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Inleiding op het deelrapport: het onderzoek in

het tracé van Dreef W3

Tijdens het in 2000 uitgevoerde booronderzoek van RAAP adviesbureau en
de in 2001 en 2002 door Archol uitgevoerde proefsleuvenonderzoeken in
het plangebied Cuijk-Heeswijkse Kampen zijn diverse grote en kleinere
vindplaatsen gekarteerd. Een aantal hiervan is in de paragrafen hierboven
aan de orde gekomen. Zij dateren uit de periode van het Mesolithicum tot
de Nieuwe Tijd.1 Tot het laatste tijdvak behoren onder andere de veldovens
die aan de westkant van de Havenlaan zijn gekarteerd. Aan de noordoost-
kant van de Havenlaan zijn tijdens het onderzoek in 2001 sporen uit de
prehistorie, onder andere de Vroege Bronstijd aangetroffen. Het deel van
perceel W3 ten noorden van de Havenlaan is in de zomer van 2002 door
middel van proefsleuven onderzocht. Hierbij zijn de verspreide resten van
een zeer vondstmateriaalarme vindplaats uit de IJzertijd gedocumenteerd,
welke niet behoudenswaardig zijn verklaard.2

Het ontwikkelen van de nieuwbouwlocatie W3 gaf het onderzoek op boven-
genoemde locaties een onverwacht snel vervolg. Voor het uitvoeren van het
plan “Wonen aan het Water” moest een dreef gegraven worden. Deze zou
zowel de vindplaats Cuijk-Heeswijkse Kampen Havenlaan Oost: de vroege
bronstijdvindplaats, de vindplaats Cuijk-Heeswijkse Kampen Havenlaan
West, de veldovens uit de Nieuwe tijd als het tussengelegen gebied met de
verspreide ijzertijdsporen doorsnijden. De graafwerkzaamheden zouden er
voor zorgen dat de terreinen tot op aanzienlijke diepte zouden worden
verstoord.
Door de Archeologische Advies Commissie Cuijk en de Gemeente Cuijk is
bepaald dat de vroege bronstijdvindplaats en één veldoven uit de Nieuwe
Tijd door middel van een opgraving moesten worden onderzocht. Het
ontgraven van het zuidelijke deel van de dreef moest door een archeoloog
van Archol worden begeleid. Al het veldonderzoek is uitgevoerd in 2003, in
de maanden mei tot en met juli. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht
van de Gemeente Cuijk. Het onderzoek van de veldoven is in samenwerking
met BAAC bv uitgevoerd.

Hieronder wordt het onderzoek van de verschillende vindplaatsen beschre-
ven. Allereerst wordt de opgraving van de vroege bronstijdvindplaats behan-
deld. Hier zullen verschillende deelstudies met betrekking tot de natuurlijke
omgeving, de vondstmateriaalcategorieën en de sporen worden gepresen-
teerd. Daarna wordt de opgraving van de veldovens gepresenteerd. Tenslotte
wordt verslag gedaan van de archeologische begeleiding van het ontgraven
van de dreef.
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1 Zie onder andere Ball, Arnoldussen en Van Hoof 2001.
2 Ball 2002.



Figuur 1
Locatie van de dreef met eerder aangelegde proefsleuven en hypothetische vindplaatsen (1 t/m

3) naar aanleiding van het proefsleuvenonderzoek. a: Ligging van de proefsleuven diverse

campagnes, b: hypothetische vindplaatsen 1 t/m 3 op basis van proefsleuven, c: tracé dreef, d:

veldovens zichtbaar aan oppervlakte. 1: vindplaats Heeswijkse Kampen Havenlaan Oost, 2: vind-

plaats Heeswijkse Kampen Havenlaan West, 3: IJzertijdvindplaats proefsleuven campagne W3C.3
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Deel 1:

Heeswijkse Kampen Havenlaan Oost:

een vindplaats uit de Bronstijd





1 Inleiding

Hier leest u het verslag van de opgraving en de uitwerking van de vindplaats
Heeswijkse Kampen Havenlaan Oost. Het onderzoek heeft plaatsgevonden
binnen het noordoostelijke tracédeel van de te ontgraven dreef. Vóór het
onderzoek was het terrein in gebruik als grasland. Daarvóór is het regelma-
tig als akker in gebruik geweest.
Het Programma van Eisen voor het onderzoek is in opdracht van de
gemeente Cuijk opgesteld door ArcheoLogic en goedgekeurd door de
provincie Noord-Brabant en de Archeologische Advies Commissie Cuijk. De
hierin geformuleerde vraagstellingen worden in paragraaf 2.1 uiteengezet.
Het veldonderzoek is uitgevoerd door drs. E.N.A. Heirbaut, drs. M.
Hemminga, drs. E.A.G. Ball, dhr. C. van der Linde, drs. M. Duurland, drs.
S. Knippenberg en drs. P. de Boer, allen Archolmedewerkers. De weten-
schappelijke begeleiding vanuit de Faculteit der Archeologie van de
Universiteit Leiden was in handen van dr. H. Fokkens. Aan de uitwerking
van het onderzoek hebben prof. dr. C.C. Bakels, dhr. W. Kuijper, dr. J. Mol
en drs. Y. Lammers meegewerkt.1

Het onderzochte terrein heeft de volgende administratieve gegevens:

Weeknummer per procesonderdeel: Veldwerk: week 19-28 (2003)

Uitwerking week 30-3 (2003-4)

Opdrachtgever: Gemeente Cuijk

Bevoegd gezag: Gemeente Cuijk/

Archeologische Advies Commissie Cuijk 

Onderzoeksmeldingsnummer: 3978

Kaartblad: 46A

Locatie: Gemeente: Cuijk

Plaats: Cuijk

Toponiem: Havenlaan Oost

Coördinaatgegevens: Centrum 187449/416923

Periode vindplaats: Vroege Bronstijd-IJzertijd

Tabel 1.1
Administratieve gegevens van de vindplaats

Heeswijkse Kampen Havenlaan Oost
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1 Allen Faculteit der Archeologie.



1.1 Vooronderzoek

Het gebied ten noordoosten van de Havenlaan is voorafgaand aan de defini-
tieve opgraving meerdere malen onderzocht, eerst met boringen en daarna
met proefsleuven.2 Tijdens het in 2000 door RAAP uitgevoerde booronder-
zoek is een relatief kleine en weinig geprononceerde verhoging gekarteerd.3

In de boringen werden echter geen noemenswaardige vondsten aangetrof-
fen. De drie afgeronde aardewerkfragmentjes die in de buurt werden aange-
troffen wekten de indruk dat het om materiaal in verspoelde context ging.
Tijdens de eerste fase van het uitgebreide Aanvullend Archeologisch
Onderzoek van het plangebied Heeswijkse Kampen is het gebied nauw-
keuriger onderzocht.4 Tijdens dit onderzoek met parallelle, 2 meter brede
proefsleuven zijn op de verhoging diverse sporen gekarteerd. Twee van de
grondsporen in sleuf 8 zijn op basis van het in de spoorvulling aanwezige
aardewerk in de Vroege Bronstijd (2000-1800 voor Chr.) gedateerd. Uit
spoor 8.3 en 8.4 zijn 24 stuks aardewerk geborgen. Uit het eerste spoor zijn
veertien fragmenten aardewerk afkomstig, waarvan twee met wikkeldraad-
versiering. In het laatste spoor zijn tien scherven, waaronder ook twee met
wikkeldraadversiering, gevonden. Een aantal forsere scherven uit de sporen
behoort tot bekerpotten; de fijnere fragmenten waarschijnlijk tot Vroege
Bronstijd bekers. Het voorkomen van bekerpotaardewerk doet vermoeden
dat we hier met de sporen van een nederzettingsterrein te maken hebben.
Tevens kan op basis van het aardewerk worden gesteld dat aan deze vermoe-
de nederzetting waarschijnlijk een vroege datering binnen het wikkeldraad-
complex, tussen 2000 en 1900 voor Chr., gegeven kan worden.
Een derde spoor in sleuf 8 is op basis van de daarin aanwezige scherven in
de IJzertijd gedateerd. Dit spoor (spoor 5) betreft een grote kuil met een
diameter van ongeveer 2,5 meter en heeft een donkere kern. Deze kuil is
gecoupeerd om dateerbaar materiaal te verzamelen. Uit het spoor is een
aantal scherven aardewerk geborgen die tijdens het in 2001 uitgevoerde
onderzoek aan de IJzertijd zijn toegeschreven. Deze datering zal met de
gegevens van het vervolgonderzoek bijgesteld moeten worden. Tijdens het
proefsleuvenonderzoek is vastgesteld dat de grondsporen zich vooral beperk-
ten tot de relatief lage rug en de flanken hiervan.
De los verzamelde vondsten in sleuf 8 betreffen aardewerkfragmenten uit
de Bronstijd, de IJzertijd en Romeinse tijd. Ook is een kleine glasachtige
kling van Rijckholtvuursteen aangetroffen. Het losse vondstmateriaal in de
sleuven geeft aan dat het terrein ook in andere perioden dan de Bronstijd in
gebruik moet zijn geweest. 
Om de sporen op het perceel te begrenzen zijn diverse andere sleuven
aangelegd. In 2001 en 2002 zijn, verdeeld over verschillende campagnes in
de directe omgeving van de vindplaats, de sleuven 5, 9, 13, 36 en 37 aange-
legd (figuur. 1.1).5 In deze sleuven zijn geen grondsporen waargenomen.
Wel zijn scherven uit de IJzertijd en Romeinse periode aangetroffen.
Tijdens het in 2003 uitgevoerde proefsleuvenonderzoek, in het kader van
het ontwikkelen van het plan Kralensnoer, ten oosten en ten zuiden van de
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2 Ball, Arnoldussen & van Hoof 2001.
3 De Baere 2000.
4 Ball, Arnoldussen en Van Hoof 2001.
5 Ball 2002.



Dreef, zijn in sleuf 6 grondsporen aangetroffen.6 Tevens zijn daar uit de
verbruiningshorizont en de daarboven gelegen laag fragmenten
bronstijdaardewerk verzameld. Het is aannemelijk dat de in 2001 in sleuf 8
ontdekte bronstijdnederzetting zich in noordoostelijke richting doorzet.7

De aanwezigheid van tientallen fragmenten Romeins aardewerk in sleuf 6
van het onderzoek Kralensnoer lijkt er tevens op te duiden dat we ons hier
bevinden in de randzone van een nederzettingsterrein uit de Romeinse tijd. 

put spoor vak vondstnr. categorie aantal gewicht datering bijzonderheden

AAO Havenlaan-Oost 2001

8 3 - 36 aardewerk 14 189.4 VBr 2 wikkeldraad

8 4 - 35 aardewerk 10 414.3 VBr o.a wikkeldraad

8 5 - 37 aardewerk 10 200.1 IJz? handgevormd

Tabel 1.2
Vondsten uit sporen in sleuf 8, proefsleuven-

onderzoek 2001
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6 Van Wijk en Ball 2003, als bijlage toegevoegd.
7 Zie de bijlage Kralensnoer.



Figuur 1.1
Enkele proefsleuven Heeswijkse Kampen

2001, Kralensnoer-Noord 2003 met sporen.

a: ligging van de proefsleuven uit eerdere

campagnes; b: tracé Dreef; c: grondsporen
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2 Vraagstelling, methodiek en uitwerking

2.1 Vraagstellingen

Voorafgaand aan het onderzoek van vindplaats Heeswijkse Kampen
Havenlaan Oost zijn in het door ArcheoLogic opgestelde Programma van
Eisen de volgende vragen geformuleerd:1

– Wat is de aard van de site en welke activiteiten zijn er uitgevoerd?
– Wat is de omvang van de site?
– Wat is de ruimtelijke indeling van (activiteitengebieden binnen) de site?
– Wat zijn de gebruiksduur en de periodisering van (activiteitengebieden

binnen) de site?
– Zijn sporen uit verschillende perioden op andere kenmerken te onder-

scheiden dan vondstinhoud?
– Zijn er aanwijzingen voor specialisatie?
– Zijn structuren te herkennen en zo ja, welke en zijn deze dateerbaar?
– Indien het om resten van een huis gaat, kan dan meer gezegd worden

over het boerderijtype (woonstalhuis)?
– Wat is de indeling van het nederzettingssysteem binnen het landschap,

c.q. welk landschappelijk gebruik/inrichting/beïnvloeding is er in deze
periode zichtbaar?

– Welke grond- en hulpstoffen zijn er gebruikt, in welke mate zijn deze
lokaal gewonnen/vervaardigd, c.q. van elders geïmporteerd en, in het
geval van import, in welke proporties/hoedanigheid van welke herkomst-
gebieden?

De vraagstellingen worden, indien mogelijk, in de hierna volgende hoofd-
stukken beantwoord.

2.2 Methodiek in het veld

De opgraving is voornamelijk uitgevoerd in het tracé van de uit te graven
dreef. Het doel was om in elk geval dat deel van de vindplaats in zijn geheel
op te graven dat door de graafwerkzaamheden vernietigd zou worden.
In overleg met de gemeente is bepaald dat ook een gedeelte aan de zuidzijde
buiten het tracé kon worden onderzocht. Als zodanig zou geprobeerd
worden een zo groot mogelijk deel van de vindplaats vlakdekkend bloot te
leggen en op te graven. Tijdens deze opgraving zijn de putten 77 tot en met
83 en 85 tot en met 87 aangelegd (figuur. 2.2). De putnummers vóór 77
waren al uitgedeeld tijdens het proefsleuvenonderzoek. Put 84 is aangelegd
op de locatie van de veldovens en ligt dus niet op het hier behandelde
terrein.
In het tracé van de dreef werd boven de vermoede locatie van de vroege
bronstijdvindplaats eerst de bovengrond verwijderd. In dit tracé zijn in
eerste instantie drie putten van 10x10 m uitgezet. De eerste put werd aange-
legd op de plaats waar in 2001 proefsleuf 8 had gelegen. De tweede werd
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verspringend naar het noordwesten aangelegd, de derde naar het noord-
oosten. De vierkante putten hadden als doel om de sporencluster uit proef-
sleuf 8 bloot te leggen en om binnen het tracé van de dreef snel inzicht te
krijgen in de verspreiding van overige sporen en eventuele vondstconcentra-
ties. Op deze manier kon een eerste begrenzing van de vindplaats gemaakt
worden. Hiermee werd duidelijk dat de zand- en grindopduiking waarop de
site ligt, zich niet in noordwestelijke richting uitstrekte. Uit voorgaand
onderzoek was al gebleken dat de bewoning zich waarschijnlijk op deze rug
concentreerde.2 Vanuit de blootgelegde sporencluster zijn naar weerszijden
putten aangelegd. Zij zijn haaks op de tracérichting, met dezelfde oriëntatie
als de eerdere proefsleuven gegraven. Op deze manier lagen de putten
haaks op het reliëf.
De opgravingsputten waren standaard 10 m breed. Omdat de sporen op
deze vindplaats relatief geconcentreerd lagen en omdat de sporenclusters
moeilijk interpreteerbaar bleken, is ervoor gekozen de putten niet alterne-
rend open te leggen. In plaats hiervan zijn meerdere putten naast elkaar
geopend zodat eventuele structuren veel makkelijker te herkennen zouden
zijn (figuur 2.1). De putten zijn machinaal tot op vlakhoogte verdiept.
Binnen elke laag is gelet op de aanwezigheid van grondsporen. Archeologica
zijn per stratigrafische eenheid en in vakken van 5 bij 5 meter verzameld.
Tijdens het verdiepen zijn de afzonderlijke lagen met uitzondering van de
recente bouwvoor met de metaaldetector onderzocht. Op het juiste niveau
werd het vlak met een schaafbak opgeschaafd. In een aantal gevallen, vooral
in zones met onduidelijke sporen, gaf de schaafbak niet het gewenste resul-
taat en is het vlak met de hand opgeschaafd.
Op het als eerste aangelegde vlak (vlak 1) waren de meeste sporen zichtbaar.
Bij het couperen van de sporen in put 77 en 79 werd echter duidelijk dat er
op dieper gelegen niveaus ook sporen zichtbaar waren. Daarom is ervoor
gekozen om in deze putten een tweede vlak aan te leggen. Op dit diepere
niveau waren nog maar enkele sporen zichtbaar. In verschillende andere
putten is op bepaalde plaatsen steekproefsgewijs een tweede vlak aangelegd.
Dit heeft geen sporen opgeleverd.
Op beide vlakken zijn de sporen ingemeten en opgetekend. Alle sporen zijn
handmatig gecoupeerd. De vondsten zijn verzameld per spoor en, waar
meerdere vullingen te onderscheiden waren, ook per vulling.
Als sporen daartoe aanleiding gaven zijn zij bemonsterd voor botanisch
onderzoek en voor 14C datering. Met name uit de kuilen met dateerbaar
aardewerk zijn monsters genomen. De 14C monsters bleken kwalitatief niet
goed genoeg voor datering.3

In iedere put zijn profielen gedocumenteerd. Deze profielblokken waren
steeds ongeveer 1 meter breed en zijn gegraven tot in de ongestoorde onder-
grond. Zij zijn op een onderlinge afstand van 20 meter aangelegd aan de
westzijde van de sleuven. Tijdens deze fase van het onderzoek is in totaal
3400 m2 vlakdekkend opgegraven.

14 Het onderzoek in het tracé van Dreef W3

2 Ball, Arnoldussen & van Hoof 2001.
3 De monsters bestonden veelal uit zeer kleine houtskoolpartikels. De kans dat houtskool uit

verschillende perioden met elkaar vermengd is, is groot. Bij een dergelijk uitgangsmateriaal
is de nauwkeurigheid van een eventuele datering twijfelachtig.



Figuur 2.1
Een deel van het opgravingsvlak tijdens het

onderzoek

Figuur 2.2
De aangelegde opgravingsputten met daarin

de zeefvakken. A: putten met putnummers,

B: grens tracé dreef, C: grondsporen,

D: geanalyseerde zeefvakken met nummers
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2.2.1 Zeefprogramma

Tijdens het onderzoek is een vooraf opgesteld zeefprogramma uitgevoerd.
Het is voornamelijk opgesteld om inzicht te krijgen in de voor de Bronstijd
vaak moeilijk grijpbare lithische assemblage en om een grove verspreiding
van vondstmateriaal te kunnen karteren. Omdat uit het vooronderzoek is
gebleken dat materiaal uit verschillende perioden niet stratigrafisch geschei-
den is, is er voor gekozen om in eerste instantie niet te zeven in vooraf vast-
gestelde stratigrafische eenheden.
Ten behoeve van het zeefprogramma is elke put opgedeeld in vakken van
10 bij 10 meter. Uit elk vak is in principe een zeefvak geselecteerd (figuur
2.2). Over een oppervlakte van 2 bij 2 meter is steeds de onderkant van het
afdekkende pakket van kleiig zand, de overgang van deze laag naar de
verbruiningshorizont en een deel van de verbruiningshorizont machinaal
verwijderd en in plastic ingepakt. De dikte van de te zeven lagen varieerde
van 20 tot 30 cm. Op basis van de verspreiding van sporen in de putten is
een selectie gemaakt van te zeven vakken. Het uitgangsmateriaal, veelal klei-
ig en lemig zand en zand met grind is gezeefd over 4 mm. Op elke 10 zeef-
kratten is er één over 2 mm gezeefd met als doel ook eventueel aanwezig
microdebitage te kunnen pakken. In totaal zijn elf 2 x 2 metervakken met
een totaal aan uitgangsmateriaal van meer dan 11 m3, volledig in een zeef-
installatie met water gezeefd. Daarnaast is er voor gekozen om een groot
deel van de vulling van de kuilen die op basis van het aardewerk duidelijk in
de Bronstijd dateren nat te zeven.
De resultaten van het zeefprogramma zijn mager te noemen. De residuen
bestaan vooral uit grind met enkele scherfjes, van Bronstijd tot Middel-
eeuws, wat vuursteentjes en een fragment blauw glas. Het zeven van de
kuilvullingen heeft in een aantal gevallen wel een goed resultaat opgeleverd
(zie hoofdstuk 6).

2.3 De uitwerking van het onderzoek

Tijdens het onderzoek zijn verschillende materiaalcategorieën verzameld.
Het betreffen vooral anorganische materialen. Organische vondstcategorie-
ën zijn met uitzondering van verkoolde plantaardige resten niet bewaard
gebleven.

In dit deelrapport worden verschillende specialistische onderzoeken gepre-
senteerd:

– een analyse van het scherfmateriaal uit verschillende perioden;
– een analyse van het verzamelde vuursteen;
– een analyse van het verzamelde natuursteen;
– een analyse van een aantal botanische monsters.

Behalve deze bijdragen bevat de rapportage:

– een geologische beschrijving van het gebied;
– een beschrijving van de gevonden sporen en structuren;
– een synthese op het niveau van de vindplaats en op microregionaal

niveau.
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3 Lokaal landschap en bodemopbouw

3.1 Lokaal landschap

Het Land van Cuijk maakt deel uit van de terrasvlakte van de Maas.1 Het
gebied wordt gekenmerkt door een kleinschalig rivierlandschap met verlan-
de rivierlopen, terrastreden en rivierduinen. De uitgangsmaterialen bestaan
uit Laat Pleistocene en Vroeg Holocene afzettingen: deels grofzandige en
grindrijke, deels lemige materialen (oude rivierklei) behorend tot de
Formatie van Kreftenheye.2De restgeulen van vlechtende riviersystemen
liggen nu nog in het Land van Cuijk als depressies in het landschap. De
locatie van vindplaats Heeswijkse Kampen Havenlaan Oost en de omgeving
hiervan zijn duidelijke relicten van een dergelijk landschap. Hieronder
wordt ingegaan op het landschap in de directe omgeving van de vindplaats. 
We hebben in dit gebied te maken met een riviervlakte van vlechtende rivie-
ren waarin we een afwisseling zien van geulen en zand- en grindbanken.3

De vindplaats ligt op een weinig geprononceerde tongvormige, min of meer
oost-west georiënteerde verhoging in het landschap (figuur 3.1).
Waarschijnlijk strekt deze rug zich verder uit naar het oosten. De onder-
grond bestaat hier uit in het Laat Pleistoceen afgezet grof zand, grind en
lemige afzettingen. Deze, in vergelijking met de in het gebied aanwezige
grote ruggen, relatief laag gelegen dagzomende afzettingen zijn in elk geval
tijdens een groot deel van de prehistorie bewoonbaar geweest. De vindplaats
Havenlaan Oost wordt aan de zuid- en de noordzijde begrensd door
substantiële laagtes of geulen.4 De oost-west lopende geul aan de zuidkant
van de vindplaats, in het landschap duidelijk aanwezig als een laagte, is op
de bodemkaart en de geologische kaart aangegeven. Deze is opgevuld met
verschillende, voornamelijk Holocene kleien. Lokaal komt onderin ook veen
voor.5 Onderzoek van deze geul in het westelijke deel van de Heeswijkse
Kampen leverde in de klei-afzettingen tientallen scherven ijzertijdaardewerk
op. Het lijkt erop dat er hier langere tijd een actief, zeer lokaal systeem
aanwezig is geweest.6 Ook nu nog loopt er, zij het gekanaliseerd, stromend
water door de laagte. Een groot deel van de kleivulling zal echter gevormd
zijn tijdens hoge waterstanden van de Maas wanneer de lage delen van het
landschap onder zijn gelopen. Dat dit in elk geval ook vanaf de Late
Middeleeuwen gebeurd is, waarschijnlijk door de Beerse Maas, wordt duide-
lijk door de vondst van laat- of postmiddeleeuws aardewerk in de ongestoor-
de klei-afzettingen.7 Direct ten noorden van de vindplaats is tijdens het
proefsleuvenonderzoek in het kader van de geplande ontwikkeling van
Kralensnoer-Noord en het gebied ten noorden daarvan een andere geul of
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1 Verhart & Wansleeben 1990; 1992.
2 De term leem refereert hier naar stratigrafische eenheden die in het gebied aanwezig zijn. In

het gebied komen zowel lemige (Lehm) als siltige afzettingen voor.
3 Jansen en Roymans 2002, 10.
4 Aan de noordzijde is de breedte niet meer te reconstrueren door de vele afgravingen; aan de

zuidzijde gaat het om een restgeul die op basis van de proefsleuven, aangelegd in 2001,
minimaal enkele tientallen meters breed is.

5 Proefsleuvenonderzoek Archol 2003.
6 Tijdens het in 2003 uitgevoerde proefsleuvenonderzoek is een (erosie?) geultje aangetroffen

dat van zuid naar noord heeft afgewaterd op de hier beschreven laagte. Uit het geultje is
prehistorisch en Romeins aardewerk verzameld.

7 Ball 2002, bijlage 1.



laagte gekarteerd.8 Ook deze is op de geologische kaart aangegeven. Met
tijdens ons onderzoek uitgevoerde boringen in de sleuven van Kralensnoer-
Noord is vastgesteld dat de zandige en grindige sedimenten van het
beddingmateriaal, in elk geval op de locatie van de boringen 2 tot 2,5 meter
onder het huidige maaiveld liggen. In de daarop gelegen klei-afzettingen is
op verschillende plaatsen, tot op een diepte van ongeveer anderhalve meter
onder het huidige maaiveld, een weinig ontwikkelde vegetatiehorizont waar-
genomen (zie figuur 3.2). In de afzettingen net boven dit niveau zijn vond-
sten uit de IJzertijd en de Romeinse tijd, alsook enkele vuursteenvondsten
gedaan. Opmerkelijk is de aanwezigheid 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 klei-afzettingen
droog gelegen waardoor zich een weinig geprononceerde vegetatiehorizont
heeft kunnen ontwikkelen en waardoor het terrein in de prehistorie en de
Romeinse tijd kon worden gebruikt. Boven het vegetatieniveau zijn weer
diverse kleien gesedimenteerd. Het bovenste pakket is relatief recent en is
mogelijk door een late fase van de Beerse Maas afgezet. Op diverse plaatsen
tussen de geulen en de daarnaast gelegen kleiige en siltige afzettingen zijn
een aantal weinig geprononceerde kleine en grotere dagzomen van zand en
grind aanwezig. Steeds leveren zij vondstmateriaal en/of sporen op.

Figuur 3.1
Op basis van gegevens uit opgravingsputten

gereconstrueerde tongvormige verhoging

(e-f ) met erlangs gelegen geulsystemen/laag-

tes (a-b), komachtige zones/siltig zand-klei

(c-d) en andere verhogingen.

Opgravingsputten en sporen zijn afgebeeld.

g; oude proefsleuven, h: geen data
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8 Van Wijk en Ball 2003, bijlage 2.
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3.2 Lokale bodemopbouw

De tongvormige verhoging waarop de vindplaats ligt wordt geflankeerd door
zones van siltig zand, kleiig zand en zandige klei. Het sporenniveau is afge-
dekt door verschillende pakketten kleiig tot siltig zand. Het kleigehalte
wordt naar boven toe hoger. Met name de recente bouwvoor is kleiig te
noemen. Het is waarschijnlijk dat we hier te maken hebben met een natuur-
lijke aanrijking. Dit is wellicht een gevolg van overstromingen die op dit
laaggelegen terreindeel een rol zullen hebben gespeeld. Het is niet uitgeslo-
ten dat een geringe mate van ophoging van het terrein met materiaal van
elders heeft plaatsgevonden. De overgang tussen bovenbeschreven lagen en
het niveau waar sporen zichtbaar zijn wordt gevormd door een homogeen
bruin pakket, overwegend van siltig zand. Een dergelijk verbruiningsniveau
ontstaat waarschijnlijk door de verwering van mineralen uit de hier voor-
komende leemfractie en door de vorming van ijzer en humushuidjes rond
de aanwezige zandkorrels.9 Dit proces zorgt ervoor dat sporen in de
verbruinde ondergrond moeilijk te zien zijn. Zij zijn vaak pas onder een
dergelijk niveau zichtbaar. Opvallend is de sterke bioturbatie in en onder
deze laag, die in het gehele gebied voorkomt. Houtskoolrijke sporen zijn al
wel in de verbruinde laag zichtbaar. We hebben op dit terrein te maken met
een verbruiningshorizont die in elk geval een aantal decimeters dik is.
Het fenomeen verbruining is vooral vastgesteld in de langs de Maas gelegen
gebieden en speelt dus ook vrijwel overal in het Land van Cuijk een rol.10

Ook in de dekzandgebieden is het echter al op verschillende plaatsen vast-
gesteld.11 De mate van verbruining kan lokaal verschillen. Zo lijkt het op de
vaak lemige/siltige flanken van verhogingen een grotere invloed te hebben
op de conservering van sporen dan op de zeer zandige verhogingen zelf.12

Het niveau waarop het vlak is aangelegd bestaat over het algemeen uit grijs-
bruin tot geelbruin zand met grind en mangaanconcreties. Hierin zijn de
grondsporen zichtbaar. De bodemopbouw ter plaatse is eenvoudig en wordt 

Figuur 3.2
Profielfoto van de ten noorden van de vind-

plaats gelegen geul met daarin gevormde

weinig geprononceerde vegetatiehorizont
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9 Spek 2003, de term ‘leem’wordt hierin gehanteerd;  Mond. med. W. van Zijverden,
Universiteit Leiden.

10 Bijvoorbeeld Beijerd en ´t Riet: Ball en van der Linde 2003; De Nielt: Ball 2003; Heeswijkse
Kampen Ball e.a. in prep; Kraaienberg, mond. med. prof. dr. Louwe Kooijmans.
Een uitzondering wordt mogelijk gevormd door de uitlopers van het dekzand die in het
gebied aanwezig zijn.

11 Zie bijvoorbeeld Spek 2003 voor Veldhoven.
12 Mond. med. W. van Zijverden Universiteit Leiden.



hier toegelicht aan de hand van drie profielblokken die zijn gedocumenteerd
in putten 77 en 81.

Aan de zuidzijde van het opgegraven areaal bestaat het profiel (81.02) van
boven naar beneden uit:

1 0-30 cm Donkerbruin sterk kleiig zand: bouwvoor.
2 30-60 cm Homogeen lichtbruin kleiig zand.
3 60-95 cm Lichtbruin siltig fijn zand met ijzer- en 

mangaanconcreties.
4 > 95 cm Gevlekt lichtgrijs bruin zwak siltig fijn zand 

met ijzer- en mangaanconcreties.

Op de hoogste delen van het terrein bestaat het profiel (77.01) uit:

1 0-35 cm Donkerbruin kleiig zand.
2 35-65 cm Bruin iets kleiig zand met iets mangaan- en 

ijzerconcreties.
3 65-75 cm Bruin siltig zand met veel mangaan- en ijzer

concreties.
4 75-90 cm Grijsbruin gevlekt siltig zand met maangaan

concreties (sporen
zijn zichtbaar).

5 > 90 cm Geelbruin zand met iets grind (sporen zijn 
zichtbaar).

Aan de noordzijde van het opgegraven terrein bestaat het profiel (77.03) uit:

1 0-30 cm Donkerbruin kleiig zand.
2 30-55 cm Bruin iets kleiig zand met iets mangaan- en 

ijzerconcreties.
3 55-75 cm Bruin siltig zand met veel mangaan- en 

concreties.
4 75-90 cm Grijsbruin gevlekt siltig zand met maangaan

concreties.
5 > 90 cm Geelbruin zand met iets grind en ijzer- en 

mangaanconcreties.
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Figuur 3.3
Profieldelen 81.02, 77.01 en 77.03. Bij 77.01

en 77.03, beide in het eigenlijke tracé van de

dreef, is de bouwvoor op de foto al verwijderd
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4 Erven uit de Bronstijd?

de sporen en structuren

E.N.A. Heirbaut & E.A.G. Ball

4.1 Inleiding

Het onderzoek spitste zich toe op de tijdens het vooronderzoek gekarteerde
zandopduiking en de aangrenzende lager gelegen delen van het terrein.
Op deze rug zijn verspreid veel grondsporen aangetroffen. Deze zijn inge-
deeld in een drietal categorieën: kuilen (K; N=80), greppels (G; N=5) en
paalsporen (P; N=181). Het dateren van de sporen is over het algemeen een
lastige zaak. Er is weinig diagnostisch vondstmateriaal gevonden. Het vrij-
wel ontbreken van bruikbaar organisch materiaal in sporen met herkenbaar
aardewerk maakt het dateren met absolute methoden zoals de 14C methode
op dit terrein niet zinnig. Het aardewerk uit de sporen duidt er in elk geval
op dat de Vroege Bronstijd, de Midden Bronstijd en de Late Bronstijd zijn
vertegenwoordigd.1 Het is op basis van baksel en afwerking aannemelijk dat
sommige scherven te plaatsen zijn in het Midden Neolithicum. Het Laat
Neolithicum is met enkele bekerscherven in ieder geval vertegenwoordigd.
Het overige aardewerk laat zien dat het terrein ook in de IJzertijd en de
Romeinse tijd is gebruikt. We hebben hier dus te maken met een tijdsdiepte
van millennia.
De uit de literatuur voor Zuid-Nederland bekende huisplattegrondtypen
konden niet met zekerheid uit de sporencluster worden gereconstrueerd.
Er heeft in elk geval één gebouwtje gestaan dat op basis van het aardewerk
in de Vroege Bronstijd gedateerd kan worden (S=1).
Tijdens het aanleggen van het vlak werd al snel duidelijk dat de sporen
moeilijk te herkennen waren. Dit hangt deels samen met de in het gebied
optredende bodemprocessen. Zij hebben ertoe geleid dat sporen zijn
vervaagd of geheel onzichtbaar zijn geworden. Door sterke mollenwerking
werd een deel van de verbruiningshorizont vermengd met de onderliggende
C-horizont, waardoor het vlak op dit niveau moeilijk leesbaar werd. Oxidatie
van ijzer is voornamelijk in de lager gelegen delen van het terrein van
invloed geweest op de conservering van de sporen. Maar vooral de verbrui-
ning die in het gebied optreedt heeft ervoor gezorgd dat sporen moeilijk
herkenbaar zijn. Sporen die niet dieper zijn gegraven dan de verbruinings-
horizont en geen houtskoolrijke vulling hebben, zijn waarschijnlijk niet
opgemerkt. Voor diverse sporen is het aannemelijk dat we door het verbrui-
ningsproces een deel van het spoor missen of dat alleen de onderkant van
een spoor nog over is gebleven. Een gedeelte van de grondsporen zal über-
haupt niet meer zichtbaar zijn geweest. Opvallend is voorts de invloed van
uitdroging op de sporen.
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1 Zie hoofdstuk 5. Het midden bronstijdmateriaal is voornamelijk op basis van baksel
gedateerd, de overige bronstijdscherven ook op basis van vorm en/of versiering.



De lagen waarin sporen zich aftekenden waren al uitgedroogd tijdens de
aanleg van het vlak.2 Recente verstoringen door diepploegen, graven van
greppels en dergelijke zijn op dit terrein niet vastgesteld.
Omdat sporen op vondstinhoud moeilijk aan een periode zijn toe te schrij-
ven is er hier gekozen om de sporen primair per categorie en pas daarna,
indien mogelijk, per periode te beschrijven. Van elke categorie wordt een
algemene karakteristiek gegeven en worden enkele relevante sporen bespro-
ken. Achtereenvolgens komen de op het terrein herkende structuur, de
kuilen, de greppels en de paalsporen aan bod.

4.2 Structuren

Ondanks het hoge aantal sporen is het niet mogelijk geweest om met zeker-
heid meer dan één structuur te herkennen. Hier en daar kunnen enkele
sporen worden aangeduid die mogelijk bij elkaar horen; deze clusters zullen
in paragraaf 4.5 besproken worden.
De enige structuur die met zekerheid kan worden geïnterpreteerd als
gebouwstructuur is structuur 1 (S1) in put 77 (figuur 4.2). Door de regel-
matige onderlinge afstand van de paalsporen is deze al in het veld herkend.

Figuur 4.1
Alle sporenkaart Heeswijkse Kampen

Havenlaan Oost met locatie Structuur 1.

a: opgravingsputten met putnummers,

b: grens tracé dreef, c: grondsporen
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2 Dit in tegenstelling tot het in de winter uitgevoerd proefsleuvenonderzoek. Dergelijke
uitgedroogde lagen zijn ook waargenomen tijdens het onderzoek van Groot Heiligenberg.
Dit heeft te maken met de grote doorlaatbaarheid van de bodem.



Bovendien hadden de verschillende sporen een vergelijkbare kleur. Een deel
van dit gebouwtje werd al tijdens het voorafgaande proefsleuvenonderzoek
aangetroffen, maar niet als zodanig herkend. In sleuf 8 werden toen enkele
paalsporen geïdentificeerd, waarvan twee op basis van aardewerk in de
Vroege Bronstijd konden worden gedateerd. 3 Op deze locatie werd destijds
een uitbreiding in oostelijke richting gemaakt. Hier werden echter geen
sporen meer herkend. Bij het couperen van een grote kuil die ten noorden
van de sporen lag, werd een andere paalkuil aangetroffen. Deze werd door
de kuil oversneden.4 Tijdens de opgraving van 2003 werden deze sporen
opnieuw blootgelegd. In het vlak werden nu bovendien meer sporen zicht-
baar. Tijdens dit onderzoek werden ten westen van de al bekende sporen
nog enkele paalkuilen gevonden die tot dezelfde structuur behoren.
In totaal gaat het om 14 paalsporen die samen een rechthoekig, tweeschepig
gebouwtje lijken te vormen. De plattegrond heeft een noord-zuid oriëntatie.
De lengte bedraagt 5 meter terwijl de breedte 3,5 meter is.5 De onderlinge
afstand van de palen is over het algemeen regelmatig. De archeologisch
zichtbare diepte van de palen is variabel, van slechts 2 cm tot 39 cm. Bij de
plattegrond van dit bijgebouwtje kunnen enkele opmerkingen gemaakt
worden. Het aantal palen dat de oostelijke en de westelijke rijen vormt
verschilt. Aan de oostkant werden namelijk slechts drie palen gebruikt,
terwijl in de westelijke kant vier paalsporen konden worden onderscheiden.
De reden hiervoor is niet bekend. Aan de oostelijke kant is de afstand
tussen de palen wel min of meer gelijk 2,20 tot 2,40 meter. Als zodanig is
het gebruik van een vierde paal hier niet noodzakelijk. De middelste rij
bestaat, aan de noordkant uitgezonderd, uit dubbele paalsporen waarvan in
twee gevallen de één de andere oversnijdt. Waarschijnlijk is dit deel op een
bepaald moment vervangen of verstevigd. Een noordelijke paal in de oudste
palenrij is niet gezien. Het is de vraag of hier wel een paal gestaan heeft.
Omdat het steeds grote paalkuilen zijn, vermoeden we dat het hier relatief
zware palen betroffen. Wel moeten we rekening houden met de hier aanwe-
zige sterke bioturbatie waardoor sporen in het vlak wellicht groter lijken dan
zij in werkelijkheid zijn.
Er zijn vijf sporen (77.7, 77.8, 77.11, 77.16 en 77.18) waaruit archeologisch
materiaal kon worden verzameld. In het geval van sporen 77.11 en 77.18
(respectievelijk 8.3 en 8.4) werd er al tijdens het proefsleuvenonderzoek
diagnostisch materiaal verzameld, namelijk verschillende vroege bronstijd-
scherven (n=24). Zeven hiervan zijn versierd met wikkeldraadmotieven.
Tijdens het vervolgonderzoek is in spoor 77.18 nog een bronstijdscherf, en
in 77.7 een andere gevonden. Vuursteen is gevonden in de sporen 77.8 en
77.16. Het gaat in beide gevallen om één afslagje. De versieringsmotieven
op de scherven maken een datering in het eerste deel van de Vroege
Bronstijd aannemelijk.
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3 Het betreft de paalsporen 8.3 en 8.4. Uit deze sporen is met wikkeldraad versierd aardewerk
afkomstig. Deze komen respectievelijk overeen met sporen 77.11 en 77.18 uit het onderzoek
in 2003.

4 Dit is kuil 8.5 uit het proefsleuvenonderzoek; oftewel kuil 77.15 uit het onderzoek van 2003.
Deze kuil wordt later besproken.

5 De afstand is gemeten van middelpunt tot middelpunt.



4.3 Kuilen

Kuilen zijn antropogene, niet lineaire sporen die niet duidelijk geïnterpre-
teerd kunnen worden als paalsporen of begravingen.6 Dit type spoor is zeer
divers, zowel in vorm, in diepte als in vulling. Het doel van een kuil is
meestal moeilijk te achterhalen. Omdat er meestal incompleet nederzet-
tingsmateriaal in wordt gevonden, worden veel kuilen in de archeologische
literatuur bestempeld als afvalkuil. Dit zal echter vaak niet hun primaire
functie zijn geweest. Ze zijn er, nadat ze hun oorspronkelijk functie hebben
verloren, secundair voor gebruikt. Hoewel de reden voor het graven vaak
niet meer te achterhalen is, vormen kuilen een belangrijke bron van vondst-
materiaal en daardoor van kennis. Een kuil ligt vaak langere tijd open en
wordt een zogenaamde artifact trap. Het zijn dan ook de kuilen die een
groot deel van het prehistorische vondstmateriaal hebben opgeleverd.
Duidelijk in het archeologische bestand herkenbare kuiltypen als waterput-
ten en silo’s zijn op dit terrein niet herkend. We kunnen hier dan ook geen
subcategorieën onderscheiden.
In totaal werden 80 grote en kleine kuilen herkend. In 23 andere gevallen is
het niet duidelijk of het inderdaad om een door mensen gegraven entiteit of
om een natuurlijk fenomeen gaat. Bovendien is het mogelijk dat een aantal
van de kleinere kuilen in werkelijkheid paalkuil waren, maar nu niet meer
als zodanig herkend kunnen worden. De redenen voor deze onduidelijkheid
moeten gezocht worden bij natuurlijke processen als bodemvorming en
bioturbatie.

Figuur 4.2
Structuur 1 en locaties van vondstmateriaal.

a: sporen S1, b: verstoord/oude coupe,

c:  aardewerk uit sporen, d: vuursteen uit

sporen
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6 Schinkel 1998, 267.
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Alle kuilen zijn gecoupeerd. In de meeste gevallen gebeurde dit in kwadran-
ten. Binnen elk segment werden vondsten per vulling verzameld. Tijdens de
aanleg van het vlak was al duidelijk dat verschillende sporen vrij moeilijk te
herkennen waren. Bodemprocessen hebben ervoor gezorgd dat dit in veel
gevallen ook in doorsnede het geval was. Over het algemeen was het wel
duidelijk dat er sprake was van een spoor, maar een duidelijke grens, voor-
namelijk van de bodem, was in verschillende gevallen niet goed waarneem-
baar. Van de sporen die in profiel wel duidelijk begrensd waren, hebben de
meeste een regelmatige vorm. In de vullingen werden geregeld grind, hout-
skoolspikkels, ijzer- en mangaanconcreties aangetroffen. In vrijwel alle
gevallen zijn in de kuilen verschillende vullingen herkend. Tenminste een
aantal van hen lijkt opgevuld te zijn met verbrandingsafval (77.02, 77.05,
83.29, 83.55 en 84.17), dat blijkt uit de houtskoolrijke vulling. Er zijn echter
geen aanwijzingen dat er vuur in heeft gebrand.
Over het algemeen komt er weinig vondstmateriaal uit de kuilen, enkele
uitzonderingen daargelaten. Het vuursteenmateriaal dat werd gevonden in
een vijftal kuilen is weinig verfijnd en kan op basis van de technologie en de
afwerking van de werktuigen geplaatst worden in de Bronstijd.
Karakteristieke gidsfossielen ontbreken (zie hoofdstuk 6). Zestien kuilen
leverden bronstijdaardewerk op. Scherven die mogelijk uit de IJzertijd date-
ren zijn slechts in vijf kuilen gevonden. Door de hoge fragmentatiegraad
van dit aardewerk en de schaarste ervan per spoor is de datering van dat
aardewerk echter niet zeker. Zes kuilen leverden aardewerk op waarvan
niets anders gezegd kon worden dan dat het een prehistorisch baksel betrof.
In één kuil kwam een scherf Romeins aardewerk voor (spoor 86.01). Uit de
overige kuilen (n=47) is geen vondstmateriaal afkomstig. De vullingen van
verschillende kuilen werden onderzocht op botanische resten. De resultaten
van dit onderzoek zullen in hoofdstuk 8 gepresenteerd worden.

Hieronder wordt een aantal interessante kuilen, voornamelijk geselecteerd
op basis van vondstmateriaal, besproken. Ze zullen onderverdeeld worden
naar periode, aangezien er op basis van de verzamelde gegevens geen duide-
lijke onderverdeling gemaakt kan worden naar functie.
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4.3.1 Kuilen met bronstijdaardewerk7

Spoor 83.09 (K1)
In het vlak is een onderscheid gemaakt tussen spoor 83.09 en 83.10. In de
coupe bleek dat het om vullingen van één kuil gaat. De afmetingen van dit
spoor bedragen 2,4 bij 1,3 meter. De maximale diepte bedraagt 35 cm. Uit de
vier segmenten werden tijdens het aanleggen van de coupes in totaal
39 aardewerkfragmenten, één vuurstenen artefact en één natuursteen verza-
meld. Alle vondsten kwamen uit dezelfde vulling. Het aardewerk is in de
Bronstijd te plaatsen, op basis van uiterlijke kenmerken hoogstwaarschijn-
lijk in de Midden Bronstijd.

Spoor 83.54 en 83.55 (K2)
Spoor 83.55 is een ovale kuil (1,85 bij 1,17 meter). In het vlak tekende zich
een in eerste instantie als tweede kuil gekarteerde vulling (83.54) binnen dit
spoor af. Deze laatste is nagenoeg rond en heeft een diameter van ongeveer
85 cm. De maximale diepte van het spoor is 25 cm. In de homogeen donker-

Figuur 4.3
Opgegraven terrein Heeswijkse Kampen

Havenlaan Oost met de in de tekst uitgewerk-

te kuilen. a: opgravingsputten met putnum-

mers, b: grens tracé dreef, c: grondsporen,

d: kuilen met nummers
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7 Het aardewerk is vaak steengruisgemagerd. Omdat op het terrein de Vroege tot en met de
Late Bronstijd vertegenwoordigd is, het aardewerk steeds erg fragmentair en vrijwel altijd
onversierd is kunnen in de meeste gevallen geen nauwkeurige dateringen gegeven worden.
Het is evenwel aannemelijk dat een deel van dit materiaal in de Vroege en de Midden
Bronstijd gedateerd kan worden.



bruingrijze vulling werd fijn houtskool aangetroffen. Tijdens de aanleg van
het vlak werden uit beide sporen fragmentjes aardewerk geborgen, in totaal
20 scherven. Zij zijn te dateren in de Bronstijd maar zijn daarbinnen niet
nader te plaatsen. Verder werd er nog één vuurstenen afslag verzameld.
Tijdens de aanleg van de coupes daarentegen werd geen materiaal meer
aangetroffen. Van beide kuilen werd een botanisch monster van 10 liter
onderzocht. De resultaten zullen in hoofdstuk 8 worden uiteengezet.

Een aantal kuilen is als afzonderlijke categorie bekeken. Voor deze sporen
gelden dezelfde algemene opmerkingen maar door hun ligging onderschei-
den ze zich van de andere kuilen. Het betreffen hier sporen die in of aan het
uiteinde van een greppeldeel liggen. In eerste instantie zijn ze herkend als
kuil, maar het is goed mogelijk dat het hier om greppeldelen gaat die dieper
zijn ingegraven en die door bodemprocessen een ander uiterlijk hebben
gekregen. Het gaat in totaal om negen kuilen, waarvan er hier twee toege-
licht zullen worden.

Spoor 79.26 (K3)
Deze kuil heeft een langgerekte, grillige vorm en meet 2,43 bij 1,33 meter.
De maximale diepte is 30 cm. Op basis van de kleur kunnen drie vullingen
onderscheiden worden. Uit elke vulling zijn vondsten geborgen. Deze vond-
sten bestaan uit scherfjes bronstijdaardewerk (n=40) en vuurstenen artefac-
ten (n=10). Het aardewerk, gecombineerd met het vuursteen duidt op een
datering vóór de Late Bronstijd. Deze kuil geeft aansluiting op de twee grep-
peldelen van G2. Waarschijnlijk is dit als kuil geïnterpreteerd spoor een
onderdeel van het greppelsysteem waar het op aansluit, maar het heeft door
bodemvormingsprocessen zijn oorspronkelijke vorm verloren.

Spoor 81.03 (K4)
Deze kuil heeft een langgerekte, onregelmatige vorm en meet 3,3 bij 1,8
meter. De kuil heeft een noord-zuid oriëntatie. Ook in doorsnede is de kuil
onregelmatig. De maximale diepte bedraagt 69 cm. Tijdens het couperen
werd duidelijk dat deze kuil waarschijnlijk deel uitmaakt van het greppel-
systeem (G3), mogelijk een hoek daarvan. Oversnijdingen tussen kuil en
greppel waren in elk geval niet duidelijk zichtbaar.
Uit de verschillende vullingen werden zeefmonsters en monsters voor bota-
nisch onderzoek genomen. Uit verschillende vullingen werden aardewerk
en vuursteen geborgen. Alle fragmenten zijn afkomstig van prehistorisch
aardewerk (n=25), het grootste deel van het aardewerk (n=21) kan in de
Bronstijd geplaatst worden. Een aantal scherven duidt op een datering in of
vóór de Midden Bronstijd. Drie scherfjes zijn afkomstig van bekers, waarvan
één in elk geval van een klokbeker. Zij worden hier geïnterpreteerd als opspit.
Er werden 25 vuurstenen artefacten ingezameld, waaronder afslagen, een
kerntje en een werktuigje.8 Verder zijn er nog enkele natuurstenen, waar-
onder verschillende stukken onbewerkt kwartsitische zandsteen gevonden.

Spoor 77.15 (K5)
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd in proefsleuf 8 een grote, vrijwel
ronde kuil aangetroffen met een donkere, houtskoolrijke kern (spoor 8.5).
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De diameter bedraagt ongeveer 2,5 meter. De grootste diepte, 40 cm, wordt
direct onder de donkere kern bereikt. De vulling is gevlekt en bevat behalve
wat scherven en houtskool in de kern weinig materiaal.9 De scherven die uit
deze kuil werden geborgen, kunnen in de Late Bronstijd geplaatst worden.
In doorsnede bleek dat deze kuil een paalspoor oversneed.10 De tweede helft
van de kuil werd niet leeggehaald maar bewaard voor vervolgonderzoek.
Dezelfde kuil werd in put 77 opnieuw blootgelegd. De donkere kern waar-
van tijdens het proefsleuvenonderzoek sprake was werd nu niet meer
herkend.11 Bij het leeghalen van de tweede helft van de kuil werden nog een
tweetal bronstijdscherven geborgen. Bovendien werd duidelijk dat de kuil
ook aan de noordoostelijke kant een groot paalspoor oversneed. Dit paal-
spoor vormt de noordoostelijke hoek van structuur 1.

4.3.2 Overige kuilen

Spoor 83.80 (K6)
Bij het aanleggen van het vlak werd vanwege de tamelijk grote afmetingen
van dit ronde spoor (2,30 bij 2,40 meter) in eerste instantie gedacht aan een
waterput. Wat de vorm en het formaat betreffen kan een sterke gelijkenis
met het hierboven beschreven spoor 77.15 opgemerkt worden. In het
centrum van het spoor is een duidelijke kern aanwezig (83.81). Bij het
couperen van de veronderstelde waterput bleek al gauw dat deze interpreta-
tie niet standhield. Het spoor bleek maximaal 33 cm diep te zijn. Spoor
83.81 bleek slechts 5 cm diep. Bij het aanleggen van de coupe werden

Figuur 4.4
Coupes van de in de tekst uitgewerkte kuilen

met bronstijdaardewerk (K1-4) en overige

kuilen (K6 en K7). K5 is niet afgebeeld.

a/b. spoorvulling kuil, c. aangrenzend spoor
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9 Ball, Arnoldussen & van Hoof 2001, 32.
10 Dit paalspoor vormt de meest noordelijke paal van de tweede (jongere) rij middenstaanders

van structuur 1.
11 Dit is mogelijk te wijten aan de zeer droge weersomstandigheden waardoor de bodem

extreem was uitgedroogd en het vlak op een dieper niveau moest worden aangelegd dan
tijdens het vooronderzoek.



34 kleine scherfjes verzameld. De aanwezigheid van mineraalgemagerd
aardewerk duidt op een datering vóór het einde van de Vroege IJzertijd en
waarschijnlijk na de Midden Bronstijd. Uit de vulling werden verschillende
zeef- en botanische monsters genomen. Het zeefonderzoek heeft geen bijko-
mend archeologisch materiaal opgeleverd. Het resultaat van het botanisch
onderzoek zal in een hoofdstuk 8 uiteengezet worden.

Spoor 84.01 (K7)
De diameter van dit spoor bedraagt 1,25 meter; de maximale diepte is 50 cm.
In doorsnede heeft dit spoor een regelmatige vorm. In de kuil zijn drie
vullingen onderscheiden. Bij het afwerken van de tweede helft van de coupe
werd een zo goed als compleet potje uit de Late Bronstijd of de IJzertijd
aangetroffen. Deze stond rechtop en vrijwel centraal op de bodem van de
kuil. De vulling van de kuil is uitgezeefd. Dit leverde nog enkele scherven
op. Een monster van 10 liter, genomen uit de onderste vulling, werd aan
botanisch onderzoek onderworpen (zie hoofdstuk 8). 

Vier kuilen zijn gecoupeerd waarin vermoedelijk ijzertijdmateriaal is aange-
troffen. Uit elke kuil is slechts één scherf geborgen, waardoor de datering
onzeker blijft. De diepte van de kuilen varieert van 4 tot 22 cm. Drie van
deze kuilen zijn vaag begrensd. Toch kan gezegd worden dat ze in door-
snede een vrij regelmatige vorm hebben. Vanwege de kleine hoeveelheid
vondstmateriaal en de niet zeer specifieke vorm worden ze hier niet uitge-
werkt.

4.4 Greppels

Op de vindplaats werden verschillende restanten van greppelsystemen
herkend. Toch blijkt de interpretatie niet altijd even gemakkelijk. Dit komt
doordat van verschillende greppels slechts een klein deel van het verloop
bekend is. Door de conserveringsomstandigheden hebben we hier alleen
nog te maken met de onderkant van de greppels en in een aantal gevallen
slechts van de dieper ingegraven hoeken. Wel kan gezegd worden dat deze
spoorcategorie over het algemeen niet diep is ingegraven. Sommige greppels
hebben kuilen op het uiteinde. Deze zijn in de bovenstaande tekst besproken.
Vijf van deze kuilen zijn duidelijk als greppeldeel te interpreteren.
In greppel 81.04 werd één stukje prehistorisch (niet nader te bepalen) aarde-
werk aangetroffen. Greppel 77.66 (G4) is de enige waaruit meerdere scher-
ven zijn geborgen. Op basis van oversnijdingen door sporen met
vondstmateriaal of sporen die bij de greppels lijken te horen is in een aantal
gevallen datering mogelijk. Het lijkt steeds om dateringen in de (Midden?)
Bronstijd te gaan. De functie van de greppelsystemen is niet duidelijk. Er
kon niet achterhaald worden of het hier om afwaterings-, akkerpercelerings-
of nederzettingsgreppels gaat. Van alle greppeldelen zal er hier een viertal
besproken worden die gezien hun vorm, verloop of vondsten interessant
zijn.
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Greppeldelen 79.51 en 79.59 (G1)
In put 79 behoren de sporen 79.51 en 79.59 mogelijk tot hetzelfde greppel-
systeem. Over beide greppeldelen werden dwars- en lengtecoupes gezet.
Hieruit bleek dat ze een vergelijkbare vulling hebben. Spoor 79.51 bleek in
doorsnede maximaal 21 cm diep; greppel 59 maximaal 16 cm. De oriëntatie
van beide greppeldelen is noordoost-zuidwest. In greppel 79.51 werden in
het vlak enkele sporen gezien. Aan het noordoostelijke einde van de greppel
stonden twee paaltjes. Omdat er geen vondsten werden geborgen uit beide
sporen, zijn ze niet te dateren.

Greppeldeel 79.03 (G2)
Hoewel deze greppel in het vlak vrij breed is (1,08 meter), is hij niet diep,
maximaal 11 cm. In het vlak tekent hij zich vrij regelmatig af. De greppel
heeft over het algemeen een noordnoordwest-zuidzuidoost oriëntatie. Aan
de noordwestelijke kant houdt het spoor op. Het spoor bestaat uit twee grep-
peldelen die aansluiten op wat in het veld werd herkend als een kuil (K3).
Het is mogelijk dat deze kuil eigenlijk een deel is van de greppel, maar dat
deze door bodemvormingsprocessen de oorspronkelijke vorm heeft verloren
waardoor hij als afzonderlijke entiteit is geïnterpreteerd. 
Uit deze greppel werden slechts twee kleine fragmentjes bronstijdaardewerk
geborgen. Uit kuil 3 kwamen bovendien ook nog 40 scherven bronstijd-
aardewerk en 10 vuurstenen artefacten (zie paragraaf 4.3.1). Op basis van dit

Figuur 4.5
Opgegraven terrein Heeswijkse Kampen

Havenlaan Oost met de in de tekst uitgewerk-

te greppeldelen (G1-4). a: opgravingsputten

met putnummers, b: grens tracé dreef,

c: grondsporen, d: greppeldelen met

nummers
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materiaal is deze greppel in ieder geval te plaatsen in de eerste helft van de
Bronstijd.

Greppeldelen 81.04 en 81.05 (G3)
Het verloop van deze greppel is onregelmatig en buigt verschillende keren
over een korte afstand af. De breedte van de greppel varieert van 85 cm tot
50 cm. De maximale diepte is 17 cm. Langs weerszijden is het spoor uitge-
loogd, waardoor een scherpe begrenzing onmogelijk is. Een oversnijding
met K4 is in coupe niet duidelijk zichtbaar (zie paragraaf 4.3.1); G3 en K4
vormen waarschijnlijk één geheel. Uit kuil 4 is zowel vuursteen als aarde-
werk afkomstig. Voor dat materiaal wordt een datering in of vóór de Midden
Bronstijd vermoed.

Greppeldeel 77.66 (G4)
Bij het aanleggen van vlak 2 in put 77 werd een spoor aangetroffen dat ook
als een greppeldeel te interpreteren lijkt. Dit was nog niet zichtbaar op vlak 1
van put 77, maar wel in put 83 waar in de putwand een klein deel van een
spoor was opgetekend. Dit bleek het uiteinde van deze greppel te zijn.
De breedte van het spoor bedraagt 1,80 meter, de maximale diepte is 57 cm.
Alleen in de eerste vulling werd materiaal aangetroffen. Het zijn relatief veel
aardewerkfragmentjes (n=26) maar vanwege de hoge graad van fragmenta-
tie kunnen ze slechts globaal in de Bronstijd geplaatst worden.

4.5 Paalsporen

Verspreid over het opgravingsterrein zijn 181 paalsporen aangetroffen.
Uit de gemiddelde diepte blijkt dat we een deel van de sporen missen.
De minimale diepte ligt rond 6 cm. Over het algemeen is er ongeveer 25 cm
bewaard, met enkele uitzonderingen die zelfs tot 45 cm diep zijn. Zoals bij
de kuilen is geconstateerd, heeft menig paalspoor een vergelijkbare vulling
en kleur. Toch zijn er hier en daar (clusters van) sporen die afwijken of te
groeperen zijn. Dit zal blijken uit de hieronder volgende beschrijvingen.
Vondsten zijn weinig talrijk: op een totaal van 181 paalsporen zijn er slechts
16 waaruit vondsten (aardewerk en/of vuursteen) zijn geborgen. Meestal
betreft het slechts één scherf bronstijd- of ijzertijdaardewerk per paalspoor.
Het dateren van individuele paalsporen is moeilijk. Hier wordt echter aange-
nomen dat zij behoren tot de in het vondstmateriaal vastgestelde perioden.
Buiten de structuur S1 zijn geen plattegronden herkend. Wel werden een
kleine cluster paalsporen en enkele dubbele paalkuilen herkend. Deze
zullen hieronder beschreven worden.
In put 82 vormen elf paalsporen een cluster(figuur 4.6).12 Omdat er in
eerste instantie geen duidelijke structuur aan te koppelen was, zijn alle
sporen in noordoostelijke richting gecoupeerd. Over het algemeen zijn deze
paalsporen goed bewaard, en hebben ze een diepte die varieert van 14 tot
45 cm. Enkele opvallende sporen zijn een schuin paalspoor (82.18), een
paalkuil waarin nog duidelijk een paalschaduw te zien is (82.29) en een
spoor dat na couperen een dubbele paalkuil blijkt te zijn (82.21). Sporen
82.17 en 82.19 tenslotte, kunnen eerder als kuiltjes dan als paalkuilen
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geïnterpreteerd worden. Een eenduidige datering is moeilijk te geven,
aangezien er geen materiaal is aangetroffen.
Tenslotte konden voornamelijk in het oostelijke deel van het opgegraven
terrein enkele dubbele paalkuilen herkend worden. Een drietal daarvan lag
op een lijn. Omdat deze lijn echter de oostelijke putwand inliep (en daarmee
buiten het opgravingsgebied) kon deze niet verder gevolgd worden. Mogelijk
vormt deze lijn een deel van een plattegrond. Echter, zowel een duidelijke
tegenhanger van deze rij als de kopse kant van een eventuele plattegrond is
niet teruggevonden.

4.6 Conclusie

De vindplaats is niet volledig opgegraven. Alleen het terrein dat in het tracé
van de uit te graven dreef ligt en een gedeelte ten zuiden daarvan zijn
onderzocht. Omdat de zandrug nog verder doorloopt naar het noordoosten,
is het duidelijk dat ook de sporen verder in die richting zullen doorlopen.
Dit gebied valt echter buiten het huidige onderzoeksterrein. In de proefsleu-
ven die ten oosten van het opgegraven areaal werden getrokken tijdens het
onderzoek in 2001 werden geen sporen aangetroffen. Mogelijk zijn ze toen
niet herkend of is hier net de grens bereikt van de vindplaats.
Binnen het bedreigde gebied spitste het onderzoek zich toe op de zandrug
en de aangrenzende lager gelegen delen van het terrein. Op de zandrug
werden één structuur, 80 kuilen, 5 delen van greppels en 181 paalsporen
herkend. Bodemvormingsprocessen hebben ervoor gezorgd dat deze sporen
vervaagd zijn. Bovendien heeft verbruining van de bodem ervoor gezorgd
dat sporen pas op een dieper niveau zichtbaar zijn. Sporen, zonder houts-
kool- of aardewerkrijke vullingen die niet dieper zijn ingegraven dan de
verbruiningshorizont zijn dus niet opgemerkt.
Uit de analyse van de sporen is gebleken dat kleur en textuur van spoorvul-
lingen onvoldoende indicatoren zijn om de sporen tot eenzelfde structuur of

Figuur 4.6
Detail van put 82 met daarin een cluster paal-

sporen (a)
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zelfs tot dezelfde periode te rekenen. Er is vooral gelet op sporen met over-
eenkomstige diameters, sporen die op één lijn en op regelmatige onderlinge
afstanden liggen.
De kleur van de spoorvullingen blijkt op dit terrein geen goed criterium te
zijn om sporen aan een bepaalde periode toe te schrijven. Kijken we bijvoor-
beeld naar de verschillende kuilen en de paalsporen, dan blijken de kleur en
vullingen onderling zeer gelijkend te zijn terwijl de vondsten een, al dan
niet grove, periodisering toelaten. Door het gebrek aan vondstmateriaal in
de sporen is voor het overgrote deel daarvan dus niet meer te achterhalen
uit welke periode ze dateren.
In het geval van structuur 1 kon de onderlinge relatie van de paalsporen wel
op basis van gelijkende kleur vastgesteld worden, met andere woorden, de
kleuren van de sporen wijken niet noemenswaardig van elkaar af.
Kijken we naar de verspreiding van de sporen op het opgegraven terrein,
dan valt een aantal zaken op. De sporen zijn geconcentreerd op de hoger
gelegen opduiking van zand en grind; in de lager gelegen, kleiige delen zijn
minder sporen aangetroffen. Binnen de verspreiding van de sporen kunnen
een aantal concentraties opgemerkt worden. Zo valt op dat de kuilen vooral
geconcentreerd zijn in het westelijke deel van het opgegraven terrein met
name in put 83, terwijl in het oostelijke deel kuilen in mindere mate voor-
komen. In deze spoorcategorie zijn verschillende perioden binnen de
Bronstijd vertegenwoordigd. Op het oostelijke deel van het opgegraven
terrein komen de meeste paalsporen voor. De herkende plattegrond ligt
centraal in het opgegraven areaal.
Structuur 1 is in het veld al herkend. Na het veldwerk zijn geen nieuwe
structuren geïdentificeerd. Het werd wel duidelijk dat deze ene structuur
waarschijnlijk niet de enige geweest zal zijn. Dit kan worden geconcludeerd
op basis van de overige paalsporen die zijn aangetroffen, vooral de dubbele
paalsporen en een cluster van paalsporen in de meest oostelijke put.
Aangezien de opduiking van zand en grind nog verder doorloopt in noord-
oostelijke richting is het niet onwaarschijnlijk dat er hier nog (delen van)
plattegronden te verwachten zijn.
De als gebouw geïnterpreteerde structuur, is een archeologisch zichtbaar
tweebeukig gebouwtje met een noord-zuid oriëntatie. De rij middenstaan-
ders lijkt op een gegeven moment te zijn vervangen of te zijn versterkt.
Aan de noordelijke kopse kant van het gebouwtje missen we één of meerde-
re palen. De overwegend grote diameter van de palen doet echter vermoe-
den dat we hier met een ‘permanente’ structuur te maken hebben waarbij
de palen ‘dragend’ zijn geweest. Het met een wikkeldraadstempel versierde
aardewerk uit twee paalsporen dateert de plattegrond in de Vroege
Bronstijd. Een aantal van de scherven in de verschillende sporen behoren
tot dezelfde bekerpot. Uit twee sporen is ook vuursteen afkomstig, uit elk
één afslag. Een aantal van de sporen die tot de plattegrond gerekend zijn,
wordt oversneden door een kuil (77.15, K5) die op basis van het daarin
aanwezige vondstmateriaal in de Late Bronstijd gedateerd wordt. 
Het structuurtje is in meerdere opzichten bijzonder. In de eerste plaats zijn
plattegronden uit deze periode uit Zuid-Nederland in de literatuur nog volle-
dig onbekend. Ten tweede omdat een plattegrond met de hier geconstateer-
de lay-out ook uit andere delen van Nederland uit deze periode nog niet
bekend is. De houdbaarheid van de interpretatie van het structuurtje van
Heeswijkse Kampen Havenlaan Oost moet dan ook met onderzoek op ande-
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re plaatsen getoetst worden. De aanwezigheid van deze structuur en de
associatie ervan met nederzettingsaardewerk (zie hoofdstuk 5) duidt onzes
inziens op een nederzettingsterrein. Een uiteenzetting over plattegronden
en nederzettingen uit de Vroege Bronstijd en de plaats van structuur 1 daar-
binnen volgt in hoofdstuk 9.
Greppels concentreren zich voornamelijk in het centrale deel van de opgra-
ving. Het gaat hier slechts om kleine restanten van greppels, waarschijnlijk
de dieper ingegraven delen zoals hoeken en uiteinden. Zij zijn over het alge-
meen onregelmatig en weinig lineair. We kunnen stellen dat de greppels
niet diep ingegraven zijn geweest. Voor een aantal greppeldelen of hiermee
geassocieerde kuilen kan dankzij het aardewerk of oversnijdingen met
sporen die aardewerk op hebben geleverd wel een datering voorgesteld
worden. Zo kan G1 geplaatst worden in de Vroege of de Midden Bronstijd.
Hoewel er in deze greppel slechts 2 scherfjes werden gevonden, werden er
in K4 40 scherven aardewerk en 25 vuurstenen artefacten gevonden. Hier
wordt aangenomen dat de kuil een onderdeel is van het greppelsysteem.
Door bodemvorming werd het spoor in het veld als een afzonderlijke entiteit
geïnterpreteerd. Ook K3 is zeer waarschijnlijk een greppelonderdeel dat
door bodemvorming zijn oorspronkelijke vorm heeft verloren. Ook beide
overige greppels (G3 en G4) zijn op basis van aardewerk in de Bronstijd te
plaatsen.
De functie van deze greppels is moeilijk te achterhalen. Dit hangt voor een
groot deel samen met het feit dat er slechts kleine stukken van zijn herkend.
We weten niet of ze bij gebouwstructuren hebben gehoord, bijvoorbeeld als
huisgreppels, of als nederzettingsgreppels of akkerpercelering hebben
gediend. Deze categorie sporen komt op vindplaatsen van bronstijdnederzet-
tingen überhaupt weinig voor. We kennen dan ook, vooral ten zuiden van de
Maas weinig parallellen. De bekende vindplaatsen zoals Oss-Ussen, Oss-
Mikkeldonk, Venray en Boxmeer, allemaal in de Midden Bronstijd te date-
ren, hebben geen greppels opgeleverd. In het Rivierengebied en Oost
Nederland kennen we enkele nederzettingsomgreppelingen bijvoorbeeld in
Wijk bij Duurstede-De Horden en Hijken.13 Uit het Rivierengebied en West
Nederland kennen we uit de Midden en Late Bronstijd ook huisgreppels.
Zij komen o.a. voor te Zijderveld, Wijk bij Duurstede-De Horden en
verschillende vindplaatsen in West Friesland.
Opvallend is het relatief hoge aantal kuilen dat op Heeswijkse Kampen
Havenlaan Oost is aangetroffen. De meeste zijn gelegen op het westelijke
deel van de verhoging. De meeste kuilen hebben een regelmatige vorm,
zowel in het vlak als in doorsnede. Er kon geen duidelijk onderscheid in
functie gemaakt worden. Er werden geen waterputten of -kuilen, silo’s of
andere duidelijk definieerbare kuilcategorieën herkend. Wat vondsten en
vondstverdeling betreffen, zijn de resultaten beperkt te noemen. Slechts in
een klein aantal kuilen zijn scherven en/of vuursteen aangetroffen.
De meest interessante kuilen, op basis van ligging en vondsten, zijn
hierboven besproken. De meeste kuilen kunnen gedateerd worden in
verschillende perioden van de Bronstijd. We kunnen er vanuit gaan dat
verschillende ervan bij de Vroege Bronstijd gebruiksfase behoren.
Het aardewerk duidt in een aantal gevallen op een datering in de Midden en
de Late Bronstijd. De fragmentatie van het aardewerk en de associatie ervan
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met kuilen duidt erop dat er ook in deze fasen erven op het terrein hebben
gelegen. De gebouwen hiervan zijn niet herkend. Mogelijk heeft dit te
maken met de vastgestelde bodemprocessen, waardoor de sporen van derge-
lijke gebouwen niet meer zichtbaar zijn, of liggen de plattegronden buiten
het opgegraven terrein. Opvallend is wel de lage vondstdichtheid op het
terrein. We zouden op terreinen die zo lang als nederzettingsareaal in
gebruik zijn geweest, immers meer vondstmateriaal verwachten.
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5 Het aardewerk van Heeswijkse Kampen

Havenlaan Oost

E.A.G. Ball

5.1 Inleiding

Het is met name het vondstmateriaal uit twee kuilen die tijdens het proef-
sleuvenonderzoek zijn aangesneden waaruit duidelijk is geworden dat we
hier te maken hebben met een terrein waarop in de Vroege Bronstijd acti-
viteiten hebben plaatsgevonden.1 In deze sporen was het voor deze periode
karakteristieke wikkeldraadmateriaal vertegenwoordigd. Deze versierde
scherven kwamen samen voor met onversierd dik- en dunwandig aarde-
werk. De vondst van de fragmenten van wikkeldraadversierd aardewerk in
sporen in die fase van het onderzoek bleek een gelukstreffer: dergelijke
scherven met een zo duidelijk aan de Vroege Bronstijd toe te wijzen versie-
ring zijn tijdens de opgraving niet meer aangetroffen. 
Het grootste deel van het tijdens de opgraving verzameld materiaal is onver-
sierd, steengruis of anders mineraal gemagerd en op basis van uiterlijke
kenmerken niet altijd specifiek in één periode te plaatsen. Hieronder zal
worden gekeken in hoeverre dit onversierde en voornamelijk sterk steen-
gruis gemagerde materiaal toch toe te wijzen is aan een bepaalde periode of
dat we met een veel algemenere datering genoegen moeten nemen. In het
aardewerk uit sporen zijn op basis van uiterlijke kenmerken, namelijk vorm
en versiering, twee perioden duidelijk vertegenwoordigd: de Vroege Brons-
tijd en de Late Bronstijd. Het baksel van een deel van het aardewerk duidt
op een datering in de Midden Bronstijd. Ook zijn, vermoedelijk ten dele als
opspit, scherven uit het Neolithicum aanwezig. Daarnaast is aardewerk uit
de IJzertijd aanwezig en is wat Romeins aardewerk verzameld.

5.1.1 Vraagstellingen en methodiek

Op de studie van het aardewerk zijn de volgende, uit het Programma van
Eisen afkomstige, vraagstellingen van toepassing:

– Wat is de aard van de site en welke activiteiten zijn er uitgevoerd?
– Wat is de gebruiksduur en de periodisering van (activiteitengebieden

binnen) de site?
– Welke grond- en hulpstoffen zijn er gebruikt, in welke mate zijn deze

lokaal gewonnen/vervaardigd, c.q. van elders geïmporteerd en,in het
geval van import, in welke proporties/hoedanigheid van welke herkomst-
gebieden?

Bij de bestudering van het aardewerk zijn in eerste instantie alle scherven
macroscopisch bekeken. Hierbij is gelet op de variabelen: magering, dikte,
versiering, vorm, afwerking en kleur. Het materiaal is waar mogelijk op
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uiterlijke kenmerken gedateerd. De fragmentatiegraad en het vrijwel ontbre-
ken van duidelijk dateerbare versieringstechnieken, behalve op de wikkel-
draadscherven uit het proefsleuvenonderzoek, en de afwezigheid van
duidelijk reconstrueerbare vormen betekent dat veel scherfjes niet nauwkeu-
rig konden worden gedateerd. Met name door de aanwezigheid van enkele
vrijwel complete stukken aardewerk, alsook de aanwezigheid van enkele
duidelijke rand- en wandfragmenten kan een duidelijke gebruiksfase in de
Late Bronstijd worden onderscheiden. Door de beperkingen die het mate-
riaal met zich meebrengt wordt hier geen uitputtende analyse van het aarde-
werk gepresenteerd. Vooral het materiaal uit sporen wordt besproken. Eerst
worden enkele algemene karakteristieken van het aardewerk besproken.
Daarna worden de complexen die duidelijk uit de Vroege Bronstijd en de
Late Bronstijd dateren afzonderlijk behandeld. Tenslotte wordt het overige
materiaal beschreven.

5.2 Het materiaal 

5.2.1 Algemeen

In totaal zijn tijdens het onderzoek 829 scherven met een totaal gewicht van
7200 gram verzameld.2 Zij zijn afkomstig uit de afdekkende lagen, het vlak
en uit de sporen. 542 scherven met een totaal gewicht van 3444 gram zijn
afkomstig uit sporen (inclusief gruis). Zij zijn afkomstig uit sporen die we
associëren met nederzettingsterreinen, namelijk kuilen, paalsporen en
restanten van greppels. De meeste daarvan konden niet nauwkeuriger geda-
teerd worden dan “Bronstijd”, “Midden Neolithicum tot Vroege IJzertijd” of
zelfs “prehistorie”. Het grootste deel van het aardewerk uit sporen blijkt met
steengruis te zijn gemagerd, in totaal 157 van de 187 scherven (84%).3

Kwarts, dat lokaal in de rivierterrassen veelvuldig aanwezig is, is het meest
gebruikt als magering. De overige minerale verschraling bestaat uit zand
en/of fijn grind (8%). Magering met potgruis of andere materialen is in
slechts 7% van het aardewerk herkend. Enkele keren komt de combinatie
van potgruis en minerale magering voor (1%). 
Het aardewerk bevat over het algemeen veel ijzersilt of ijzerconcreties. Dit
komt van nature in de lokale klei voor.4 Het materiaal is vrijwel altijd oxide-
rend gebakken. Dit blijkt uit de vertegenwoordigde bruintinten. Het aandeel
versierde scherven uit sporen is laag, in totaal slechts 11 stuks (2%).
In het materiaal zijn verschillende perioden vertegenwoordigd. Slechts een
klein deel van het aardewerk uit sporen is dusdanig dateerbaar dat het in
een relatief korte periode van enkele eeuwen te plaatsen is. Zoals boven
vermeld gaat het dan met name om materiaal uit de Vroege Bronstijd of de
Late Bronstijd/Vroege IJzertijd. In spoor 81.3 zijn enkele scherfjes beker-
ardewerk gevonden. Zij dateren uit het Laat Neolithicum. Eén daarvan heeft
in elk geval tot een klokbeker behoord. Het grootste gedeelte van het materi-
aal is in de Bronstijd te plaatsen maar niet duidelijk nader te specificeren. 
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2 Dank aan drs. P.W. van den Broeke en dr. H. Fokkens voor hun assistentie bij de
determinatie van het aardewerk.

3 Het aantal steengruisgemagerde scherven is relatief hoog. Men moet echter rekening
houden dat steengruis macroscopisch relatief goed zichtbaar is en dus zal zorgen voor een
overrepresentatie ten opzichte van anders gemagerd materiaal. 

4 Mond. med. L. Jacobs Universiteit Leiden.



Wel is vaak een datering in de Midden Bronstijd aannemelijk.5 Een veel
kleiner deel van de scherven in sporen dateert uit de IJzertijd. Een aantal
scherven is toe te schrijven aan de Romeinse tijd. Deze laatste categorie is
vrijwel alleen aanwezig in de lagen die het vlak afdekken; slechts één spoor
bevatte een fragment Romeins aardewerk. Het aardewerk uit de verschillen-
de perioden is niet stratigrafisch gescheiden.

5.2.2 Aardewerk uit de Vroege Bronstijd

Twee sporen van de plattegrond van structuur 1 bevatten aardewerk uit de
Vroege Bronstijd. Beide sporen zijn al tijdens het vooronderzoek ontdekt.6

Het gaat om de sporen 77.11 (8.3 tijdens het vooronderzoek) en 77.18
(8.4 tijdens het vooronderzoek).
Uit het eerste spoor zijn 14 scherven en uit de laatste elf fragmenten aarde-
werk afkomstig. De complexen onderscheiden zich door de aanwezigheid
van een aantal scherven van met wikkeldraadstempels versierd aardewerk.
Een dergelijke stempel bestaat uit een object, bijvoorbeeld een stukje vuur-
steen, bot of hout, dat is omwonden met een dun koord. Het aardewerk
werd versierd door de stempel vóór het bakken in de nog zachte klei te druk-
ken. In totaal vertonen, na refitting, zeven scherven decoratie (28 %, zie
figuur 5.1) . De overige scherven vertonen geen decoratie (72%). Het aarde-
werk is spaarzaam gemagerd met steengruis tot ongeveer 5 mm, met name
met kwarts. De fractie is daarmee over het algemeen fijner dan van veel van
het overige materiaal. Al het aardewerk is in een oxiderend milieu gebakken
waardoor de oppervlaktetinten variëren van oranjebruin tot donkerbruin en
grijsbruin. De kern is over het algemeen donkerder. De dikte van de scher-
ven varieert van 0,6 tot 1,6 cm, met de meeste van 1,2 tot 1,4 cm.
De dunne, overigens onversierde scherven (3 stuks, 0,6 - 0,8 cm) hebben
waarschijnlijk deel uitgemaakt van bekers. De dikkere fragmenten hebben
behoord tot één of meerdere bekerpotten.7 Onder deze laatste categorie
worden grote tot zeer grote bekervormen uit het Laat Neolithicum en de
Vroege Bronstijd verstaan, die buiten de variatiebreedte vallen van de bekers
die uit graven bekend zijn.8 Bekerpotten worden zodoende vooral aan neder-
zettingscontexten gekoppeld. Zij worden gezien als het “gebruiks-aarde-
werk”, mogelijk voor koken en opslag.9

In ieder geval heeft een aantal scherven uit de sporen 77.11 en 77.18 behoord
tot één bekerpot. De randfragmenten uit de twee sporen passen aan elkaar
(zie figuur 5.1 nrs 1 en 2). Ook de meeste versierde wandscherven uit de
beide sporen behoren hoogstwaarschijnlijk tot één exemplaar. De rand- en
halsfragmenten hebben behoord tot een dikwandige pot met een s-profiel
en met een rand met afgeronde hoeken. De pot was onder de rand van twee
kanten doorboord. Deze doorboring is gemaakt na het bakken van het vaat-
werk (figuur 5.1 nr. 1). In tegenstelling tot de voor het potbeker- en wikkel-
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5 Door de aanwezigheid van vermoed Steingroepmateriaal, onversierd vroege
bronstijdmateriaal en materiaal uit de Late Bronstijd is het fragmentaire materiaal waarbij
duidelijke kenmerken steeds missen niet altijd duidelijk aan de Midden Bronstijd toe te
schrijven.

6 Het grootste deel van de scherven is al gepubliceerd in Ball, Arnoldussen en Van Hoof 2001
en Ball en Eimermann 2002, 26.

7 Determinatie H. Fokkens.
8 Lanting 1973, 252.
9 Fokkens 1998 voor potbekeraardewerk, 104. Fokkens in prep.



draadaardewerk bekende patronen van perforaties of doorboringen onder de
rand die met name vóór het bakken zijn gemaakt, kunnen we het hier
bedoelde gat waarschijnlijk zien als reparatiegat. Een barst in het vaatwerk
werd “gerepareerd” door aan weerskanten ervan gaten aan te brengen. Een
hiertussen aangebrachte verbinding moest voorkomen dat de pot verder zou
barsten. Een tweede functionele verklaring is dat het vaatwerk is doorboord
om het op te kunnen hangen. Een andere scherf uit spoor 77.18 laat een
deel van een tweede doorboring zien (figuur 5.1 nr. 6). Ook dit gat is vanaf
twee kanten gemaakt, maar is mogelijk vóór het bakken aangebracht.
De versieringen op het aardewerk uit sporen 77.11 en 77.18 zijn zowel
aangebracht op de wand als op de rand. Op zes wandfragmenten zijn korte
wikkeldraadstempels met een overwegend schuine oriëntatie te zien (figuur
5.1). Zij zijn aangebracht in zones. Eén van de wikkeldraadscherven is ook
met gepaarde nagelindrukken versierd, een andere met wikkeldraadstem-
pels in alternerende motieven en met een rondlopende groef (figuur 5.1 nrs
3 en 4). De randscherven uit de sporen zijn óók versierd met stempels. Het
gaat om een wikkeldraadversiering die bovenop en aan de bovenzijde van de
rand, schuin en dicht op elkaar is aangebracht.
De zonale versieringsmotieven, die aansluiten bij de klokbekertraditie en
ook de primaire perforatie duiden mogelijk op een vroege datering.10 Indien
deze constatering juist is kunnen we voor het vaatwerk een datering
aanhouden van 2000 tot 1900 voor Chr. Het voorkomen van bekerpotaarde-
werk duidt op de aanwezigheid van een nederzettingsterrein.
Ook een aantal andere, niet versierde scherven uit sporen zal te dateren zijn
in de Vroege Bronstijd, maar zijn op dit moment, bij gebrek aan morfologi-
sche kenmerken, daar niet met zekerheid aan toe te schrijven. We moeten
ervan uitgaan dat tenminste een deel van het nederzettingsmateriaal uit die
periode onversierd is geweest.11 Helaas is hier in studies nog maar weinig
aandacht aan besteed. Vaak wordt met name het herkenbare, versierde
materiaal in analyses meegenomen.
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10 Datering H.Fokkens. Zie ook Ball en Eimermann 2002.
11 Bijvoorbeeld Meerlo-Heide 70% onversierd (Laat-Neolithicum-Vroege Bronstijd). In Louwe

Kooijmans 1974, 293. Zie ook Molenaarsgraaf fase 3 (overgang WKD naar HVS), slechts 10-
20% versierd: Louwe Kooijmans 1974, 227.



5.2.3 Aardewerk uit de Late Bronstijd

Duidelijk verschillend ten opzichte van het overgrote deel van het materiaal
is het aardewerk dat hier tot de Late Bronstijd wordt gerekend. Het materi-
aal is over het algemeen dunwandiger. Magering in de vorm van steengruis
is vrijwel afwezig. Het vaatwerk is in een oxiderend milieu gebakken.
Scherven die eenduidig in deze periode te plaatsen zijn, zijn niet in grote
aantallen vertegenwoordigd. We kunnen slechts één kuil (K5, 77.15; 8.5
tijdens het vooronderzoek) en een scherfnest (83.37) met zekerheid aan deze
periode toeschrijven.12 Voor het aardewerk uit een aantal andere sporen
wordt een dergelijke datering alleen aannemelijk geacht.
Het meest opvallend zijn twee grotendeels complete stukken die tijdens de
aanleg van het vlak van put 83 zijn gevonden (83.37). Het gaat om een groot
deel van een Henkeltasse, of geoorde beker en een kleine pot of kom die op
elkaar lagen (figuur 5.2 nrs 1 en 2). Het aardewerk is als scherfnest verzameld.
Hoewel er bij nadere bestudering ter plaatse een iets donkere grijze kleur in
het vlak te zien was kon hier niet direct een grondspoor aangewezen worden.

Figuur 5.1
Aardewerk uit de Vroege Bronstijd uit de paal-

sporen 77. 11 (8.3), nrs 2, 5, 6, 7, 8 en 77.18

(8.4), nrs 1, 3, 4. van plattegrond S1.

Schaal 1.2
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12 Het aardewerk uit spoor 77.15 (8.5) is in Ball, Arnoldussen en Van Hoof 2001, ten onrechte
aan de Late IJzertijd toegeschreven.



De Henkeltasse heeft een grotendeels compleet profiel. Alleen de onderkant
van de wand en de bodem zijn afwezig. Het stuk past zonder meer in
Dessiteres' klassieke definitie van de Henkeltasse: “aarden vaatwerk met een

licht biconisch tot afgerond lichaam, eindigend in een korte rand en in het bezit

van een bandvormig oor”.13 Het oppervlak wordt geacht matig glad tot licht
ruw te zijn, zo ook bij dit exemplaar. Dit stuk is biconisch en heeft één oor
dat direct tegen de iets naar buiten gebogen rand begint. Ondanks het feit
dat een deel van het stuk mist kunnen we ervan uitgaan dat het ook
oorspronkelijk één oor heeft gehad. De wanddikte varieert tussen 0,4 en
0,8 cm. Vaatwerk met enkelvoudig bandoor komen we zowel in de Late
Bronstijd als in de Vroege IJzertijd tegen. De hier vertegenwoordigde vorm
komt echter vooral in de Late Bronstijd voor.
Het tweede stuk vaatwerk is archeologisch compleet. Het gaat om een iets
gesloten kom met een enigszins naar buiten gebogen rand en een platte
bodem. Het is een vorm die algemeen voorkomt, zowel in de Bronstijd als
de IJzertijd, en die niet nauwkeurig te dateren is. De associatie met de
Henkeltasse maakt ook voor dit stuk een datering in de Late Bronstijd
duidelijk.
Tijdens het vooronderzoek is een grote kuil gekarteerd en gecoupeerd.
Destijds zijn uit dit spoor, spoor 8.5, 10 scherven verzameld. Bij het afwer-
ken van het spoor tijdens de opgraving, nu spoor 77.15 (K5) genoemd, zijn
nog twee scherven verzameld. Een groot deel van het aardewerk is te klein
om veel uitspraken te kunnen doen. Over het algemeen hebben de scherven
een wanddikte tussen de 0,5 en 0,9 cm. Van de zes scherven waar magering
zichtbaar was betrof het in vijf gevallen potgruis en in één geval fijn steen-
gruis. Een aantal scherven valt op. In het materiaal is in elk geval één stuk
vaatwerk aanwezig dat aan de binnenkant is gepolijst. Het heeft hierdoor
een “leerachtig” uiterlijk. De aanzet van de bodem is aanwezig maar de
vorm is niet reconstrueerbaar (figuur 5.2 nr. 4). Een ander in het scherfma-
teriaal vertegenwoordigd exemplaar heeft een drieledig en gesloten profiel
gehad (figuur 5.2 nr. 3). Het valt op door de inwendige hoekige overgang
van schouder maar hals. Onder de rand zijn enkele “smeren” zichtbaar.
De buitenkant is niet mooi afgewerkt maar min of meer ruw gelaten.
Van den Broeke dateert complexen met aardewerk met een dergelijke
inwendige hoekige overgang van schouder naar hals voor de nabijgelegen
vindplaats Gassel-Over de Voort in Hallstatt B1, omstreeks de tiende eeuw
voor Chr.14 Een dergelijke scherpe datering wordt hier door het gebrek aan
meer aardewerk met duidelijke kenmerken niet gepostuleerd. Wel gaan we
hier uit van een datering in de Late Bronstijd.
In het totaal aan materiaal zijn nog verschillende scherven aanwezig die
mogelijk in de Late Bronstijd te dateren zijn. We kunnen er vanuit gaan dat
diverse andere sporen tot deze fase gerekend kunnen worden. Omdat het
scherfmateriaal uit die sporen nogal schaars en gefragmenteerd is kan over
de datering echter geen uitsluitsel worden gegeven. Zij worden dan ook
hieronder bij het overige materiaal besproken.
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13 Desittere 1967, 262.
14 Van den Broeke 1991, 196.



5.2.4 Het overige aardewerk

Over de rest van het aardewerk uit sporen kunnen veel minder duidelijke
uitspraken gedaan worden. De magering van het grootste deel van het mate-
riaal maakt een datering voor het einde van de Vroege IJzertijd aannemelijk.
Een deel daarvan is hoogstwaarschijnlijk in de Midden Bronstijd te plaatsen.
Een aantal andere scherven is globaal in de IJzertijd te dateren. Uit één
spoor is ook een Romeinse scherf afkomstig. Tijdens het veldwerk kon niet
genoeg organisch materiaal verzameld worden om goede 14C dateringen te
doen.15 Een absolute datering van het materiaal is daardoor nergens moge-
lijk geweest. Uit de verbruiningshorizont en uit de daarboven gelegen lagen
zijn behalve bronstijd- ook ijzertijd- en enkele Romeinse scherven afkom-
stig.
Een aantal scherven, behalve het al eerder genoemde bekermateriaal uit
spoor 81.3 (K4, zie figuur 5.3 nrs 2 en 3) dateert mogelijk uit het Neolithi-
cum. Het aardewerk in spoor 83.15 is grof kwartsgemagerd enonversierd,
maar wijkt in afwerking af van het als Bronstijd gedateerde materiaal.
De gladde buitenkant (de kwartskorrels steken nergens echt door de wand)
en het markante baksel maken een datering in de tweede helft van het
Midden Neolithicum of eerste deel van het Laat Neolithicum aannemelijk.16

Figuur 5.2
Aardewerk uit de Late Bronstijd uit scherfnest

83.37, nrs 1en 2, en uit spoor 77.15 (K5),

nrs 3 en 4. Schaal 1.2
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15 Hoewel zeer kleine sporen houtskool uit de botanische monsters afkomstig waren, was niet
duidelijk of zij primair bij het spoor hoorden. Houtskoolrijke sporen bevatten over het
algemeen weinig scherven. 14C dateringen van dergelijke sporen hebben, door de grote
tijdsdiepte die op het terrein aanwezig is, weinig zin.

16 Mond med. L. van Hoof en H. Fokkens. Mogelijk gaat het om aardewerk dat tot de
Steingroep gerekend kan worden.



Ook een aantal losse aardewerkvondsten en diverse scherven uit sporen
wijzen in deze richting. We kunnen aannemen dat het opgravingsterrein in
elk geval een aantal keer tijdens het Midden en/of Laat Neolithicum in
gebruik is geweest.
Op uiterlijke kenmerken is het overgrote deel van de scherven uit sporen en
in de meeste gevallen ook de grondsporen zelf, in de Bronstijd te plaatsen.
Uitspraken over de vorm van het aardewerk zijn meestal niet te doen. Het
gaat zonder uitzondering om onversierd gefragmenteerd materiaal met een
wanddikte die varieert tussen 0,6 en 1,9 cm. Het is aannemelijk dat een
gedeelte ervan uit de Vroege Bronstijd dateert en zodoende hoort bij het
verzamelde wikkeldraadaardewerk. We moeten er echter rekening mee
houden dat veel ervan ook aan de Midden Bronstijd toe te schrijven is.
Onversierd steengruisgemagerd materiaal maakt meestal de hoofdmoot uit
van nederzettingsmateriaal uit deze periode. Vooral het dikwandige materi-
aal kan hiertoe behoren. Maar ook een deel van het dunnere materiaal kan
in die periode te plaatsen zijn. Sporen als 83.9 (K1), met tientallen fragmen-
ten sterk steengruisgemagerd aardewerk van een overwegend matige
kwaliteit zullen ongetwijfeld ergens in de Midden Bronstijd te plaatsen zijn.
De associatie van mineraal, met name kwartsgemagerd aardewerk met
enkele tientallen vuurstenen artefacten, bijvoorbeeld in spoor 81.3 (n=25) en
79.26 (n=10), maakt in elk geval voor het aardewerk in die sporen een date-
ring in de Vroege Bronstijd of de Midden Bronstijd aannemelijk (voor 81.3
figuur 5.3 nrs 1-4, voor 79.26 nrs 9 en 10).17 In de Late Bronstijd lijkt vuur-
steen in nederzettingen veel minder voor te komen.18 Het is daarbij veelzeg-
gend dat de grote kuilen 77.15 (K5) en 83.80 (K6), beide waarschijnlijk in de
Late Bronstijd te dateren, respectievelijk 0 en 1 fragment vuursteen hebben
opgeleverd. Voor een gedeelte van het niet nader te dateren materiaal is het
wel waarschijnlijk dat het bij de gebruiksfase uit de Late Bronstijd hoort.

Hieronder worden nog enkele afzonderlijke, opvallende spoorinhouden
besproken en wordt tevens een suggestie gedaan voor datering. Daarna
wordt het materiaal uit de IJzertijd en de Romeinse tijd besproken.
Een interessante, homogene groep scherven komt uit spoor 83.29 (zie
figuur 5.3 nrs 5-7). Hierin zijn 41 fragmenten aardewerk gevonden (inclusief
gruis). De wanddikte varieert met name tussen 0,7 en 0,9 cm. Wanneer
magering duidelijk zichtbaar is (n=13) blijkt dit voornamelijk zand en grind
te zijn (n=11). Het baksel wijkt duidelijk af van het meeste andere mineraal
gemagerd materiaal. Voor dit aardewerk zou een datering vanaf de Midden
Bronstijd het meest waarschijnlijk zijn, mogelijk Late Bronstijd of Vroege
IJzertijd. Een dergelijke datering wordt ondersteund door de aanwezigheid
van tefriet in het spoor: een steensoort die in Nederland pas in de Late
Bronstijd lijkt op te duiken. 
Uit de onderste vulling van kuil 84.1 (K7) is een vrijwel compleet aardewer-
ken potje afkomstig. Het betreft een, vermoedelijk uit één stuk gemaakt
kommetje met platte bodem (figuur 5.3 nr. 11). Het stuk is zowel gemagerd
met organisch materiaal als met potgruis. Dergelijke potjes kennen we
zowel uit de Bronstijd als uit de IJzertijd.19 Ze zijn dus niet echt periode-
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17 In dit spoor (81.3) zijn tevens 3 als “opspit” geïnterpreteerde Laat Neolithische
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18 Mond. med. H. Fokkens.
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specifiek. De kuil heeft verder nog enkele fragmentjes aardewerk waaronder
een klein steengruisgemagerd scherfje opgeleverd. Ook zij helpen niet bij de
datering. De associatie met het aardewerk in andere sporen maakt een date-
ring van het stuk in de Late Bronstijd of de Vroege IJzertijd mogelijk.
Scherfmateriaal uit sporen dat een datering in de IJzertijd heeft gekregen is
schaars, gefragmenteerd en mist duidelijke uiterlijke kenmerken.20

Mogelijk is een deel van het hierboven behandelde materiaal aan de IJzertijd
toe te schrijven. Uit de afdekkende lagen zijn wel enkele scherven afkomstig
die duidelijk in die periode te dateren zijn. Eén daarvan is een oor met twee
doorboringen. Het voorkomen van ijzertijdmateriaal op de vindplaats doet
de aanwezigheid van een erf uit deze periode vermoeden. Deze kan deels en
buiten het opgegraven tracédeel hebben gelegen.
Uit spoor 86.1 is een scherf van witbakkend aardewerk afkomstig. Deze zou
in de Romeinse tijd geplaatst kunnen worden. Uit de afdekkende pakketten
zijn ook scherven van Romeins vaatwerk afkomstig waaronder fragmenten
van dolium en een randfragment van een Stuart 210. De vondst van
Romeins scherfmateriaal in de putten die zijn aangelegd in het kader van
het onderzoek Kralensnoer en de terreinen ten noorden daarvan, hebben
ook Romeins aardewerk opgeleverd. Het is aannemelijk dat in de buurt een
Romeinse nederzetting gelegen heeft, waarschijnlijk ten oosten van het nu
opgegraven gedeelte.

Figuur 5.3
Overig aardewerk: Spoor 81.3 (K4) nrs 1-4,

spoor 83. 29 nrs 5-7, spoor 79.26 (K3)

nrs 9-10, spoor 84.1 (K7) nr. 11, nr. 8 aanleg

vlak put 77. Schaal 1.2
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6 Vuursteen

E. N. A Heirbaut

6.1 Inleiding

Tijdens het onderzoek op de vindplaats Heeswijkse Kampen Havenlaan
Oost werd een beperkt aantal vuurstenen verzameld. Dit gebeurde voor-
namelijk tijdens het couperen van sporen of het zeven van de hiervoor gese-
lecteerde monsters. Tijdens het aanleggen van het vlak werd slechts een zeer
klein aantal vuurstenen verzameld. Over het gehele opgravingsterrein
werden op bepaalde plaatsen vakken van 2 bij 2 meter geselecteerd. Deze
zeefvakken (15 in totaal) omvatten de onderkant van het afdekkende pakket
van kleiig zand, de overgang daarvan naar de verbruiningshorizont en de
verbruiningshorizont zelf. Er is gekozen om een intensief zeefprogramma
uit te voeren, waarbij elf vakken werden gezeefd. De ligging van deze
vakken werd bepaald door de verspreiding van de sporen. In het kader van
het vuursteenonderzoek was het de bedoeling te kijken of we binnen het
opgravingsgebied clusters vuursteen in de verbruiningshorizont of daar-
boven konden vaststellen. Indien dit het geval was, zou onderzocht kunnen
worden of deze clusters overeenkwamen met bepaalde (activiteiten)zones
binnen het opgravingsterrein. Ook deze zeefvakken leverden verschillende
vuurstenen artefacten op.

Per artefact zijn volgende metrische en niet-metrische kenmerken vast-
gelegd:
– Typomorfologie van het artefact.
– Uitgangsvorm.
– Soort grondstof; kleur; aan- of afwezigheid van cortex.
– Volledigheid (gebroken of niet; welk deel is nog aanwezig).
– Verbranding.
– Maten van het artefact (alle maten zijn gegeven in millimeters; het

gewicht is bepaald in grammen tot 1 decimaal nauwkeurig).

Deze data zijn gebruikt om de vragen, gesteld in het Programma van Eisen
en andere vooraf geformuleerde onderzoeksvraagstellingen te beantwoorden:
– Wat zijn de technologische kenmerken van het lithisch materiaal? 
– Hoe ziet de toolkit eruit?
– Kan er op basis van het materiaal een éénduidige datering voorgesteld

worden of kunnen er juist meerdere perioden bepaald worden? 
– Kunnen er op basis van het vuursteen activiteitenzones afgebakend

worden? Wordt dit door het materiaal uit de zeefvakken ondersteund of
ontkracht?

– Heeft men gebruik gemaakt van lokaal gewonnen grondstoffen of heeft
men het van elders geïmporteerd? Kunnen we achterhalen wat de
herkomstgebieden zijn?
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6.2 Analyse van de vuursteenassemblage

Tot voor kort was er over vuursteencomplexen uit de Bronstijd weinig
bekend. Dit komt grotendeels omdat assemblages die in nederzettings-
contexten worden aangetroffen bijzonder arm zijn aan werktuigen en omdat
de technologie weinig verfijnd is. Voornamelijk door het onderzoek van het
lithisch materiaal dat tijdens de opgravingen van vindplaatsen in het tracé
van de Betuweroute is verzameld, is hier verandering in gekomen. Zo
hebben de vindplaatsen Eigenblok, Boog C-Noord, Lienden en De Bogen
bijzonder veel informatie opgeleverd met betrekking tot de technologie en
typologische samenstelling van deze complexen.1

Hoewel vuursteen in de Bronstijd nog een belangrijke rol speelt in het dage-
lijkse leven, besteedt men duidelijk minder aandacht aan de vervaardiging
en afwerking van artefacten. De kwaliteit en de afmetingen van het
uitgangsmateriaal beïnvloeden in grote mate de technologie, die over het
algemeen als een ad hoc-technologie gekarakteriseerd kan worden. Het
belangrijkste kenmerk is dat de technologie in grote mate beïnvloed wordt
door de functionele eisen.2 Typerend voor vuursteenassemblages uit
bronstijdnederzettingen zijn de geringe afmetingen van de artefacten, wat
met name bepaald wordt door de kleine afmetingen van de vuursteenknol-
len. De productie was gericht op het vervaardigen van afslagen die zonder al
te veel wijzigingen bruikbaar waren als werktuig. Dit blijkt voornamelijk uit
de geringe typologische variatie en het feit dat verschillende niet-gemodifi-
ceerde artefacten toch als werktuig zijn gebruikt. 
De toolkits worden over het algemeen gedomineerd door schrabbers en
geretoucheerde afslagen; verder komen ook relatief veel pièces esquillées,

spitsen, messen, boren en ruimers voor. Veel zeldzamer zijn stekers, gecom-
bineerde werktuigen, gekerfde, getande en afgeknotte stukken.3 De assem-
blage die op de vindplaats Heeswijkse Kampen Havenlaan Oost werd
aangetroffen bevat echter weinig werktuigen.

Het totale aantal vuurstenen artefacten van deze vindplaats bedraagt 115.
Hier kan nog één artefact aan toegevoegd worden dat tijdens de proef-
sleuvencampagne in put 8 werd gevonden. Slechts 5 artefacten werden
verzameld tijdens de aanleg van het vlak. 61 stuks werden er uit sporen
verzameld. De overige 49 artefacten werden uit de zeefresidu’s van de zeef-
vakken gehaald. We hebben hier waarschijnlijk niet met een eenduidig
complex te maken. Het vuursteen kan uit verschillende perioden dateren.
Veel ervan komt immers niet uit een gesloten context. Taphonomische
processen zullen een belangrijke rol hebben gespeeld.

6.2.1 Grondstoffen4

Een beperkende factor in de determinatie van de vuursteensoorten van deze
assemblage is de kleine dimensie van de artefacten. Hierdoor is het door-
gaans moeilijk of niet mogelijk deze aan een bepaalde vuursteensoort toe te
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2 Van Gijn en Niekus 2001.
3 Van Gijn en Niekus 2001.
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schrijven. Bij de determinatie daarvan werden splinters/chips daarom buiten
beschouwing gelaten. Ook de verbrande en gedehydrateerde stukken waren
doorgaans moeilijk aan een vuursteentype toe te schrijven; de determinatie
van deze stukken is daarom ook onder voorbehoud. We moeten er rekening
mee houden dat de meeste vuursteensoorten lokaal, in de rivierafzettingen
voorkomen. Zij zullen dus niet zijn geïmporteerd.
Veel artefacten zijn van geringe afmetingen en vertonen nog cortex. Ook het
bewerkingsafval is zeer klein. Dit wijst erop dat bij de productie gebruik is
gemaakt van knollen van kleine afmetingen. De geringe grootte blijkt ook
uit de kleine vuursteenknolletjes die op de site zijn aangetroffen. Deze onbe-
werkte vuurstenen hebben over het algemeen een zeer grillige vorm en
geërodeerd oppervlak. Sommige knolletjes hebben een min of meer gerold
oppervlak. Ze zijn zeer waarschijnlijk afkomstig uit de Pleistocene Maas-
grinden die voorkomen in de ondergrond. 
Over het algemeen is de vuursteen fijnkorrelig; slechts enkele artefacten
vertonen een grofkorrelige structuur. Het meest voorkomende vuursteenty-
pe is Rijckholtvuursteen. Deze komt in verschillende kleurschakeringen
voor, variërend van lichtgrijs tot donkergrijs. Vermeldenswaardig zijn de
microkling die in de proefsleuvencampagne in 2001 gevonden is, een kern-
fragment (79.23), een klingfragment (86.10) en een geretoucheerde afslag
(81.1). Het kernfragment voor microklingen (81.3) is vervaardigd uit
Rijckholtvuursteen maar neigt iets naar Valkenburgvuursteen. Een zeer
verbrande afslag (83.54) zou mogelijk ook uit Rijckholtvuursteen
vervaardigd kunnen zijn. In enkele gevallen zijn de artefacten hevig gepati-
neerd. In kleine aantallen komen ook Rullenvuursteen (twee afslagjes),
Valkenburgvuursteen (twee afslagjes), lichtgrijs Belgische vuursteen (één
gekerfd stuk en één afslagje) en Zeven Wegenvuursteen (één afslag) voor. 

Vuursteensoort Aantal

Rijckholt 30

Rullen/Rullen-achtig 2

Valkenburg 3

Zeven Wegen 1

Lichtgrijs Belgisch 2

Niet determineerbaar 77

6.2.2 Technologie

In totaal werden tien knollen vuursteen verzameld. Ze zijn zowel in het vlak
als in sporen aangetroffen. De gemiddelde lengte, breedte en dikte van de
knollen zijn respectievelijk 71 mm, 55 mm en 35 mm. Praktisch alle knollen
hebben een grillige vorm en vertonen redelijk diepe putjes in het oppervlak;
enkele hebben een min of meer gerold oppervlak. Slechts twee knolletjes
vertonen sporen van intentionele bewerking. Het gaat hier in beide gevallen
om slechts één afslag. 
Slechts twee kernfragmenten/kernresten zijn aanwezig. Beide werden
verzameld in sporen, namelijk 81.3 en 81.8. Het kernfragment uit spoor 81.3
duidt op de productie van microklingen (figuur 6.1 nr. 4). Het tweede frag-
ment is minder éénzijdig te interpreteren. Het vertoont slechts één duidelijk

Tabel 6.1
De soorten vuursteen op de vindplaats

Heeswijkse Kampen Havenlaan Oost. Niet

determineerbaar zijn stukken met geringe

afmetingen of hoge graad van verbranding/

dehydratatie. De vuursteensoorten zijn lokaal

in de aanwezige rivierafzettingen voorhanden
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negatief van een afslagje, maar op de rest van het stuk kan geen bewijs
gevonden worden voor menselijke productie. Vanwege de zeer kleine afme-
tingen en de fragmentatie van de stukken is het onmogelijk verdere uitspra-
ken te doen over de technologische kenmerken. 
Twee afslagen hebben een volledig corticaal dorsaal vlak. Deze afslagen
kunnen als decortificatie-afslagen geïnterpreteerd worden. Beiden zijn in
een spoor aangetroffen (81.3 en 83.13).

Putnummers 77 81 83 86

Spoornummers 23 3 8 13 23 58 79 av av zv.6

knollen 2 1 1 1 1 2 1 1

kernfragmenten/kernrest 1 1(1)

decortificatie-afslagen 1[1] 1[1]

6.2.3 Typologie

Van de 115 artefacten die werden ingezameld, zijn er 58 kleiner dan 10 mm.
Ongeveer de helft hiervan is afkomstig uit de zeefvakken. Deze stukken
zullen niet beschreven worden tenzij het gaat om (fragmenten van)
werktuigen. Ze zijn in de tabellen ondergebracht onder de categorie ‘splin-
ters/chips’. 14 stukken behoren tot de categorieën knollen, kernfragmen-
ten/kernresten of decortificatie-afslagen en werden al besproken in
paragraaf 6.2.2. 

Niet-gemodificeerde artefacten

Het totale aantal niet-gemodificeerde artefacten bedraagt 32. Op twee stuk-
ken na (klingfragmenten) zijn het allemaal afslagen of fragmenten van afsla-
gen. Negen stukken werden verzameld tijdens het zeven van de zeefvakken,
slechts één werd gevonden tijdens het aanleggen van het vlak; alle overige
stukken zijn gevonden in sporen. 15 artefacten vertonen nog min of meer
grote delen cortex op het dorsaal vlak. Vijf stukken zijn verbrand. Meestal is
de verbranding minimaal. In één geval zijn er door de hitte enkele stukjes
afgesprongen en in twee gevallen is de verbranding totaal. Drie afslagen
vertonen lichte gebruiksretouches. 

Putnummers 77 79 80 81 82

Spoornummers 8 16 35 26 av zv 2 3 zv 4 zv 3 zv 5

Afslagen 1 1 1[1] 4[3] 1[1] 3[2] 6[1](2) 1[1] 1 2[1](1)

Klingen 1

Putnummers 83 86 87

Spoornummers 9 54 79 zv 10 10 zv 6 9 17 zv 8

Afslagen 1[1] 1(1) 1[1] 1 1[1] 1[1] 1 3[1](1)

Klingen 1

Tabel 6.2
Debitagemateriaal per sleuf per spoor, bij

aanleg vlak of uit zeefvak; av: aanleg vlak,

zv: zeefvak, [corticale artefacten], (verbrande

artefacten).

Tabel 6.3
Aantal niet-gemodificeerde artefacten per

sleuf per spoor, bij aanleg vlak of uit zeefvak:

av aanleg vlak, zv zeefvak, [corticale artefac-

ten], (verbrande artefacten).
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Gemodificeerde artefacten

In de assemblage zijn bijzonder weinig werktuigen aangetroffen. Tijdens de
opgraving werden elf werktuigen verzameld. Hier kan de microkling aan
toegevoegd worden die tijdens het proefsleuvenonderoek in 2001 gevonden
werd. Op de rechterzijde van dit stuk zijn er lichte retouches op het ventrale
vlak te zien (figuur 6.1 nr. 1). Bovendien zijn er op de linkerboord op zowel
ventraal als dorsaal vlak lichte gebruiksretouches te zien. 
Er werden twee schrabbers verzameld. In spoor 81.01 werd een zijschrab-
bertje op een afslag aangetroffen (figuur 6.1 nr. 2). De gebruikszijde
vertoont bifaciale retouches. Het is lichtjes verbrand. Een tweede artefact,
ingezameld tijdens het aanleggen van het vlak in put 78, betreft het distale
fragment van een afslag met zeer vage retouches op het einde. Het kan
geïnterpreteerd worden als een eindschrabbertje (figuur 6.1 nr. 3). Bij deze
categorie kunnen nog twee andere stukken toegevoegd worden. Het gaat om
twee geretoucheerde brokjes vuursteen die gevonden in de zeefvakken 1 en
6. Beide vertonen retouches langs één kant en het is niet uitgesloten dat ze
als schrabber zijn gebruikt. Het vuursteenbrokje dat uit zeefvak 1 afkomstig
is vertoont bovendien ook een mogelijke kleine kerf. Ook een afslag die in
spoor 81.3 werd gevonden vertoont een kerf (figuur 6.1 nr. 5).
Er zijn slechts drie geretoucheerde afslagen gevonden. Ze komen uit spoor
79.26 en uit de zeefvakken 9 en10. Op één ervan is cortex zichtbaar.
Uit spoor 86.24 werd een artefact verzameld dat op het uiteinde van de
linkerzijde een alternerende retouche vertoont. Dit stuk kan geïnterpreteerd
worden als een boortje. Hierop is nog wat cortex zichtbaar. 
Tenslotte zijn er nog een aantal artefacten die niet direct tot een bepaald
type werktuig kunnen worden gerekend. In spoor 79.23 werd een vuurste-
nen artefact gevonden waarvan twee klingachtige afslagen zijn verwijderd.
De punt van dit artefact zou mogelijk als werktuig gebruikt kunnen zijn.
Twee brokken vuursteen werden gevonden in spoor 81.3 en in zeefvak 10.
Op beide brokken zijn enkele retouches zichtbaar. Ook twee chips vertonen
sporen van retouches.

Putnummers 77 78 79 81 82 83 86 87

Spoornummers zv 1 av 23 26 1 3 zv 5 zv 10 24 zv 6 zv 9

Schrabber 1 1(1)

Geretoucheerde afslag 1 1 1[1]

Geretoucheerde kling*

Gekerfd stuk 1

Boor 1[1]

Varia 1 1[1] 1 1[1] 1

Tabel 6.4
Aantal werktuigen per sleuf per spoor, bij

aanleg vlak of uit zeefvak: av aanleg vlak,

zv zeefvak, [corticale artefacten], (verbrande

artefacten) * uit proefsleuf 8
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6.3 Conclusies

Het onderzoek op de vindplaats Heeswijkse Kampen Havenlaan Oost heeft
slechts een beperkt aantal vuurstenen, zowel bewerkte als onbewerkte, opge-
leverd. Dit zou voor een deel verklaard kunnen worden door de toegepaste
werkwijze. Doordat de bovenliggende lagen machinaal tot op vlakhoogte
zijn verwijderd, is de kans groot dat kleinere vuurstenen artefacten niet
opgemerkt en verzameld zijn. Toch hebben we door het intensieve zeefpro-
gramma een goed zicht gekregen op de verspreiding van het vuursteen.
De zeefvakken vormen door hun betrekkelijk grote inhoud (11 x 1m?) en
hun verspreiding een representatieve steekproef voor de rest van de site.
Iets minder dan de helft van het ingezamelde vuursteen is immers verza-
meld uit deze vakken. Ook het zeven van de spoorinhoud leverde meer
materiaal op dan alleen het couperen van sporen. Dit blijkt uit de resultaten
die het zeven van o.a. spoor 81.3 heeft opgeleverd. Uit de zeefresidu’s van dit
spoor werden niet minder dan 25 artefacten verzameld. Hoe de originele
assemblage eruit heeft gezien is moeilijk te reconstrueren. 
Het overgrote deel bestaat uit productieafval, materiaal dat hierboven onder
de categorieën kernfragmenten/kernresten, decortificatie-afslagen en niet-
gemodificeerde artefacten werd besproken. Werktuigen zijn schaars (n=13).
Echte gidsfossielen voor een bepaalde periode ontbreken. De werktuigtypen
die werden herkend zijn: schrabbers (n=2), geretoucheerde afslagen (n=3)
en klingen (n=1) en gekerfde stukken (n=1). Eén artefact zou mogelijk een
boortje kunnen zijn, maar dit stuk is moeilijk te interpreteren. Verder is er
nog een aantal artefacten/vuurstenen brokjes die geretoucheerd zijn, maar
die niet aan een type zijn toe te schrijven. Tenslotte zijn er nog twee chips
verzameld die retouches vertonen.
De technologie getuigt van weinig aandacht voor vervaardiging en afwer-
king. Men heeft duidelijk artefacten gemaakt die voor onmiddellijk gebruik

Figuur 6.1
Selectie van vuurstenen artefacten uit sporen

en lagen. 1:  geretoucheerde kling,

2: zijschrabber, 3: eindschrabber, 4: kernfrag-

ment, 5: gekerfd stuk. Schaal 1.1
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bedoeld waren. Al het materiaal is klein en laat over het algemeen relatief
veel cortex op het dorsale vlak zien. Hieruit kan worden afgeleid dat men
gebruik heeft gemaakt van kleine vuursteenknollen. De vuursteen komt
allemaal ter plaatse voor in de Maasgrinden. De vuursteentypes die voor-
komen op deze site zijn Rijckholtvuursteen, Rullen(achtig) vuursteen,
Valkenburgvuursteen, lichtgrijs Belgische en Zeven Wegenvuursteen.
De eerste soort komt veruit het meeste voor. 
Ruimtelijke analyse is gezien het lage aantal vuurstenen artefacten niet
zinvol. We weten immers niet in hoeverre het materiaal representatief is
voor de originele horizontale spreiding. Op basis van het zeefprogramma
van de zeefvakken konden geen clusters afgebakend worden. We kunnen
alleen stellen dat het aangetroffen vuursteen redelijk gelijkmatig verspreid is
over de vindplaats. Ook een verspreiding van artefacttypen is niet vast te
stellen, zodoende kunnen geen activiteitenzones afgebakend worden.
Het is moeilijk om alleen op basis van het vuursteen uitspraken te doen met
betrekking tot datering. We moeten ons realiseren dat we hier niet met een
samenhangend vuursteencomplex te maken hebben. Verschillende daterin-
gen zullen in het materiaal vertegenwoordigd zijn. Enkele kenmerken van
de technologie kunnen een deel van het materiaal plaatsen in de Bronstijd.
De typologische kenmerken van het aardewerk ondersteunen deze bevin-
ding. Veel van het vuursteen werd in associatie met aardewerk uit de Vroege
en/of Midden Bronstijd gevonden. Er is echter ook Neolithisch aardewerk
en scherfmateriaal uit de Late Bronstijd en later op de vindplaats aanwezig.
Het is daarbij opvallend dat er vrijwel geen vuursteen afkomstig is uit de
kuilen die duidelijk uit de Late Bronstijd of later stammen (K5: 77.15, K6:
83.80 en K7: 84.01, ). Ook hieruit zijn monsters op artefacten gezeefd. 
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7 Natuursteen

Op de vindplaats zijn tijdens de aanleg van het vlak maar vooral tijdens het
couperen van sporen verschillende soorten natuursteen verzameld.
De meeste stukken zijn ongebroken. Slechts in enkele gevallen gaat het om
gefragmenteerde stukken. Deze fragmentatie kan in echter in geen enkel
geval met zekerheid aan menselijk handelen toegeschreven worden. In het
onderzochte materiaal is kwarts, graniet, kwartsitische zandsteen en tefriet
vertegenwoordigd. Verder is er nog een grote groep stenen verzameld die
moeilijk aan een bepaalde soort zijn toe te schrijven. In totaal gaat het om
26.901 kg natuursteen. De stenen zijn macroscopisch gedetermineerd en
bekeken op vorm, kleur, steensoort, formaat, en op bewerkings- en/of
gebruikssporen. De grote hoeveelheden klein grind, voornamelijk afkomstig
uit de zeefresidu’s en afkomstig uit de ondergrond, zijn niet in het onder-
zoek betrokken. 
De grootste categorie, in totaal 10,237 kg, bestaat uit stenen waarvan de
soort macroscopisch niet nader bepaald is. Twee andere grote categorieën
zijn kwarts en kwartsitische zandsteen/kwartsiet. Het totale gewicht aan
kwarts en graniet bedraagt 6,194 kg. Het totale gewicht kwartsitische zand-
steen/kwartsiet bedraagt 9,975 kg. Het gaat daarbij voornamelijk om fijn-
korrelig en middelgrofkorrelig materiaal. Ook is er in het materiaal tefriet
aanwezig. Het gaat dan slechts om enkele kleine stukjes. In eerste instantie
werd gedacht dat het natuursteen dat uit sporen is verzameld, gebruikt zou
kunnen zijn als grondstof voor verschralingsmiddelen voor de productie van
aardewerk. Het grootste deel van het verzamelde aardewerk is immers
verschraald met steengruis. Het gros van de natuurstenen is echter niet
gebroken. Aangezien in het wél gefragmenteerde materiaal ook het aandeel
kwarts en graniet betrekkelijk klein is, lijkt deze hypothese onwaarschijnlijk.
Het lijkt er eerder op dat het steen, soms al in gefragmenteerde toestand
voorkomt in de aanwezige afzettingen.De aanwezigheid van fragmenten
tefriet is zeker aan menselijk handelen toe te schrijven. Dit vulkanische
materiaal leent zich uitstekend voor gebruik als maalsteen en wordt met dit
doel in elk geval al vanaf het begin van de Late Bronstijd uit de Eiffel (D)
geïmporteerd. Het is een vondstcategorie die bij uitstek gerelateerd is aan
nederzettingsterreinen, al komen zij in graven en als deposities ook voor.
Het aandeel tefriet is op deze vindplaats minimaal. De steensoort is slechts
in één spoor aanwezig (83.29). Door het fragmentaire karakter van het
materiaal kan over de oorspronkelijke vorm van de maalsteen niets meer
gezegd worden. Op de vindplaats Heeswijkse Kampen Havenlaan Oost is
slechts één compleet natuurstenen werktuig gevonden.1 Dit is tijdens de
aanleg van het vlak in put 79 gevonden. Het gaat om een plat kwartsiet met
afgeronde hoeken en een iets ‘spitse’ zijde. De steen is natuurlijk gevormd.
Op het ‘spitse’ uiteinde zijn echter gebruiksporen zichtbaar. De putjes in het
oppervlak van het werktuig duiden op directe percussie van harde materia-
len, vermoedelijk vuursteen of steen. De steen is waarschijnlijk passief, dus
als aambeeld gebruikt.2 Het is mogelijk dat het object bij de productie van
vuurstenen werktuigen op de vindplaats is gebruikt. We kunnen aan het
artefact geen duidelijke datering koppelen.

Natuursteen 53
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Figuur 7.1
Vermoedelijke aambeeldsteen met gebruik-

sporen aan ‘spitse’ zijde. Schaal 1.2
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8 Heeswijkse Kampen Havenlaan Oost, de

vruchten en zaden

C.C. Bakels

Er is in Brabant relatief weinig bekend van de planten die in de Bronstijd
door de mens geteeld werden of anderszins belangrijk genoeg gevonden
werden om mee naar de nederzetting genomen te worden. Om deze reden
werd Cuijk-Heeswijkse kampen Havenlaan Oost dan ook zo intensief moge-
lijk bemonsterd. Uit alle sporen die op basis van het aardewerk in de
Bronstijd gedateerd konden worden, zijn monsters genomen. Ook sporen
die daar om andere redenen aanleiding toe gaven, zijn bemonsterd voor
botanisch onderzoek. In totaal werden daarvan 24 monsters in behandeling
genomen. Zij zijn afkomstig uit greppels, kuilen en paalsporen. De zandige
monsters werden onder een zachte waterstraal uitgezeefd onder gebruik-
making van zeven met maaswijdtes tot 0,25 mm. Helaas vertoonden maar
vier monsters resten van verkoolde zaden of vruchten (zie tabel 8.1). Dat
alleen verkoolde resten zijn aangetroffen lag in de verwachting. Alleen déze
blijven in zandige grond boven de grondspiegel bewaard. Twee van de
monsters met positief resultaat bevatten bovendien slechts ondetermineer-
bare fragmenten van graan. Dit zijn de monsters 421, met één fragment, en
488 met drie fragmenten. Uit monster 537 kwam naast een fragment graan
ook nog een exemplaar van Gierst (Panicum miliaceum) tevoorschijn.
Nummer 548, tenslotte, leverde naast zes fragmenten graan twee zaden van
Smalle weegbree (Plantago lanceolata) en Schapenzuring (Rumex acetosella)

op. Gierst is een bekend gewas uit de Brabantse Bronstijd.1 Smalle weeg-
bree en Schapenzuring zijn in Heeswijkse Kampen Havenlaan Oost te
beschouwen als akkeronkruid. Onkruid van graanakkers blijft gemakkelijk
tussen de graanhalmen steken als deze worden geoogst. Zo komen zulke
planten de nederzetting binnen. Zij worden tijdens het dorsen en de daarop-
volgende handelingen van het graan gescheiden en dienen daarna bijvoor-
beeld als veevoer of als materiaal om vuur mee aan te maken. Ook worden
zij wel gewoon als afval gestort of verbrand. In huis en op het erf kunnen zij
verkoold raken. Onkruiden geven informatie over het akkerland. In het
geval van Heeswijkse Kampen Havenlaan Oost duidt de Smalle weegbree
erop dat het akkerland zo nu en dan braak werd gelegd.
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vondstnr. vol. spoor datering resultaat

423 2 77.8 VB

421 2 77.16 VB 1 x Cerealia indet. graan

625 2 77.66 V/MB? -

630 2 77.66 V/MB? -

472 2 79.9 B -

488 2 79.26 V/MB? 3 x Cerealia indet. graan

503 2 79.26 V/MB? -

436 3 81.3 V/MB -

538 2 81.3 V/MB -

556 2 83.9 MB? -

567 5 83.13 B -

568 2 83.13 B -

589 2 83.13 B -

596 2 83.13 B -

537 3 83.29 LB/VIJ? 1 x Cerealia indet. graan

1 x Panicum miliaceum Gierst

539 3 83.29 LB/VIJ? -

548 2 83.54 B 6 x Cerealia indet graan

2 x Plantago lanceolota Smalle weegbree

2 x Rumex acetosella Schapenzuring

551 2 83.55 B -

618 3 83.80 LB/VIJ? -

584 5 84.1 B/IJ -

585 2 84.1 B/IJ -

813 2 87.9 B -

824 2 87.9 B -

825 2 87.9 B -

Tabel 8.1
Overzicht onderzochte botanische monsters

Cuijk-Heeswijkse Kampen Havenlaan Oost,

vermoede dateringen en resultaat. Vol. volu-

me onderzocht monster in liters.

B. Bronstijd, VB. Vroege Bronstijd,

MB. Midden Bronstijd, LB. Late Bronstijd,

IJ. IJzertijd, VIJ. Vroege IJzertijd. Datering op

basis van aardewerk
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9 Cuijk Heeswijkse Kampen Havenlaan

Oost: nederzettingen uit de Bronstijd

In voorgaande hoofdstukken is een beschrijving gegeven van de vindplaats
Cuijk-Heeswijkse Kampen Havenlaan Oost. Uit de analyse van het vondst-
materiaal en de grondsporen blijkt dat we op het opgegraven terrein in elk
geval te maken hebben met de relicten van nederzettingsterreinen uit de
Vroege en de Late Bronstijd. Eén en ander wordt duidelijk door de aanwe-
zigheid van een als gebouwplattegrond geïnterpreteerde structuur, kuilen,
losse paalsporen en een aantal vondstcategorieën die nederzettingsspecifiek
lijken te zijn. De sporen zijn met name ingegraven in een min of meer oost-
west lopende weinig geprononceerde verhoging die zich in oostelijke rich-
ting heeft doorgezet. Deze wordt aan twee kanten geflankeerd door met klei
opgevulde Pleistocene restgeulen. Zij moeten in de prehistorie van tijd tot
tijd als vochtige laagtes in het landschap hebben gelegen. Deze opduiking
van zand en grind blijkt lange tijd in gebruik geweest te zijn. Aardewerk
duidt erop dat er ook al in het Midden of Laat Neolithicum activiteiten in
het gebied ontplooid werden. Uit deze vondstcategorie blijkt ook dat er
tenminste tot in de Romeinse tijd gebruik van het terrein werd gemaakt.
De vindplaats zet zich vooral naar het noordoosten en oosten toe door.
Ook naar de westkant zet deze zich door. De noord- en zuidzijde van de
vindplaats lijken te zijn bereikt. De sporen zijn immers vooral op de
verhoging zelf gekarteerd. Op de kleiige flanken zelf zijn veel minder
sporen opgetekend. Hierbij moet worden opgemerkt dat sporen daar ook
moeilijker zichtbaar zijn. 
Het is aannemelijk dat we een eventuele nederzetting uit de Romeinse tijd
ten oosten van het nu opgegraven terrein kunnen verwachten.
Hieronder worden de vondsten in een breder perspectief geplaatst.
Met name de Vroege Bronstijd zal hierin een belangrijke plaats innemen.

9.1 De Vroege Bronstijd

De stand van zaken: nederzettingen uit de Vroege Bronstijd
Jammer genoeg staat de Vroege Bronstijd bekend om zijn schaarste aan
informatie als het gaat om nederzettingsterreinen en de daarop gelegen
gebouwplattegronden. Voor de structuur zoals aangetroffen in de
Heeswijkse Kampen vindplaats Havenlaan Oost zijn dan ook weinig
parallellen voorhanden. 
De eerste Nederlandse plattegronden uit deze periode zijn opgegraven in
Molenaarsgraaf. Lange tijd zijn de huisstructuren het middelpunt van
discussie geweest. Deze tweebeukige boerderijplattegronden zijn nu alge-
meen geaccepteerd. Het is vooral in de laatste jaren dat archeologisch onder-
zoek een aantal nieuwe plattegronden heeft opgeleverd.
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We doelen daarmee op de plattegronden van Noordwijk-Bronsgeest,
Geldermalsen De Bogen en de, overigens zeer dubieuze plattegrond van
Rhenen-Remmerden (figuur 9.1).1 Het aantal vindplaatsen blijft echter
opmerkelijk laag. Daarnaast zijn ze ook nog eens moeilijk te interpreteren.2

Op basis van de schaarse gegevens kunnen we echter stellen dat de
veronderstelde huisplattegronden uit deze periode over het algemeen twee-
beukig, een voortzetting van de Laat Neolithische traditie, en meestal lang
en vrijwel altijd zeer onregelmatig zijn.3 Alleen huis 2 uit Molenaarsgraaf
kent een relatief regelmatige plattegrond.4 De plattegronden laten over het
algemeen geen duidelijke interne onderverdeling zien. Duidelijk aanwijsba-
re staldelen zijn nog niet aangetroffen.5 Opmerkelijk genoeg worden er over
het algemeen weinig plattegronden van kleinere (bij)gebouwen, anders dan
de gemakkelijk te (re)construeren en meestal slecht gedateerde vier- of
zespalige spiekers, aan deze periode toegeschreven.6 Er bestaat dan ook nog
weinig zicht op de aard van en diversiteit aan gebouwen op een erf uit de
Vroege Bronstijd, of van de structuur van een dergelijk erf.
Wel kennen we enkele kleine, min of meer rechthoekige gebouwen die aan
de Laat Neolithische klokbekercultuur worden toegeschreven.7 De meest
overtuigende daarvan zijn volgens Drenth en Hogestijn de plattegronden
van Ottoland-Kromme Elleboog met een oppervlakte van 7.5 x 4.5 m en die
van Vlaardingen met een oppervlakte van 6 x 2.8 m (figuur 9.2).8
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1 Noordwijk-Bronsgeest: Van Heeringen, Van der Velde en Amen 1998. Meteren-De Bogen en
Rhenen Remmerden: Jongste, Meijlink en Van der Velde 2001. 

2 Het gaat vaak om grote hoeveelheden sporen waarbij diverse reconstructies mogelijk zijn, of
waarbij de plattegronden, door gebrek aan significant aardewerk, moeilijk te dateren zijn.

3 Fokkens 2001, 252.  Jongste, Meijlink en Van der Velde (2001, 13) spreken van huizen tussen
de 15 en 28 meter. De in de Vroege Bronstijd geconstateerde onregelmatigheid staat
overigens in contrast tot de doorgaans regelmatige en driebeukige plattegronden uit de
Midden-Bronstijd.

4 Louwe Kooijmans dateert Huis 2 mogelijk in fase 2, waarschijnlijker in fase 3 van
Molenaarsgraaf. Dit zou de in de Vroege Bronstijd zijn of laat in de Vroege Bronstijd/op de
overgang van de Vroege naar de Midden Bronstijd (overgang WKD naar HVS). Louwe
Kooijmans 1974, 276.

5 Voor een discussie over dit onderwerp zie Fokkens 2000; Fokkens 2002; Jongste, Meijlink en
Van der Velde 2001.

6 Op Meteren de Bogen zijn 4 en 6-palige spiekers aan de Vroege Bronstijd toegeschreven. 
7 Voor een overzicht zie Drenth en Hogestijn 1999.
8 Drenth en Hogestijn 1999, 126-1. 1999, 126-1. Voor Ottoland-Kromme Elleboog sluiten zij

een datering in de Vroege of Midden Bronstijd echter niet uit.



Figuur 9.1
De vroege

bronstijdplatte-

grond te Noord-

wijk (Naar:

Fokkens 2001,

fig 7),

2: Molenaars-

graaf (Louwe

Kooijmans 1974)

en 3: vermoede

plattegrond van

Rhenen

Remmerden

(naar Jongste et.

al. 2001).

Schaal 1:200
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Zuid-Nederland

Gebouwplattegronden die in de Vroege Bronstijd gedateerd worden, zijn
allen opgegraven in Noord- en West-Nederland of in het Rivierengebied ten
noorden van de Maas. Uit Zuid-Nederland kennen we, behalve de hier
besproken structuur van Cuijk-Heeswijkse Kampen Havenlaan Oost geen
plattegronden. Vindplaatsen uit deze periode zijn in Zuid Nederland über-
haupt erg schaars. Op de zandgronden zijn gepubliceerde, vermoede neder-
zettingsterreinen op één hand te tellen. Van de grootschalig onderzochte
gebieden rond Oss, Weert en Someren zijn, voor zover ons bekend, alleen
in Oss duidelijk dateerbare grondsporen uit deze periode gekarteerd.
De recentelijk door Arts en Van de Wijdeven uitgevoerde inventarisatie van
bronstijdvindplaatsen in de Kempen laat wel enkele grafheuvels en deposi-
ties van bronzen uit de Vroege Bronstijd zien maar geen enkel duidelijk
nederzettingsterrein.9

In Oss-IJsselstraat zijn enkele kuilen en een concentratie met potbeker- en
wikkeldraadaardewerk opgegraven.10 Ook zijn op Oss-Schalkskamp een kuil
en twee waterputten respectievelijk in de Vroege Bronstijd en op de over-
gang van de Vroege Bronstijd naar de Midden-Bronstijd gedateerd.11 Er zijn
echter geen plattegronden herkend. Dit is dan ook het beeld van de neder-
zettingen uit deze periode zoals we die ten zuiden van de Maas kennen; een
aantal kuilen en losse vondsten van aardewerk verspreid over een klein
areaal.
De algehele schaarste aan nederzettingsterreinen in Zuid-Nederland is

Figuur 9.2
Plattegronden van gebouwen die aan de klok-

bekercultuur worden toegeschreven:

1: Vlaardingen, 2: Ottoland-Kromme elleboog.

Schaal 1:200
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9 Arts en Van de Wijdeven 2001, 35
10 Wesseling 1993, 113.
11 Jansen en Fokkens 1999, 64. C14-dateringen Oss Schalkskamp rond 1850 voor Chr.



vermoedelijk te verklaren door de locatiekeuze van de boeren uit deze perio-
de. Zij kozen voor nederzettingslocaties op vruchtbare leemrijke gronden
dicht langs de rivieren en beken. De hooggelegen dekzandplateaus zoals te
Weert en Someren, verder verwijderd van de rivieren waren voor bewoning
wellicht minder in trek. Daar zou onderzoek op de randen van en in de
beek- en rivierdalen zelf het beeld mogelijk enigszins kunnen bijstellen.
In Cuijk zelf zijn tot nu toe in elk geval zeven vindplaatsen van aardewerk
uit de periode van het Laat Neolithicum tot en met het begin van de Midden
Bronstijd bekend. Op Groot Heiligenberg zijn tijdens het proefsleuven-
onderzoek scherven met wikkeldraadversiering gevonden. Op de Nielt en
recentelijk ook ten westen van het gehucht Heeswijk zijn vondsten van
aardewerk gedaan uit het begin van de Midden Bronstijd. Vooral het aarde-
werk van de laatste locatie kan gezien worden als een directe opvolger van
wikkeldraad. Ook diverse meldingen van locale archeologen van klokbeker-,
potbeker- en wikkeldraadmateriaal laten zien dat het gebied op verschillende
plaatsen bewoond en geëxploiteerd is.
De vindplaats Heeswijkse Kampen Havenlaan Oost staat dus niet op zich-
zelf maar maakt deel uit van een complex van in die periode gebruikte
arealen.

Het Nederzettingsterrein Heeswijkse Kampen Havenlaan Oost

Het is duidelijk dat het hier opgegraven terrein belangrijk is. De aanwezig-
heid van een als gebouwplattegrond geïnterpreteerde structuur, geassocieerd
met wikkeldraadaardewerk, maakt het aannemelijk dat we hier te maken
hebben met een nederzettingsterrein uit de Vroege Bronstijd. Ook een
aantal vondsten uit de Vroege Bronstijd zelf wijst in de richting van gebruik
als nederzettingsterrein. (zie hieronder). 
De hier opgegraven plattegrond is in meerdere opzichten opmerkelijk: niet
alleen is het de eerste in Zuid-Nederland onderzochte structuur die op basis
van het aardewerk duidelijk uit deze periode stamt, ook is het met de afme-
tingen van ‘slechts’ 5 x 3.5 meter, een van de weinige herkende 'kleine' struc-
turen uit deze periode. De archeologisch zichtbare diepte van de paalkuilen
is gering, tot ongeveer 35 cm. De diameter van de kuilen doet echter een
relatief zware constructie vermoeden. De palen zijn duidelijk 'dragend'
geweest. Opmerkelijk zijn ook de elkaar oversnijdende middenstaanderkui-
len. Het gebouw lijkt een reparatiefase te kennen. De aard van de structuur
is, bij gebrek aan parallellen, onduidelijk. Indien het hier om een bijgebouw
gaat, is het hoofdgebouw buiten het nu opgegraven terrein gelegen geweest
of is de boerderij lichter geconstrueerd geweest en daardoor tijdens de
opgraving niet teruggevonden. Sporen van ondiep ingegraven palen kunnen
door de in het gebied heersende verbruining en sterke bioturbatie immers
ongezien zijn verdwenen. Een tweede mogelijkheid is, dat het hier gaat om
een zwaar geconstrueerd deel van een boerderij met twee of meer beuken.
De lichter geconstrueerde en daardoor minder diep ingegraven delen
zouden dan niet meer bewaard zijn. In dit opzicht is de relatief lege zone
rondom het gebouwtje opmerkelijk. Gedurende deze fase van gebruik zijn
er op het vermoede erf waarschijnlijk op diverse plaatsen kuilen gegraven.
In de directe omgeving van de door ons herkende structuur, vooral naar het
noorden toe is dit echter niet het geval. Dit deel werd gespaard. De moge-
lijkheid dat hier een ander, archeologisch niet meer zichtbaar deel van het
gebouw heeft gestaan is een verklaring voor het ontbreken van veel sporen,
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vooral kuilen, op deze locatie. De tot nu toe bekende parallellen voor huis-
plattegronden uit de Vroege Bronstijd ondersteunen een dergelijke interpre-
tatie echter niet. Het is waarschijnlijk pas in een latere exploitatiefase van
het terrein dat op de plaats van de structuur een aantal grote kuilen wordt
gegraven. De plattegrond wordt in elk geval oversneden door een kuil met
aardewerk uit de Late Bronstijd. De houdbaarheid van de interpretatie als
plattegrond in deze vorm zal door toekomstig onderzoek in Zuid Nederland
al dan niet worden bevestigd. 
De vondsten uit paalsporen 77.11 en 77.18 van structuur 1 geven een eendui-
dig beeld. Het met wikkeldraad versierd materiaal geeft een datering in de
Vroege Bronstijd. De specifieke kenmerken daarvan, vooral de uit de klok-
bekerperiode bekende zonering van decoratieve elementen wijzen ook nog
eens op een vroege datering daarbinnen.12 Het is opvallend dat uit beide
paalsporen in elk geval scherven van één bekerpot afkomstig zijn. De rand-
fragmenten uit de verschillende sporen passen aan elkaar. Dit duidt erop dat
de sporen duidelijk bij elkaar horen. Het voorkomen van bekerpotten duidt
op het gebruik van het terrein als nederzetting. In graven uit de Vroege
Bronstijd, maar ook uit de voorafgaande perioden, de andere context waarin
aardewerk voorkomt, zijn bekerpotten nog niet aangetroffen.
Jammer genoeg zijn de meeste sporen op het terrein Heeswijkse Kampen
Havenlaan Oost slecht te dateren. Dit geld zowel voor de paalsporen, de
greppeldelen alsook een deel van de kuilen. Het aardewerk daaruit laat
meestal een datering anders dan Bronstijd niet toe. In een aantal gevallen
kan zelfs gedacht worden aan een vroegere datering, nl. het Midden en/of
Laat Neolithicum. Enkele fragmenten klokbekermateriaal en scherven die
waarschijnlijk behoren tot de Steingroep duiden hierop. Er zijn geen sporen
op het terrein, anders dan die van de hier besproken gebouwstructuur die
op basis van het aardewerk eenduidig in de Vroege Bronstijd te dateren zijn.
Het is echter aannemelijk dat een gedeelte van de overige opgegraven
sporen in deze periode te dateren is. Ook het aardewerk spreekt dit niet
tegen. Veel sporen bevatten met steengruis gemagerde, onversierde
scherven. Van de 25 Vroege Bronstijd scherven uit sporen 77.11 en 77.18 van
structuur 1 zijn er slechts zeven versierd (28%). Twee uit andere sporen van
dezelfde structuur afkomstige scherven zijn ook onversierd. Ook een deel
van het als Bronstijd gedateerde onversierde en steengruisgemagerde mate-
riaal uit een aantal andere sporen zou in principe van begeleidingsvaatwerk
van wikkeldraadaardewerk kunnen zijn. Met name in nederzettingscontext,
waarbij we te maken hebben met gebruiksaardewerk, o.a. voor koken en
opslag, zouden we tenminste kunnen verwachten dat een deel van het
aardewerk onversierd is. De literatuur met betrekking tot nederzettingsma-
teriaal helpt ons hierbij niet veel verder; vaak wordt alleen het met wikkel-
draad- en potbekermotieven versierd aardewerk, of het op vorm herkenbare
aardewerk in de studies meegenomen. Jammer genoeg konden uit de meest
interessante sporen in Heeswijkse kampen Havenlaan Oost geen goede 14C-
monsters worden gehaald. Voor het meeste aardewerk kunnen we dan ook
niet veel anders dan de ruime dateringsmarge zoals Bronstijd of Vroege of
Midden Bronstijd aan te houden. Op basis van de uiterlijke kenmerken valt
in veel gevallen een datering in de Late Bronstijd af.
Het vuursteen uit sporen is in dit geval veelzeggend. In veel gevallen is het
vuursteen geassocieerd met aardewerk. Spoor 81.3 bevat bijvoorbeeld niet
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minder dan 25 vuurstenen artefacten. Ook bevat het spoor 21 fragmentjes
bronstijdaardewerk, waarvan de bulk met steengruis gemagerd is. Voor
dergelijke assemblages is een datering in de Vroege of de Midden Bronstijd
aannemelijk. Vuursteen komt op nederzettingsterreinen uit de Late
Bronstijd of zelfs vanaf een late fase van de Midden Bronstijd waarschijnlijk
veel minder voor.13 We zijn hier in onze interpretaties echter zeer beperkt:
vuursteenstudies van vindplaatsen uit de Bronstijd in Zuid Nederland, en
zeker uit het latere deel hiervan, zijn zeldzaam.14

Uit ons beperkte vuursteenmateriaal blijkt dat voor de productie van werk-
tuigen voornamelijk gebruik is gemaakt van locale vuursteen, zoals die over-
vloedig in de plaatselijke terrasafzettingen aanwezig is. Er zijn vooral
ongemodificeerde artefacten aanwezig. Gebruiksretouche op een aantal
ervan laat zien dat zij echter wel als werktuig zijn gebruikt. Het complex is
niet gesloten, er kunnen dus verschillende perioden vertegenwoordigd zijn.
De aanwezigheid van het meeste ervan in sporen met steengruisgemagerd
bronstijdaardewerk en een aantal technologische kenmerken ervan maakt
duidelijk dat een groot deel ervan zeker uit de Bronstijd zal stammen. Het is
noemenswaardig dat de kuilen waaruit het scherfmateriaal zeker, of met
enige waarschijnlijkheid uit de Late Bronstijd stamt vrijwel geen vuursteen
bevatten (N=1). Ook delen van de vullingen daarvan zijn uitgezeefd op vuur-
steen. We kunnen concluderend stellen dat we voor de Vroege Bronstijd te
maken hebben met een nederzettingsterrein waarop in elk geval één
gebouwtje heeft gestaan en waarbij waarschijnlijk enkele kuilen in gebruik
zijn geweest. Of de greppels ook uit deze periode stammen moet hier een
vraag blijven. Dateringen van het vondstmateriaal uit greppels of oversnij-
dende sporen maakt een datering in de Vroege of de Midden bronstijd aan-
nemelijk.
Op basis van het vondstmateriaal kunnen geen duidelijke activiteitszones
worden aangewezen. Alle categorieën vuursteenmateriaal, van kernfragmen-
ten tot werktuigen en debitage-afval, werden verspreid teruggevonden. Ook
natuursteen en aardewerk geven geen aanwijzingen voor specifieke activitei-
ten. Wel kan gesteld worden dat het grootste aantal kuilen geclusterd in de
strook ten westen van het structuurtje zijn gegraven. Over gelijktijdigheid
van beide fenomenen kunnen op dit moment echter geen concrete uit-
spraken worden gedaan.

9.2 De Late Bronstijd

In het aardewerk zijn met zekerheid vormen aanwezig die toe zijn te schrij-
ven aan de Late Bronstijd, in elk geval de Henkeltasse, het daarbij gevonden
potje, het aardewerk met hoekige overgang van schouder naar hals uit 77.15
en een aantal andere scherven. Het voorkomen van kuilen met dit materiaal,
duidt volgens ons ook op de directe nabijheid van een nederzettingsterrein.
Waarschijnlijk bevinden we ons op een erf uit die periode. Het is aanneme-
lijk dat een deel van de niet dateerbare paalsporen bij deze fase hoort. Uit de
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Late Bronstijd zijn geen gebouwstructuren herkend. 
Ook voor deze periode staat Heeswijkse Kampen Havenlaan Oost niet op
zichzelf. In Cuijk kennen we verschillende vindplaatsen uit deze periode.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek op Groot Heiligenberg en in de
Heeswijkse Kampen zijn verschillende andere Late Bronstijd nederzet-
tingsterreinen aangesneden. Op eerstgenoemde locatie zijn zeker diverse
erven aanwezig geweest. Een klein gedeelte daarvan is inmiddels opgegra-
ven. Hier zijn kuilen, spiekers en een palissade aangetroffen die op basis
van het aardewerk uit een late fase van de Late Bronstijd stammen.
De meest tot de verbeelding sprekende vindplaats uit die periode in de
directe omgeving is het jammer genoeg nooit goed onderzochte en nu reeds
onder een woonwijk verdwenen urnenveld van de Heeswijkse Kampen.
Hier moeten enkele honderden graven uit de Late Bronstijd en de Vroege
IJzertijd hebben gelegen. De urnen en bijpotten uit de verschillende privé-
collecties en uit het museum Ceuclum, een aantal met de zo kenmerkende
Kerbschnittversiering zijn hier getuigen van. De bewoners van de nederzet-
tingsterreinen op Havenlaan Oost, Heeswijk, Groot Heiligenberg en De
Nielt zullen zeer waarschijnlijk hun doden in dit grafveld hebben begraven.
De nederzettingssporen zijn de relicten van een aantal wandersiedlungen of
zwervende erven die zich om, of in de buurt van dit collectieve, centrale
grafveld verplaatsten.
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Deel 2:

Cuijk Heeswijkse Kampen Havenlaan West: de

baksteenovens

S. Peters (BAAC bv)





1 Inleiding

Vooronderzoek, onderzoek en vraagstellingen

In dit hoofdstuk worden de baksteenovens besproken die tijdens het proef-
sleuvenonderzoek van 2001 zijn ontdekt en in 2003 verder zijn onderzocht
door middel van een opgraving. Tijdens het verkennende onderzoek was het
terrein ten westen van de toenmalige Havenlaan net omgeploegd. Op het
maaiveld tekenden zich een aantal grote concentraties van baksteenfrag-
mentjes en een aantal zwarte kernen af. Deze laatste betroffen concentraties
steenkool. Aan het oppervlak zijn destijds vijf structuren gekarteerd. In
proefsleuf 12 is een zesde structuur aangetroffen. Tijdens het onderzoek in
de proefsleuf zijn twee steenconcentraties onderzocht. Zij zouden later twee
met restbaksteenpuin opgevulde zavelwinningskuilen blijken te zijn. 
De dreef die in het kader van de realisering van de bouwplannen rondom
het terrein W3C zou worden aangelegd was direct over de cluster veldovens
en baksteenconcentraties gepland. In overleg met de gemeente Cuijk, de
Archeologische Advies Commissie Cuijk en Archeologic is vastgesteld dat
de veldovens door middel van een beperkte opgraving verder onderzocht
konden worden. Het onderzoek is uitgevoerd binnen het project W3-dreef
en is uitgevoerd door onderzoekers van Archol en BAAC. De laatste partij is
benaderd voor hun specifieke expertise op dit terrein.

Tijdens het onderzoek stonden, op basis van het Programma van Eisen de
volgende vraagstellingen centraal:

– Wat is de ouderdom van de ovens?
– Zijn ze eenmalig gebruikt of meermaals?
– Is sprake van te onderscheiden bouwfasen?
– Welke brandstoffen zijn gebruikt en in welke verhoudingen?
– Wat is er in de veldovens gebakken?
– Hoe zag het bakproces er uit?
– Wat was de structuur en opbouw van de ovens?
– Zijn voor de vorming van de bakstenen sporen van kleiopslag aanwezig?

Indien mogelijk worden zij in onderstaande tekst beantwoord.
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2 Landschappelijke ligging

De cluster veldovens en de daarbij gelegen baksteenconcentraties zijn gele-
gen op de rand van een restgeul, waar siltig zand overgaat in kleiafzettingen.
De ovens zijn op een strategische locatie aangelegd. Het is waarschijnlijk
dat de klei voor de bakstenen in de opgevulde geul zelf is gewonnen. Onder
invloed van de Beerse Maas werd tot recentelijk klei in directe omgeving
afgezet. Aan de zuidkant van het areaal zijn aan het oppervlak enkele
depressies zichtbaar.1 Zij vormen mogelijk de restanten van kleiwinning.

Figuur 2.1
Hoogtelijnenkaart van het maaiveld van vind-

plaats Heeswijkse Kampen Havenlaan West

met de locatie van de veldovens op de rand

van de voormalige geul

72 Het onderzoek in het tracé van Dreef W3



Figuur 2.2
De veldovens aan het oppervlak tijdens de

proefsleuvencampagne in 2001. Foto geno-

men in zuidelijke richting
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3 Resultaten

Binnen het project was het mogelijk om één oven verder vrij te leggen en te
documenteren. Omdat van oven 2 naast de ingebrande bodem ook, zij het
zeer fragmentarisch, stenen van het opgaande werk bewaard waren geble-
ven is deze daarvoor geselecteerd. Na het verwijderen van de ca. 30 centime-
ter dikke bouwvoor bleek het spoor uit twee ovens te bestaan die na elkaar
waren aangelegd. Van de eerste oven (oven 4) resteerde de bruin ingebrande
natuurlijke bodem van zavel. Van deze min of meer vierkante plattegrond
was de zuidoosthoek reeds weggeploegd. Rondom deze oven liep een baan
met rode bakstenen, baksteenfragmenten en halfgebakken klei. In een later
stadium is gedeeltelijk over de oude oven heen een nieuwe aangelegd (oven
2) die beter bewaard was gebleven (figuur 3.1). Deze bestond naast de bruin
ingebrande ondergrond uit acht in noord-zuidelijke richting lopende banen
van zwartverbrande zavel. Rondom deze plattegrond van circa 9 x 11 meter
liep net als bij oven 1 en 4 een 1.25 tot 2 meter brede baan van rode
baksteenfragmenten en halfgebakken klei.

Figuur 3.1
Vlaktekening van de ovens 2 en 4
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Figuur 3.2
Schematisch profiel van oven 2
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Omdat van het opgaande werk slechts acht stenen in situ bewaard waren
gebleven is de reconstructie speculatief, en berust deze gedeeltelijk op de
resultaten van eerder opgegraven veldovens. In het profiel is te zien dat de
zwarte banen diep zijn ingebrand (figuur 3.1-3.3). Boven de zwarte banen
waren bakstenen gestapeld, staande op de lange smalle kant. Hiervan was
nog één laag aanwezig. Deze langgerekte penanten waren waarschijnlijk
onderling verbonden met boogjes waaronder zich de stookgangen bevon-
den. Hierboven was de rest van de bakstenen opgetast. Mogelijk werd zavel
uit de greppel rondom de oven gebruikt om de baksteenmassa aan de
buitenzijde luchtdicht af te smeren of als bindmiddel tussen de buitenste
stenen (Bij oven 3 ontbreekt een dergelijke greppel en werden voor dit doel
twee diepe kuilen gegraven.). In de zeven stookgangen werd steenkool
gebrand waarvan witte steenkoolas en steenkoolbrokken getuigen. Ook rond
de oven zijn grote en kleinere in de grond getrapte steenkolen aangetroffen.
Tijdens het bakproces brandde de natuurlijke ondergrond (zavel) het diepst
in onder de langgerekte penanten en reduceerde daarbij zwart. Na voltooiing
van de bakgang verwijderde men de bekleding van de steenmassa die onder
meer in de greppel rond de oven werd gedeponeerd. In deze greppel zijn
zowel halfgare zavel als bakstenen aangetroffen waarbij enkele stenen half
gebakken en half ongebakken waren. Vervolgens konden de stenen worden
verzameld en verdeeld in verschillende kwaliteitsklassen. Blijkbaar werden
vrijwel alle stenen meegenomen gezien het in verhouding zeer kleine aantal
dat bij de opgraving werd aangetroffen. De enkele complete bakstenen die
in de greppels rond oven 2 en 4 werden aangetroffen variëren iets rond de
gemiddelde maten; 22.8 x 11.1 x 5.6 (voor formaten zie appendix). 
Er is bij geen van de vier aangetroffen ovens sprake van een echt gebouw
omdat muren ontbreken. Hollestelle duidt dit soort ovens voor eenmalig
gebruik aan met de historische term: loegenovens.1 Op basis van een frag-
ment roodbakkend aardewerk uit een uitbraaksleuf in oven 2, zijn de ovens
in de 18e eeuw gedateerd.
In Rwanda worden dergelijke ovens ook tegenwoordig nog gebouwd en
gestookt (figuur 3.4). 

Figuur 3.3
Oven 2, vlak en profiel tijdens de opgraving
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Voordat de industrialisatie zijn intrede deed in de baksteenindustrie was
men aangewezen op meer kleinschalige productie in veldovens. Wanneer er
een bouwproject op stapel stond ging men over tot het aanleggen van een
oven. Hoe dat bij een project als bijvoorbeeld de bouw van een boerderij in
zijn werk ging is niet met zekerheid te zeggen. Gezien de hoeveelheid werk
die dit met zich mee bracht zal er wellicht een beroep gedaan zijn op
mensen uit de buurt; burenwerk. Een oven werd bij voorkeur aangelegd op
een plaats waar veel en goede leem in de grond zat. Hier werd leem gesto-
ken waarmee men de bakstenen vormde. Wanneer deze zogenaamde
vormelingen (ongebakken bakstenen) na ongeveer vijf weken voldoende
gedroogd waren kon worden begonnen met het opstapelen. Volgens een
ruwe schatting zouden er in een veldoven per keer ongeveer 100.000
stenen gebakken kunnen worden. Dit type veldoven werd maar één keer
gebruikt.
De vier aan de Havenlaan blootgelegde ovens fuctioneerden niet gelijktijdig;
ze zijn in ieder geval ten dele na elkaar aangelegd. Hoeveel tijd daar tussen
heeft gezeten en of er misschien sprake is geweest van één bouwbouwpro-
ject waarvoor ze dienden is niet goed vast te stellen. Evengoed kan deze loca-
tie dermate geschikt zijn gebleken voor deze activiteit, vanwege de
aanwezigheid van de belangrijkste grondstof bijvoorbeeld, dat men vier of
zelfs vijf keer terug is gekomen. Dat klei ter plaatse werd gewonnen valt ook
tegenwoordig nog af te lezen aan historische toponiemen Leemputten, De

Cuylen en In de Cuylen in de directe nabijheid van de ovens (figuur 3.5).
Ook nu nog wordt er nog grootschalig grondstof voor de keramische
industrie gewonnen.Historische aanwijzingen waarvoor de stenen uit de
ovens in de 18e eeuw werden gebruikt zijn nog niet bekend.

Figuur 3.4
Een recente steenoven in Rwanda (foto R. van

Genabeek)

Figuur 3.5
Straatnaambord van Leemputten enkele

honderden meters verwijderd van de vind-

plaats
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Appendix

Formaten van bakstenen uit oven 2 en 4:

23.0 x 11.3 x 5.5
22.2 x 10.6 x 5.6
22.6 x 11.5 x 5.6
22.7 x 10.9 x 5.5
23.0 x 11.1 x 5.7
23.0 x 11.3 x 5.5
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Deel 3:

De begeleiding van de ontgraving van Dreef W3





1 Inleiding

In de weken 23-28 van 2003 is in de Heeswijkse Kampen in de gemeente
Cuijk de ontgraving van een dreef archeologisch begeleid. De waterweg
werd gegraven ten behoeve van een nieuwbouwplan met als thema ”wonen
aan het water”. De begeleiding is uitgevoerd in opdracht van de gemeente
Cuijk. De ontgraving van de dreef is uitgevoerd door de firma Heeswijkse
Kampen bv, de archeologische begeleiding door drs. M. Duurland van
Archol bv. Het werkplan voor de ontgraving is opgesteld door Archeologic.1

In het tracé van de dreef zijn diverse vindplaatsen bekend. Twee van de
vindplaatsen, Heeswijkse Kampen Havenlaan Oost en Heeswijkse Kampen
Havenlaan West zijn door middel van een opgraving onderzocht. Tussen
deze vindplaatsen is een derde vindplaats gelegen. Door het bevoegd gezag
(met betrekking tot de ontgraving dreef: de provincie Noord- Brabant) is
vastgesteld dat de vindplaats niet behoudenswaardig is en daarom niet door
middel van een opgraving onderzocht hoeft te worden. Wel is bepaald dat de
graafwerkzaamheden met betrekking tot een deel van de dreef archeolo-
gisch begeleid moesten worden: het onderste oost-west georiënteerde deel,
de westbocht en een deel van de oostbocht. Het bovenste oost-west georiën-
teerde gedeelte was al archeologisch vrijgegeven.
Hieronder wordt de begeleiding beschreven. Allereerst wordt kort terugge-
blikt op het vooronderzoek. Daarna zullen achtereenvolgens de methodiek
van het werk en de resultaten worden besproken.

Inleiding 81

1 Werkplan Ontgronding Heeswijkse Kampen-W3C.



2 Het vooronderzoek

In de voorgaande jaren is op diverse locaties in de Heeswijkse Kampen
boor- en proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. De boringen zijn gezet door
RAAP, de proefsleuven gegraven door Archol. Samen hebben de onderzoe-
ken geleid tot de ontdekking van verschillende grote en kleine vindplaatsen
van het Mesolithicum tot en met de postmiddeleeuwse periode. Twee daar-
van zijn in al uitgebreid in dit rapport beschreven en komen hier niet meer
aan de orde. In 2002 zijn ten noorden van de Havenlaan proefsleuven
getrokken op het terrein dat wordt aan geduid met de naam W3C. Het boor-
onderzoek aldaar had geen vondstmateriaal opgeleverd. Wel is met de boor
op het westen van het terrein een verhoging gekarteerd.1 Het proefsleuven-
onderzoek leverde juist op en aan de randen van die verhoging grondsporen
en een klein aantal vondsten op. In de sleuven 28, 29, 30 zijn grondsporen
opgetekend. Er zijn paalsporen en enkele kuilen gekarteerd. Opvallend
waren een aantal exemplaren van de laatste categorie. Enkele ronde kuilen
met een diameter van ongeveer 1, 5 meter kenmerkten zich door een hout-
skoolrijke vulling en een bruinrood gekleurde buitenrand. In eerste instan-
tie werd hierbij gedacht aan silo’s . Tijdens het couperen bleek dat de sporen
relatief ondiep waren en werd de hypothese in het veld bijgesteld. Wel is
duidelijk dat we te maken hadden met kuilen waarin vuur gebrand had, een
spoortype wat later nog op diverse andere plaatsen in de Heeswijkse
Kampen gevonden zou worden. Wat vondstmateriaal uit verschillende
sporen duidde erop dat het complex aan sporen in de IJzertijd moest date-
ren.
Sleuf 38, een sleuf van 100 x 4 meter werd dwars op de genoemde sleuven
gegraven. Hierin tekende zich tien slecht zichtbare sporen af. Bij couperen
bleek dat de conservering van de sporen matig was. Aardewerk werd alleen
gevonden tijdens het aanleggen van het vlak. Het betreffen acht scherfjes
ijzertijdaardewerk. Alle stukken waren sterk verweerd.
Op basis van de gegevens is geconcludeerd dat sporen vooral op de zuid- en
oostflanken van een verhoging in het terrein liggen. Het gaat met name om
ijzertijdsporen. Deze  waren 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 voorna-
melijk tijdens de 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 is hier een sterke verbruining opgetreden.
Het is vooral voor deze vindplaats dat een archeologische begeleiding is
uitgevoerd.
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Figuur 2.1
Ligging proefsleuven vooronderzoek W3C,

Kralensnoer noord, locatie tracé dreef en

plaatsen waar grondsporen zijn aangetroffen.

a: ligging van de proefsleuven; b: tracédeel

met sporen; c: tracé Dreef; d: veldovens aan

het oppervlak
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3. Methodiek en vraagstelling

Die delen van het tracé waarin de vindplaatsen Heeswijkse Kampen
Havenlaan West en Heeswijkse Kampen Havenlaan Oost lagen zijn door
niet door de ontgronder afgegraven. Hier zijn de bouwvoor en de andere
afdekkende lagen verwijderd door Archol zelf.
De archeologische begeleiding van de overige delen van de dreef was
volgend aan de graafwerkzaamheden van Heeswijkse Kampen bv. De
ontgronding van het tracé heeft in verschillende stadia plaatsgevonden.
Allereerst is in delen ervan de bouwvoor verwijderd. Daarna zijn de jonge
kleiafzettingen in delen verwijderd. Hieronder tekenden zich op diverse
plaatsen, op opduikingen van zand en grind, de grondsporen af. Na het
ontgraven van deze bovenste pakketten werd op de delen waar deze aanwe-
zig was nog een dik pakket zware, grijs blauwe klei verwijderd. Deze afzet-
tingen kwamen vooral voor in de restgeulen die in het gebied aanwezig zijn.
Daaronder vindt men rivierafzettingen in de vorm van grof zand en grind.
De graafwerkzaamheden gingen niet achter elkaar door. Men was afhanke-
lijk van de directe vraag naar grondstoffen van de keramische industrie. Zo
was het mogelijk dat er op sommige dagen niet gegraven werd maar dat er
op de volgende dag twee of drie machines aan het afgraven waren. Het
bleek daardoor niet mogelijk steeds bij de aanleg van het juiste niveau aan-
wezig te zijn. Op drie delen in het tracé zijn grondsporen aangetroffen. Zij
vormen twee afzonderlijke vindplaatsen.
De dreef is gezien als één lange onderzoeksput waarvan de verschillende
archeologisch interessante delen zijn opgetekend. Het tracé is put nr. 88
genoemd. Deze valt zo binnen de algehele putnummering van de
Heeswijkse Kampen. In die delen van de put waarin sporen voorkomen zijn
locale meetsystemen uitgezet. Zij zijn later ingemeten en van coördinaten in
het Rijksdriehoeknet voorzien. 
De archeologisch interessante delen zijn getekend en beschreven, er is
indien mogelijk daterend vondstmateriaal verzameld en er zijn in een aantal
gevallen coupes gezet om inzicht te krijgen in de aard van de sporen. Indien
het vondstmateriaal niet aan sporen te koppelen was, is het in vakken van
5x5 meter verzameld. Op diverse plaatsen zijn indien de sporen en lagen
daartoe aanleiding gaven monsters genomen voor botanisch onderzoek en
14C-datering.

De algemene doelstelling die aan een bouwbegeleiding ten grondslag ligt is
de volgende:

Het geven van een inventarisatie, karakterisering en documentatie van aan en

afwezigheid van archeologische waarden in een door een niet archeologisch

bodemverstorende activiteit te verstoren gebied. Van de archeologische waarden

wordt een karakterisering gegeven waarbij de aspecten periode aanduiding, geolo-

gische context, aard en waardering aan de orde komen.

Het beeld bestaat dat in het tracé één of enkele vindplaatsen aanwezig zijn
met een geringe spoordichtheid waar vooral op de landschappelijk dieper
gelegen terreindelen de sporen bewaard zijn gebleven. Dit geldt vooral voor
de vindplaatsen die in 2002 zijn ontdekt. De hogere delen van de vindplaat-
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sen zijn waarschijnlijk afgetopt.
De tijdens het vooronderzoek ontdekte scherfjes dateren de vindplaats
hoogst waarschijnlijk in de ijzertijd.
De vraag die aan deze specifieke bouwbegeleiding ten grondslag ligt betreft:
is dit beeld correct?
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4. De resultaten

Op drie verschillende plaatsen zijn in het begeleide deel van het tracé vind-
plaatsen aangetroffen. De eerste locatie ligt direct ten noorden van de vind-
plaats Heeswijkse Kampen Havenlaan Oost en ten westen van proefsleuf 6
van het onderzoek Kralensnoer. Het gaat hier om een aantal sporen dat zich
in de oostelijke helft van het tracédeel bevindt, op de rand van dezelfde rug
als waarop Havenlaan Oost ligt. Direct ten westen van de opgetekende
sporen bevinden we ons in een laag, kleiig deel wat naar het westen toe
eindigt in een komgebied. De sporen beperken zich dus tot het, zij het rela-
tief weinig, hogere gedeelte. Het gaat om klein aantal herkende sporen.
Door de gehanteerde graafmethodiek is het aannemelijk dat een (groot?)
aantal sporen niet zijn herkend. Dit zal vooral gelden voor de meestal vage
bronstijdsporen. Een clustertje van tien vermoede paalsporen bevindt zich
in het uiterste noorden van het tracé. Zij zijn niet duidelijk aan een struc-
tuur toe te wijzen. Een aantal grotere sporen, waaronder waarschijnlijk
kuilen bevinden zich tegen het opgegraven deel van vindplaats Havenlaan
Oost. Het vondstmateriaal van de vindplaats is beperkt. In de 5 x 5 meter
vakken zijn enkele scherfjes uit de Bronstijd, de IJzertijd en de Romeinse
tijd verzameld. Eén van de ijzertijdscherfjes is versierd met kamstreken.

De tweede vindplaats ligt op de flank van de verhoging die tijdens het proef-
sleuvenonderzoek W3C is gekarteerd in de sleuven 28, 29, 30 en 38. In het
tracé vanaf de locatie vanaf proefsleuf 30 tot aan de locatie van de voormali-
ge Havenlaan zijn relatief veel sporen opgetekend. Zij zijn ingegraven in de
zone van de overgang van de met klei gevulde geul naar de zandige verho-
ging. In de sporen zijn paalsporen en kuilen vertegenwoordigd.In totaal gaat

Figuur 4.1
Grondsporen in noordoostelijk deel van put

88. a: grondsporen in tracé van dreef (voor

locatie zie figuur 2.1), b: opgegraven gedeelte,

c: proefsleuf Kralensnoer noord met grond-

sporen
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het om 81 sporen. Een rij van 18 sporen met een lengte van ongeveer
23 meter valt direct op. In eerste instantie is hierbij gedacht aan de wand
van een huis. Zoekwerk in het veld leverde echter geen tegenhanger of
mogelijke middenstaanders op. Opvallend is dat de rij palen is aangelegd op
de overgang naar de kleiige, natte zone. We gaan ervan uit dat we hier te
maken hebben met (een deel van) een palissade. Ten westen van de palenrij
zijn nog enkele tientallen paalsporen aanwezig. Hieruit kunnen geen be-
trouwbare structuren gedestilleerd worden. Ook zijn enkele restanten van
greppels aanwezig. Ook hieruit zijn geen betrouwbare structuren te recon-
strueren. Op het terrein, op het meer zandige deel, zijn verschillende grote
kuilen gekarteerd. Het gaat om hetzelfde type kuil als al in de proefsleuven
was aangetoond: relatief grote ronde of ovale sporen met een zeer houts-
koolrijke vulling. De twee grootste hadden diameters van rond de 2,3 meter.
Uit het cluster sporen en de bovenliggende lagen is vrijwel geen vondstma-
teriaal afkomstig. Slechts uit de sporen 88.62 en 88.73 is wat aardewerk
afkomstig. Het gaat in totaal om vijf zeer kleine scherfjes ijzertijdaardewerk.
Uit spoor 88.57 is verder een vuurstenen schrabber afkomstig. Deze is niet
diagnostisch.

Figuur 4.2
Grondsporen in westelijk deel van put 88

(voor locatie zie figuur 2.1). a. proefsleuven

van campagne W3C, b: gedeelte van tracé

waarin sporen zijn gekarteerd, c: grondsporen
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De derde plaats waar sporen gekarteerd zijn ligt op ongeveer 100 meter ten
noorden van de laatst beschreven locatie. In dit oost west georiënteerd tracé-
deel was geen begeleiding begroot, dit gedeelte was immers al vrijgegeven.
Toch konden hier nog een aantal mooie sporen onderzocht worden. Hier is
een kuil met ijzertijdaardewerk waargenomen. De kuil kon niet meer van de
machine gered worden en is daardoor als vervuiling uit de schone, te
verkopen klei weggeschept. De precieze locatie van de kuil kon daarom niet
meer vast gelegd worden. Wel kon het gat waar de kuil ooit had gelegen
opgetekend worden. Uit het stort rondom de kuil zijn enkele tientallen
scherven verzameld. Zij zijn mogelijk te dateren in de Vroege IJzertijd.
Een aantal sporen ten noord westen van de kuil konden wel opgetekend
worden. Een deel ervan maakt waarschijnlijk deel uit van een kleine twee-
schepige huisplattegrond. De noordelijke lange wand van de oost-west geori-
ënteerde plattegrond was al weggegraven. We hebben dus te maken met
(een deel van een rij) wandpalen en een aantal vermoede middenstaanders.
Het gereconstrueerde plattegrondje zou een lengte hebben van minimaal 8
meter en een breedte van ongeveer 4.5 meter. Het is niet uitgesloten dat we
hier te maken hebben met een deel van een boerderijplattegrond. De ruim-
telijke associatie met de kuil met ijzertijdscherven maakt ook voor de
vermoede plattegrond een datering in de ijzertijd aannemelijk. Het is zeer
waarschijnlijk dat we ook op de hier beschreven locatie sporen missen door
de manier van graven; deze is gewoonweg niet zorgvuldig genoeg.
De boven beschreven palenrij, de met houtskool gevulde kuilen en de hier
genoemde kuil en paalsporen liggen aan de rand van, en op de tijdens het
proefsleuvenonderzoek in kaart gebrachte verhoging. Het is aannemelijk dat
hier in dit gebied in de IJzertijd in elk geval één of meerder zwervende
erven aanwezig zijn geweest die voor de archeologische neerslag op deze
verhoging hebben gezorgd. De begeleiding van dit gedeelte heeft slechts een
zeer klein aantal scherven opgeleverd. 

Figuur 4.3
Vuurstenen schrabber uit spoor 88.57
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Figuur 4.4
Grondsporen in niet begeleid deel van tracé

dreef  (voor locatie zie figuur 2.1). a: sporen

van vermoede ijzertijdplattegrond, b: vergra-

ven gedeelte, c: overige grondsporen, d: gere-

construeerde locatie ijzertijd kuil
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5. Conclusie en waardering 

Tijdens het onderzoek zijn diverse vindplaatsen aangesneden. De meest
oostelijke daarvan betreft de noordwestrand van de vindplaats die deels is
opgegraven in het onderzoek van de Heeswijkse Kampen Havenlaan Oost
en doorloopt in de sleuf 6 van het onderzoek Kralensnoer. Hier zijn een
aantal paalsporen en ondiepe kuilen aangetroffen. Zij hebben geen dateer-
baar materiaal opgeleverd. Het is aannemelijk dat zijn, net als de sporen op
het naastgelegen opgegraven terrein stammen uit de Bronstijd of de
IJzertijd. Romeins materiaal uit de lagen boven het vlak maken het aanne-
melijk dat er in de directe omgeving een Romeinse vindplaats aanwezig is.

Op de in het westelijke deel van het tracé aanwezige verhoging en de flank
daarvan zijn op twee plaatsen sporen gevonden. Op het meest zuidelijke
terrein hebben we te maken paalsporen en kuilen, waaronder enkele met
houtskool opgevulde exemplaren. Opmerkelijk is de palenrij die zich op de
grens van de meer zanderige verhoging naar de met klei gevulde restgeul
bevindt. Opvallend is verder het gebrek aan vondstmateriaal op dit terrein,
iets wat ook al tijdens het vooronderzoek is vastgesteld.
Op de meest noordelijke locatie zijn sporen gevonden die we in verband
kunnen brengen met een nederzetting. Een kuil met gefragmenteerd aarde-
werk, en een vermoed deel van een plattegrond getuigen hiervan. Het gaat
hier om een deel van een erf uit de IJzertijd. Het is niet duidelijk of de hier
gekarteerde sporen en de palenrij en kuilen in het zuidelijke tracédeel tot
dezelfde fase behoren. Goed dateerbaar materiaal ontbreekt immers. De
verschillende locaties maken echter wel deel uit van dezelfde vindplaats. Op
de vindplaats speelt, zoals vrijwel overal in het gebied, verbruining een rol.
Gecombineerd met de gehanteerde weinig zorgvuldige graafmethode heeft
dit er waarschijnlijk toe geleid dat veel sporen onopgemerkt zijn gebleven.
We kunnen echter stellen dat de begeleiding een goed algemeen beeld heeft
gegeven van de in het gebied aanwezige archeologica. In het westelijke deel
van het onderzochte tracé gaat het om een vindplaats met een relatief lage
spoordichtheid. De vindplaats is, tenminste in het nu onderzochte deel, zeer
materiaalarm en de sporen zijn, vooral door de geconstateerde verbruining,
matig geconserveerd. Omdat het tracé vooral op de lagere delen van de
zandopduiking en op de flanken daarvan is uitgegraven kon niet worden
vastgesteld of de hogere gedeelten waren afgetopt.
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