 2 m, de elfde een breedte van ruim 3,5 m 
De ligging ervan was gerelateerd aan de fysieke beperkingen van het terrein. 
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De sleuven hebben de nummers 28 t/m 38 gekregen. De nummers 1 t/m 
27 waren reeds bij eerder onderzoek aan de vindplaatsen bij Heeswijk- 
Havenlaan uitgedeeld.

De sleuven 28-36 zijn noord-zuid aangelegd, de nrs. 37 en 38 west-oost. 
De 3,5 meter brede sleuf 38 is op het meest veelbelovende deel van het 
terrein aangelegd en diende om de gegevens uit de eerder aangelegde 
kleinere sleuven te toetsen. 

3 Het terrein

Tijdens het onderzoek was het terrein volledig begroeid met brandnetels. 
Op diverse plaatsen bevonden zich clusters struiken en bomen en aarden 
wallen die bij eerdere ontgrondingen van het terrein zijn opgeworpen. 
Zij vormden een beperkende factor bij het onderzoek. De ligging van de 
sleuven moest hierdoor worden aangepast en een aantal delen van het 
terrein konden niet naar de volle potentie worden onderzocht.
Aan de westkant van het terrein is tijdens het in 2001 uitgevoerde onder-
zoek een lichte verhoging in het maaiveld waargenomen (zie figuur 2). 
Dit leek een voortzetting te zijn van een in het naastgelegen perceel gekar-
teerde rug. Op deze verhoging zijn een aantal proefsleuven gegraven. 

Figuur 2
Heeswijk-Havenlaan Noord (W3C) hoog-

te van het maaiveld op het onderzochte 

terrein met ligging van de proefsleuven 

en bijhorende nummering..
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De verhoging is ook in de proefsleuven 28, 29, 30 en 31 zichtbaar (zie figuur 
3). Het betreft hier waarschijnlijk een deel van een min of meer noordoost-
zuidwest lopende oeverwal of terrasrestrug/terraswelving met kleiig zand/ 
zavel op de flanken en zand met af en toe wat zeer fijn grind op de hogere 
gedeelten. Deze verhoging wordt op de hoogste gedeelten direct afgedekt 
door een veel kleiigere bouwvoor. Dit lijkt te impliceren dat een afzetting die 
de vermoedelijke oeverwal heeft afgedekt in de bouwvoor is opgenomen. 
Op diverse delen is geconstateerd dat de verhoging is afgetopt. Op de hogere 
delen is dan ook weinig archeologie aangetroffen. Aan de noordzijde van het 
onderzochte gebied is de verhoging reeds gedeeltelijk afgegraven.
Aan de noordzijde en de oostzijde wordt deze verhoging geflankeerd door 
lager gelegen delen met zandige kleiafzettingen die in de middeleeuwse of 
postmiddeleeuwse periode zijn afgezet (op basis van het uit deze klei verza-
melde steengoed). Deze betreffen waarschijnlijk kleien die afgezet zijn door 
de Beerse Overlaat. Onder dit pakket bevindt zich een soms sterk grindige 
en zandige kleilaag die veel ouder is. Op basis van samenstelling kan veron-
dersteld worden dat deze afzettingen uit het Pleistoceen stammen. Op deze 
laag zijn op twee plaatsen (sleuf 32) kleine houtskoolplekjes waargenomen. 
Mogelijk gaat het hier om natuurlijk opgevulde depressies. Het houtskool 
is verzameld voor 14C-datering. Bovengenoemde afzettingen zijn op diverse 
delen van het in de vorige campagne onderzochte gebied waargenomen.
Het oosten van het terrein kenmerkt zich door de aanwezigheid van zavelige 
en kleiig-zandige afzettingen.

4 Grondsporen en materiaal

Op diverse plaatsen op het terrein zijn sporen gekarteerd en is vondst-
materiaal verzameld. De sporen concentreren zich met name op de zuid- en 
de oostflank van de in het terrein aanwezige verhoging. Hieronder volgt 
een korte beschrijving van de sleuven met de daarin aangetroffen sporen en 
mobilia.

Figuur 3
Heeswijk-Havenlaan Noord (W3C) 

hoogte van het aangelegde vlak op het 

onderzochte terrein.
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Sleuf 28, met een lengte van 128 meter is aangelegd op het meest westelijke 
deel van het terrein. Hierin zijn 5 sporen gekarteerd waarvan er twee moge-
lijk natuurlijk zijn. Twee daarvan bevinden zich in het lagere gedeelte aan de 
zuidkant van het terrein. De andere bevinden zich op de flank van de oever-
wal. Drie sporen zijn gecoupeerd en uitgegraven. Zij zijn niet dieper dan 15 
cm. Eén daarvan heeft een klein fragment aardewerk opgeleverd dat waar-
schijnlijk in deIJzertijd te dateren is. Tevens is een klein aantal fragmentjes 
ijzertijdaardewerk verzameld tijdens de aanleg van het vlak. Het materiaal is 
afgerond en slecht geconserveerd. 

Sleuf 29 heeft een lengte van 110 meter. Hierin zijn drie sporen herkend. 
Een ronde kuil met een doorsnede van 1,5 meter is op de zuidflank van 
de vermoedelijke oeverwal aangetroffen (spoor 29.1). Het spoor (figuur 4) 
kenmerkte zich door een houtskoolrijke vulling en een bruinrood gekleurde 
buitenrand. In eerste instantie werd gedacht aan een silo. Tijdens het coupe-
ren bleek dat het spoor slechts 15 cm diep aan ons was overgeleverd. In het 
spoor zijn drie zeer kleine fragmentjes niet nader te dateren prehistorisch 
aardewerk gevonden. Aan de noordzijde van de sleuf, op het hoogste deel 
van de verhoging bevond zich een tweede kuil, ditmaal met een doorsnede 
van 1,2 meter. Tijdens het couperen is een randfragmentje van een kwarts-
gemagerde prehistorische pot gevonden. Dit dateert uit de Bronstijd of de 
Vroege IJzertijd. Het spoor was nog 22 cm diep. Tijdens de aanleg van het 
vlak zijn verder nog drie losse scherfjes verzameld. Twee daarvan dateren 
vermoedelijk uit de ijzertijd. De derde, verzameld uit de kleiafzettingen aan 
de lage noordzijde stamt uit de late middeleeuwen  of de postmiddeleeuwse 
periode.

Sleuf 30 heeft een lengte van 104 meter. Hierin zijn twee duidelijk antro-
pogene sporen herkend. Beide sporen bevinden zich op de flank van de 
verhoging. Spoor 30.2 is vergelijkbaar met spoor 29.1. Het betreft een 1,5 
meter grote kuil met een houtskoolrijke vulling en een rand van roodbruin 
zand met verbrande klei. Uit deze kuil zijn geen vondsten verzameld. 
Direct naast dit spoor is spoor 30.3 herkend. Uit dit kleine spoor zijn enkele 
kleine fragmentjes ijzertijdaardewerk afkomstig. 

Figuur 4
Heeswijk-Havenlaan Noord (W3C) spoor 

29.1 in het vlak.
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Uit het kleiige zand rondom de sporen zijn enkele tientallen fragmentjes 
ijzertijdkeramiek verzameld. In alle gevallen gaat het om verweerde stukjes. 
Opvallend is de aanwezigheid van een grijsbruin gevlekt laagje van zandige 
klei in de lager gelegen gedeelten van de put. Hieruit zijn enkele scherven 
verzameld. Dit laagje is in het veld geïnterpreteerd als laklaag. 

De gegevens uit de putten 28, 29 en 30 wezen op de aanwezigheid van een 
mogelijk nederzettingsterrein uit de ijzertijd. Het was echter ook duidelijk 
dat de over het algemeen slecht zichtbare sporen zich vooral concentreerde 
op de zuid- en oostflanken en dat grote delen van de verhoging zelf waren 
afgetopt en opgenomen in de bouwvoor. Om deze gegevens te expliciteren is 
ervoor gekozen om een brede sleuf te trekken op de flank van de verhoging 
haaks op de sleuven 28 t/m 30, min of meer tussen de kuilen 29.1 en 30.2 
en verder naar het westen, tot aan sleuf 28. 
Sleuf 38 is 100 meter lang en 3,5 meter breed (figuur 5). Hierin zijn in totaal 
tien, door de put verspreide sporen gekarteerd. De meeste waren slecht 
zichtbaar en tekenden zich vooral af door het erin aanwezige houtskool. 
Dit was met name het geval aan de westkant van de sleuf die op de zandige 
oeverwal is aangelegd. Op de veel kleiigere flank, in het oostdeel van de 
sleuf was de conservering beter. Van de sporen zijn er zes gecoupeerd. 
Slechts één spoor is dieper dan 15 cm. Het betreft een paalspoor van ca. 40 
cm diep. Ook een aantal van de ondiepere lijken (restanten van) paalsporen 
te zijn. Een ander spoor is een ondiepe kuil met een geruime hoeveelheid 
houtskool. Aardewerk is alleen gevonden tijdens het aanleggen van het 
vlak. Het betreffen acht scherfjes ijzertijdaardewerk. Alle stukken zijn sterk 
verweerd.

In de sleuven 31 t/m 37, aangelegd in het lager gelegen gedeelte van het 
terrein, zijn slechts enkele verspreid liggende spoortjes gekarteerd. Het is 
zelfs de vraag of deze antropogeen zijn. De meest markante van de hier 
gekarteerde sporen betreffen enkele amorfe vlekken houtskool in een kiezel-
rijke en zandige kleiafzetting. 

Figuur 5 
Heeswijk-Havenlaan Noord (W3C) vlakte-

kening van sleuf 38.
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Mogelijk betreffen deze natuurlijk opgevulde depressies. In deze vlekken is 
in elk geval geen ander vondstmateriaal aangetroffen. In de sleuven 31, 35, 
36 en 37 zijn tevens enkele scherven verzameld. Behalve fragmentjes sterk 
verweerd ijzertijdmateriaal is in sleuf 36 tevens een laatmiddeleeuwse scherf 
gevonden. Sleuf 37 was is aangelegd in de uiterste noordoosthoek van het 
terrein. Hiermee werd getracht inzicht te verkrijgen in de verspreiding van 
vroege bronstijdsporen en materiaal die in de campagne 2001 zijn aange-
troffen op het naastgelegen perceel. In 37 zijn geen sporen en slechts enkele 
fragmentjes prehistorisch aardewerk aangetroffen. De ligging van de sleuf 
werd echter wel beïnvloed door de op het terrein aanwezige aarden wallen.

5 Waardering en aanbevelingen.

5.1 Waardering

Bij een waardering wordt een oordeel over het archeologische belang van 
een vindplaats gegeven. Als parameters voor de kwaliteit geldt een aantal 
door de ROB opgestelde criteria.a Deze zijn in onderstaande tabel weerge-
geven. Voor een onderzoek als dit zijn niet alle criteria van belang.

Waarden    criteria

Beleving    schoonheid
     herinnering
Fysieke kwaliteit    gaafheid 
     conservering
Inhoudelijke kwaliteit   zeldzaamheid
     Informatiewaarde
     ensemblewaarde 
     representativiteit

Heeswijk-Havenlaan noord (W3C)

Beleving
Hierbij gaat het om zichtbare monumenten. Dit is hier niet van toepassing.

Fysieke kwaliteit
Het terrein kent een lage fysieke kwaliteit. Sporen, voornamelijk uit de 
IJzertijd liggen vooral op de zuid- en oostflanken van een verhoging in het 
terrein. De sporen zijn o.a. door bioturbatie over het algemeen niet erg 
duidelijk zichtbaar en zijn meestal ondiep aan ons overgeleverd. Weinig 
sporen zijn geassocieerd met materiaal. Het schaarse materiaal is voor-
namelijk tijdens het aanleg van het vlak gevonden en is over het algemeen 
verweerd en slecht bewaard gebleven. 
Een groot deel van de verhoging op het terrein lijkt afgetopt te zijn of is 
opgenomen in de latere bouwvoor. Tevens heeft hier een sterke verbruining 
opgetreden.  Aan de noordzijde, achter de sleuven is de verhoging reeds 
afgegraven.
We kunnen er vanuit gaan dat de sporen zich vooral op deze hogere delen 
hebben bevonden maar dat alleen de sporen die op de flanken zijn inge-
graven bewaard zijn gebleven.

Tabel 1  
Criteria kwaliteitsbepaling ROB

 a Specificatie waardering en selectieadvies, versie 231100.
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Inhoudelijke kwaliteit
Het hoger gelegen terrein bestaat uit een rug die waarschijnlijk geïnterpre-
teerd kan worden als een oeverwal geflankeerd door laaggelegen terreinen 
met kleiafzettingen. Op de flanken van de verhoging zijn een aantal sporen 
bewaard gebleven. Het gaat hier waarschijnlijk om nederzettingssporen uit 
de IJzertijd. Een groot deel hiervan zal door de ontzandingen van de firma 
Smals, door aftopping van het onderzochte terrein, door opname van de 
archeologisch interessante lagen in de bouwvoor zijn verdwenen. Verder 
heeft verbruining van de bodem ervoor gezorgd dat sporen op het vermoede 
sporenniveau niet of nauwelijks te herkennen zijn.

Waarden  criteria
scores     hoog midden   laag

Fysieke kwaliteit  gaafheid     +
   conservering    +
Inhoudelijke kwaliteit zeldzaamheid  + 
   informatiewaarde   +
   ensemblewaarde  +
   representativiteit?

5.2 Aanbevelingen 

De tijdens het onderzoek verzamelde gegevens geven niet genoeg aanleiding 
voor een vlakdekkend onderzoek.
In dit geval wordt geadviseerd het terrein archeologisch te laten begeleiden 
tijdens de bouwwerkzaamheden. Hierbij moet echter rekening gehouden 
worden met de mogelijkheid dat er belangrijke archeologische waarden 
aangetroffen worden die verder onderzoek noodzakelijk kunnen maken. 

Tabel 2 
Waardering vindplaats Heeswijk 

Havenlaan Noord (W3C)
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Bijlage 4

Briefrapport resultaten AAO Cuijk – Kralensnoer

I. van Wijk & E.A.G. Ball (2003)

Inleiding
Het Aanvullend Archeologisch Onderzoek op de braakliggende terreinen in 
het oosten van de Heeswijkse kampen, gemeente Cuijk geschiedde in week 
19 van 5 mei tot 8 mei 2003. Op het onderzochte terrein wordt binnenkort 
onder meer het woningbouwproject Kralensnoer gerealiseerd. De voorlopige

resultaten van het onderzoek worden in dit briefrapport beschreven. 
Het onderzoeksgebied bestond uit meerdere percelen (figuur 1). 
Twee terreinen lagen langs de Lavendel en werden van elkaar gescheiden 
door de Marjolein. Het derde terrein lag ten noorden van de opgravings-
locatie Havenlaan Oost naast het tracé van de Dreef. In totaal zijn 
6 sleuven met verschillende lengten aangelegd. De proefsleuven waren over 
het algemeen 2 meter breed. De sleuven 1 en 6 zijn plaatselijk verbreed tot 
respectievelijk 4 en 5 meter. Alle sleuven zijn in noord-zuidelijke richting 
aangelegd met als doel zoveel mogelijk van het oorspronkelijke reliëf in 
kaart te brengen. In totaal is 667 m2 onderzocht. Het gehele onderzoeks-
gebied was ongeveer één hectare groot. 

De omgeving van het onderzoeksgebied is zeer rijk aan archeologie. 
Het plangebied ligt min of meer ingeklemd tussen verschillende grotere 
en kleinere vindplaatsen, zoals De Nielt in het noorden, de vindplaatsen 
Heeswijk en Heeswijk Havenlaan Oost in het zuidwesten en de grafvelden 
en nederzettingssporen uit de prehistorie en de Romeinse tijd in het zuiden 
en zuidoosten. Uit de verschillende proefsleuvenonderzoeken en klein-
schalige onderzoeken van de laatste jaren komt het beeld naar voren dat we 
in de Heeswijkse Kampen kunnen spreken van één grote multiperiode-vind-
plaats, met enkele kerngebieden, de nederzettingen en grafvelden en daar-
tussen een intensief gebruikt landschap. In deze tussengelegen gebieden 
vinden we verspreide grondsporen en artefacten. 
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Bodemopbouw en verstoringen
Het plangebied wordt in de ondergrond gekenmerkt door klei- en zand-
afzettingen. De eerste komen voor in geulen en op de flanken van de hoger 
gelegen zandrugjes. In de kleiafzettingen is op verschillende plaatsen een 
vegetatiehorizont waargenomen. Deze vegetatiehorizont werd in de door 
klei gekenmerkte gebiedsdelen als leidraad gebruikt voor het aanleggen van 
het vlak. 
In figuur 2 is het hoogteverloop van het aangelegde opgravingsvlak weerge-
geven met daarbij de ligging van de 6 proefsleuven. Het hoogtelijnenkaartje 
laat een tweetal kopjes zien. Het meest noordelijke kopje is een opduiking 
van de vegetatiehorizont in de kleiafzettingen die werd aangetroffen in de 
putten 1 t/m 3 (fig. 3). Boven het vegetatieniveau zijn weer diverse kleiafzet-
tingen te zien die uiteindelijk afgedekt zijn door recente afzettingen, waar-
schijnlijk van de Beerse Maas (fig 3). 

Figuur 1 
Plangebied met de in het kader van 

Kralensnoer noord aangelegde proefsleu-

ven en nabijgelegen vindplaatsen
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Het zuidelijke kopje maakt waarschijnlijk onderdeel uit van een zandop-
duiking die min of meer oost-west door een groot deel van de Heeswijkse 
Kampen loopt. Op deze zelfde opduiking is ook de vindplaast Heeswijk 
– Havenlaan oost gelegen. De opgravingsterrein van deze vindplaats ligt 
minder dan 50 meter verwijderd van proefsleuf 6 van dit onderzoek 
(figuur 1). Op de zandopduiking, ter hoogte van proefsleuf 6 is geen sprake 
meer van duidelijke kleiafzettingen en is er geen geprononceerde vegetatie-
horizont meer aanwezig. Daarvoor is een zeer lemige zandafzetting in de 
plaats gekomen (fig. 3). In de onderkant hiervan heeft zich een verbruinings-
horizont ontwikkeld, een verschijnsel dat in grote gebieden in het Land van 
Cuijk en andere gebieden aan de Maasoever wordt waargenomen.

Figuur 2
Vlakhoogten in proefsleuven

Figuur 3
Profielen uit het noorden van put 3 

(links) en het noorden van put 6 (rechts)
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Mobiele vondsten en grondsporen
Tijdens het aanleggen van de proefsleuven zijn diverse vondsten gedaan. 
Het grootste deel hiervan komt uit de kleiafzettingen net boven de vegetatie-
horizont bij de putten 1 t/m 5 en uit de verbruiningshorizont bij put 6. 
Het betreffen hier voornamelijk aardewerkfragmenten uit de Bronstijd, 
IJzertijd, Romeinse tijd en post-middeleeuwse periode. De bronstijd-
fragmenten blijven echter beperkt tot put 6. 
Uit de putten 1 t/m 3 zijn voornamelijk losse vondsten uit de ijzertijd en 
de Romeinse tijd (zowel inheems Romeins als importmateriaal) afkomstig. 
Zij bevinden zich zowel op de hoger gelegen delen als in de dieper gelegen 
afzettingen. Uit put 3 is tevens een groot deel van een ronde maalsteen 
met centraal gat afkomstig. De aardewerkvondsten alsmede de maalsteen 
worden hier geïnterpreteerd als ruis van een nabijgelegen nederzetting. 
Vondsten uit een vroegere periode zijn ook aanwezig. Uit put 1 is een kling 
van Belgisch Grijs vuursteen afkomstig en uit put 2 een vuurstenen rest-
kerntje. In de putten 1 t/m 3 zijn slechts 2 sporen gevonden; in put 1 een 
‘los’ paalspoor en in put 3 een subrecent geultje of een sloot gedempt met 
bouwpuin.
In de putten 4 en 5 werden geen vondsten of sporen aangetroffen. 
Dit terreindeel wordt gekenmerkt door grindige afzettingen in de onder-
grond met daarboven kleipakketten. De bovenste klei lijkt  vrij recent en is 
waarschijnlijk afgezet door de Beerse Maas. De ondiep gelegen kleiafzet-
tingen zijn verstoord en bevatten bouwpuin. De proefsleuven 4 en 5 zijn 
aangelegd in een oude geul.

In Put 6 zijn veruit de meeste vondsten gedaan. In totaal zijn in deze put 
(47 meter lang) 67 fragmenten aardewerk gevonden. Het grootste deel 
hiervan is in de Romeinse tijd te dateren. Tevens zijn twee fragmenten van 
Romeinse dakpannen verzameld. 
15 fragmentjes kwartsgemagerd aardewerk stammen uit de Bronstijd. 

Put 6 leverde negen grondsporen op waarvan enkele zeer duidelijk zichtbaar 
waren, zowel in het vlak als in het profiel (figuur 4). Vier paalsporen liggen 
paarsgewijs op rij. Het is echter niet duidelijk of zij aan één structuur toege-
schreven kunnen worden. Deze sporen zijn gecoupeerd. Hierbij zijn geen 
daterende vondsten geborgen.

De aanwezigheid van relatief grote hoeveelheden aardewerkscherven zoals 
in put 6, doet vermoeden dat bewoning in de nabije omgeving gesitueerd 
kan worden. De verspreiding van Romeins materiaal in deze sleuf, maar 
ook in de sleuven 1, 2 en 3 alsmede uit sleuf 8 van het in 2001 uitgevoerde 
onderzoek duidt op de directe nabijheid van een nederzettingsterrein uit 
de Romeinse tijd. Het is mogelijk dat de in sleuf 6 aangetroffen paalsporen 
hierbij horen, al kan deze stelling op dit moment niet bewezen worden.2

De aanwezigheid van Bronstijdaardewerk in sleuf 6 duidt mogelijk op een 
voortzetting van vindplaats Heeswijk-Havenlaan oost in noordoostelijke 
richting. Op deze laatste vindplaats zijn kuilen en andere sporen uit de 
Vroege Bronstijd en verschillende perioden van de IJzertijd opgegraven.

2  De sporen doen met hun grijsbruine vulling later aan dan de in het gebied opgegraven 
bronstijd-  en ijzertijdsporen.

Figuur 4
Overzicht put 6
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Voorlopige conclusie en aanbeveling
De twee noordelijke terreinen langs de Lavendel (putten 1 tm 5) leverden 
slechts enkele vondsten op. Een aantal hiervan zijn mogelijk verspoeld. 
Opmerkelijk is echter de vondst van een groot fragment van een maalsteen. 
Deze is te groot om in een relatief rustig milieu verspoeld te zijn. 
Het terrein heeft tussen de verschillende perioden van kleiafzettingen droog 
gelegen waardoor een vegetatiehorizont heeft kunnen ontwikkelen en waar-
door off-site activiteiten hebben kunnen plaatsvinden. De vondsten concen-
treren zich het meeste op en rond de opduiking van de vegetatiehorizont in 
het kleipakket. Dit is tevens de locatie waar de vegetatiehorizont het duide-
lijkste in het profiel kon worden waargenomen. 
De overgang tussen de kleiige afzettingen in de putten 1 tm 5 en de zandige 
afzettingen in put 6 kon niet vastgesteld worden. Deze zal iets ten noorden 
van put 6 liggen. 
De meest noordelijke terreinen hebben weinig archeologische waarde. 
Waarschijnlijk zullen tijdens de bouw nog enkele al dan niet verspoelde 
vondsten en sporen van off-site activiteiten aangetroffen worden. Wel is 
het, in relatie tot de ontwikkeling van het culturele en natuurlijke land-
schap rondom Cuijk, interessant om inzicht te verkrijgen in de datering en 
ontwikkeling van de vegetatiehorizont. 
Het zuidelijke terrein (sleuf 6 tot aan terrein opgraving Heeswijk Havenlaan 
oost) biedt meer perspectieven. Hier wordt een voortzetting van de vind-
plaats Heeswijk-Havenlaan oost (Bronstijd-IJzertijd)  en mogelijk een begin 
van een Romeins nederzettingsterrein verwacht. Voorlopige resultaten van 
de opgraving van Heeswijk-Havenlaan oost geven aan dat de conservering 
ter plaatse, met name van de vroegste sporen, matig is. Een (beperkt?) 
archeologisch vervolgonderzoek lijkt op het terrein Kralensnoer echter 
wenselijk.
Direct naast sleuf 6 zal in de nabije toekomst een deel van de geplande 
dreef worden uitgegraven. Tijdens de archeologische begeleiding hiervan 
zullen meer verregaande uitspraken gedaan kunnen worden over het naast-
gelegen terrein Kralensnoer.




