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Voorwoord

De Heemkundekring Uden heeft net als bij Fase 1 een belangrijke bijdrage geleverd 

aan de Archol-opgravingen van Fase 2. We willen alle vrijwilligers dan ook bedanken 

voor hun inzet. Hierbij willen wij twee van hen in het bijzonder vermelden. Op de eerste 

plaats Hanneke van Alphen die steevast in het veld was te vinden en de coördinatie 

van alle vrijwilligers van de Heemkundekring op zich nam. Op de tweede plaats willen 

we Goof van Eijk vermelden.  Los van zijn waardevolle bijdrage aan het veldwerk heeft 

hij tussen de verschillende opgravingscampagnes door ook alle ontwikkelingen van 

het bouwproject in Uden-Noord op de voet gevolgd met een wakend oog voor de 

archeologie. Goof is tot ons verdriet in april 2017 overleden. Hij heeft het verschijnen 

van dit rapport dan ook niet meer mee kunnen maken. Als eerbetoon aan zijn 

volhardende inzet voor de Udense archeologie willen wij dit rapport aan hem opdragen.
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Samenvatting

Het plangebied Uden-Noord I, in totaal 27 hectare, wordt sinds 2010 heringericht. 

Archeologisch vooronderzoek wees uit dat 11 hectare van het plangebied resten bevat 

van een grootschalig woonlandschap uit de prehistorie en Romeinse tijd. Besloten 

werd deze resten in twee fasen nader te onderzoeken. Het gebied van Fase 1, waar 

inmiddels het regionaal ziekenhuis Bernhoven staat, is van 2009 tot en met 2011 

opgegraven. De resultaten van Fase 1 zijn in 2013 reeds gepubliceerd in Archol-rapport 

188. Her rapport belichten het leven van de vroegste boeren op de overgang van de 

late bronstijd naar de ijzertijd (1000-600 v. Chr.) en dat van hun latere opvolgers uit de 

Romeinse tijd (0-200 n. Chr).

De opgraving van Fase 2, direct ten noorden en ten zuidoosten van het ziekenhuis, 

volgde in 2013 tot en met 2015. Deze bood de kans om het onderzoek naar de 

Romeinse bewoning uit te breiden. Dankzij de bundeling van de resultaten van beide 

fasen is in dit rapport nu een vrijwel compleet beeld te schetsen van de Hengstheuvel 

gedurende de Romeinse tijd.

De Romeinse bewoning strekt zich uit over twee zandruggen binnen het plangebied. 

De eerste boeren vestigen zich rond het begin van de jaartelling op de grootste 

zandrug in het westen. Ze richten er een erf in met een boerderij, waterput en enkele 

schuren voor de opslag van o.a. hooi en gewassen. Vermoedelijk bevonden de akkers 

zich eveneens op de zandrug, in de directe omgeving van het erf. In de loop van de 

eerste helft van de 1e eeuw n. Chr. lijkt al snel een uitbreiding van de bewoning plaats 

te vinden: ook op de kleinere zandrug in het zuidoosten verschijnen twee erven met 

elk een boerderij en enkele schuren. In de daaropvolgende bewoningsfasen, tussen 

ongeveer 50 en 150 n. Chr., blijken de boeren zich vooral op de grote westelijke 

zandrug te concentreren. De bewoning is dan inmiddels uitgegroeid tot een 

langgerekte nederzetting die in verschillende strookvormige kavels is ingedeeld. De 

kavels en boerderijen zijn alle zuidwest-noordoost gericht; elke kavel vertoont de 

resten van één boerderij (met schuren) en van maximaal twee opvolgers. De boeren 

blijken in deze periode gebruik te maken van enkele gemeenschappelijke waterputten. 

Gezien de concentratie van de bewoning bovenop de zandrug, ligt het voor de hand 

dat de akkers in deze periode naar de flanken van de twee zandruggen en naar de 

tussenliggende laagte zijn verplaatst. Het onderzoek heeft de aanwezigheid van gerst, 

emmertarwe, pluimgierst, duivenboon, vlas en mogelijk haver aangetoond gedurende 

de Romeinse bewoning. Alleen van gerst en vlas is aan te tonen dat boeren deze lokaal 

op de akkers hebben verbouwd; de overige gewassen kunnen ook van elders ingevoerd 

zijn via ruilhandel. Sommige boeren blijken zich meer op de veeteelt te hebben gericht 

met o.a. rund en schaap of geit. Ook zijn er aanwijzingen dat enkele boeren er nog een 

neventaak op nahielden in de vorm van ijzerbewerking.

Vanaf 150 n. Chr. vindt een opvallende herindeling van de nederzetting plaats, waarbij 

bewust wordt afgeweken van de oude oriëntatie: er verschijnen op de westelijke 

zandrug nieuwe kavels en boerderijen die meer west-oost zijn gericht. Opvallend is 

ook dat de bewoning zich meer tot de noordelijke helft van deze zandrug beperkt. De 

ontwikkeling van de bewoning volgt wel het patroon uit de vorige periode: elke kavel 

uit 150 tot 200 n. Chr. bevat de resten van een boerderij en van een of twee opvolgers. 

Er zijn wederom aanwijzingen voor een taakverdeling tussen veeteelt en landbouw. De 

akkers zijn ook deze periode te situeren op de aangrenzende flanken van de zandrug 

en in de laagte tussen de twee ruggen binnen het plangebied.

De meest opvallende verandering vindt in de eindfase plaats, tussen 200 en 250 

n. Chr. De bewoning blijkt dan weer teruggebracht te zijn tot één erf net als in de 
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beginfase. Het gaat om een gemengd bedrijf. Centraal op het erf staat een potstalhuis: 

een boerderij met staldeel, waarin de mest van het vee werd opgevangen. De mest 

wordt in deze eindfase waarschijnlijk over de omliggende akkers gestrooid om deze 

vruchtbaarder te maken. De mest en het uitgestrekt akkerareaal dat in deze eindfase 

op de zandruggen beschikbaar is, maken een intensivering van de (graan)productie 

mogelijk. Met het surplus dat hieruit voortkomt, kunnen de bewoners deelnemen in 

de handelsnetwerken met het Romeinse leger. Al vanaf het begin van de Romeinse 

bewoning wijst de import van Romeins aardewerk en van metalen voorwerpen op 

dergelijke handelscontacten. Uit alle sporen en vondsten van de opgravingen komt 

overigens duidelijk naar voren dat de handel niet exclusief voor een of enkele bewoners 

was gereserveerd. De importen komen namelijk verspreid over de nederzetting en de 

verschillende bewoningsfasen voor. Ze weerspiegelen vooral het landelijke karakter van 

de bewoning, op een relatief grote afstand van de Romeinse centra langs de grens van 

het Romeinse rijksgrens.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Aanleiding voor het onderzoek is de ontwikkeling van plangebied Uden-Noord (Figuur 

1.1). In totaal wordt 27 ha heringericht. De afgelopen jaren is reeds het regionaal 

ziekenhuis Bernhoven gebouwd dat in april 2013 zijn deuren officieel opende. In de 

daaropvolgende jaren is verder gegaan met de realisatie van o.a. woningen, parkeer-

terreinen, groenzones en kantoren rondom het ziekenhuis. 

Voorafgaand aan de realisatie van alle ontwikkelingsplannen is eerst archeologisch 

onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen. Na 

een inventariserend en karterend booronderzoek door RAAP1 en een karterend 

en waarderend proefsleuvenonderzoek door Archol2 is ruim 11 ha aangemerkt 

als archeologisch behoudenswaardig. Aangezien de geplande bodemingrepen de 

archeologie zouden verstoren en planaanpassing niet mogelijk bleek, heeft het 

bevoegde gezag (gemeente Uden) besloten dat er een opgraving dient plaats te 

vinden.3 De opgraving is, in navolging van de ontwikkeling van het plangebied, 

opgedeeld in twee fasen: Fase 1 met een oppervlak van maximaal 7 ha en Fase met 2 

met een oppervlak van maximaal 4 ha (Figuur 1.2). Het veldwerk van Fase 1 is tussen 

november 2009 en maart 2010, en deels in maart 2011 uitgevoerd. Hierbij is uiteindelijk 

ca. 6 ha onderzocht. De resultaten van deze opgraving zijn reeds gepubliceerd.4 

Het veldwerk van Fase 2 is in de periode december 2013 – februari 2014 en deels in 

augustus 2015 uitgevoerd. In totaal is ca. 2,8 van de 4 ha daadwerkelijk opgegraven 

(Tabel 1.1). De bevindingen van deze vervolgopgraving worden in het onderhavige 

rapport gepresenteerd.

1  Ellenkamp, G.R. en W. de Baere 2006.
2  Van Hoof, L.G.L. 2008.
3  Goossens 2008.
4  Goossens en Meurkens 2013.
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1.2 Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied van Fase 2 ligt ten noorden van de bewoningskern van 

Uden: ten noorden van de rotonde op het knooppunt van de Voortweg, Rondweg 

en Bitswijk. Fase 2 bestaat uit twee deelgebieden. Het eerste deelgebied ligt ten 

noorden van deelgebied Fase 1. In het zuiden wordt het onderzoeksgebied dan 

ook begrensd door een parkeerterrein van ziekenhuis Bernhoven. In het westen 

wordt het onderzoeksgebied begrensd door de Voortweg en in het oosten door de 

Erphoevenweg. Het tweede deelgebied bevindt ten oosten van Fase 1: ten oosten van 

de Erphoevenweg en ten noorden van de Rondweg

(Figuur 1.2).

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Onderzoeksopzet
Al sinds 1961 kent Nederland een monumentenwet. In 1988 werd deze wet vervangen 

door de Monumentenwet 1988, die op zijn beurt per 1 juli 2016 is komen te vervallen 

en een deels is overgegaan naar de Erfgoedwet. Deze wet regelt de omgang met het 

archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt 

verstoord, kan door de overheid verplicht worden een rapport te overleggen waaruit 

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

dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. 
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Plangebied Uden-Noord (groen) met ligging 
van onderzoeksgebieden Fase 1 (rood) en Fase 
2 (blauw).



Uden-Noord/Hengstheuvel    11

Dit onderzoek heeft tot doel vast te stellen of in het plangebied waardevolle 

vindplaatsen voorkomen. 

Het vooronderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen: het Bureauonderzoek en het 

Inventariserend Veldonderzoek (IVO), elk met bijbehorende standaardrapportages. 

Het bureauonderzoek geeft allereerst een samenvatting van wat er in archeologisch 

en aardwetenschappelijk opzicht bekend is over het plangebied. Binnen het IVO 

ziet deze aanpak er als volgt uit: de verkennende fase richt zich op het begrenzen 

van kansrijke en kansarme zones; in de karterende fase wordt in de kansrijke zones 

gezocht naar concrete aanwijzingen voor archeologische vindplaatsen: grondsporen 

en artefacten, maar ook houtskool en botsplinters. De waarderende fase is bedoeld om 

van de aangetroffen vindplaatsen de omvang, aard, datering en fysieke kwaliteit vast 

te stellen teneinde aan te geven of al dan niet sprake is van een ‘behoudenswaardige’ 

vindplaats. 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek neemt de betrokken overheid 

een besluit (het ‘selectiebesluit’) hoe met eventueel aanwezige vindplaatsen dient 

te worden omgegaan. Als er geen archeologische waarden zijn aangetroffen of 

te verwachten zijn, kan het besluit inhouden dat het archeologisch onderzoek is 

afgerond. Als echter blijkt dat in het plangebied behoudenswaardige archeologische 

vindplaatsen aanwezig zijn die bedreigd worden door de planontwikkeling, dan 

kan de initiatiefnemer verplicht worden tot een aanpassing van de plannen. De 

vindplaats blijft in de grond behouden – beter bekend als behoud in situ – of wordt 

gedocumenteerd met een definitieve opgraving (DO) – ook bekend als behoud ex situ. 

Het gepresenteerde onderzoek betreft een archeologische opgraving, behoud ex situ.

Organisatie
De opdracht is verstrekt door de gemeente Uden, tevens bevoegd gezag. De 

opdrachtgever wordt bijgestaan door een archeologisch adviseur, drs. M. Kocken van 

MARC Erfgoed adviseurs. 

Het bevoegd gezag heeft een Programma van Eisen (PvE) op laten stellen ten behoeve 

van de uitvoering van de definitieve opgraving (DO).5 De archeologische opgraving 

is uitgevoerd conform het PvE en de richtlijnen die zijn gesteld in de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.2). Tijdens het veldwerk en de uitwerking is 

op regelmatige basis overleg gevoerd met de gemeente Uden en haar archeologisch 

adviseur over de onderzoekstrategie en de omvang van veldwerk en uitwerking.

1.4 Opzet rapportage

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de doel- en vraagstellingen van het onderzoek 

uit het Programma van Eisen. De volgende hoofdstukken 3 en 4 schetsen het 

landschappelijk en archeologisch kader van het onderzoeksgebied en de omgeving. 

De toegepaste methoden van het multidisciplinaire onderzoek komen aan bod in 

hoofdstuk 5. In de daaropvolgende hoofdstukken worden de resultaten van het 

onderzoek van Fase 2 gepresenteerd. Hoofdstuk 6 begint met de bodemopbouw en 

het landschap van het onderzoeksgebied. Daarna volgen alle andere specialistische 

onderzoeken van de sporen en vondsten. Hierbij is ervoor gekozen om deze te 

bundelen per onderzoeksperiode: de Romeinse tijd in hoofdstuk 7 en de periode late 

middeleeuwen – nieuwe tijd in hoofdstuk 8. De nieuwe inzichten van al dit onderzoek 

zijn te vinden in de synthese van hoofdstuk 9. In combinatie met de resultaten van de 

5  Goossens 2008 en actualisatie, Goossens 2013.
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voorgaande opgraving van Fase 1 geven zij antwoord op de vele onderzoeksvragen. 

Ten slotte is het laatste hoofdstuk 10 een catalogus te vinden met een beschrijving en 

interpretatie van de gebouwplattegronden en waterputten uit de Romeinse tijd. 

Soort onderzoek: Archeologische opgraving

Projectnaam: Uden-Noord Fase 2

Archol-projectcode: UNO1461, UNO1557

Archis-zaakidentificatienummer: 2425783100 en 3294873100
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Doel- en vraagstellingen

2.1 Inleiding

De opgravingen in plangebied Uden-Noord sluiten aan op het Maaskantproject van de 

Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden.6 In dit kader gelden dan ook de 

volgende drie algemene doelstellingen:

· Wat kan het onderzoek bijdragen aan het algemene beeld van het verleden in 

de microregio’s Uden, Oss en Nistelrode? Essentieel is hierbij verklaring voor de 

overeenkomsten en contrasten tussen deze regio’s. 

· Wat kan het onderzoek bijdragen aan de beeldvorming van het verleden in de grotere 

Maaslandregio? Essentieel hierbij is een vergelijking van de onderzoeksresultaten met 

de gepubliceerde onderzoeken in het kader van het Maaskantproject.

· Wat kan het onderzoek bijdragen aan de beeldvorming van de overgang van de 

ijzertijd naar de Romeinse tijd op de Brabantse zandgronden? Het is hierbij van 

belang om te onderzoeken in hoeverre de bewoning zich ontwikkelt: vanuit lokale 

factoren (zoals het landschap) dan wel vanuit bovenregionale factoren (romanisering, 

toenemende oriëntatie op de markt, etc.) (zie NOaA, hoofdstuk 18, deel 3.6).

2.2 Vraagstellingen

In het Programma van Eisen zijn per thema de volgende vraagstellingen opgenomen 

voor het onderzoek van de drie vindplaatsen die tijdens het proefsleuvenonderzoek 

zijn onderzocht:7

Vindplaatsen en landschap
Dit aspect van het onderzoek omvat de bestudering van de landschapstypologische, 

fysisch-geografische, paleo-geografische en cultuurlandschappelijke aspecten van het 

onderzoeksgebied en de landschappelijke context van de vindplaatsen in historisch 

perspectief. Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Wat is de landschapstypologische context en de landschappelijke geleding van het 

onderzoeksgebied?

2. Hoe is de archeologisch relevante geologische en bodemkundige opbouw van de 

ondergrond en het microreliëf in het onderzoeksgebied?

3. Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de vindplaats (geologie, bodemkunde en 

geomorfologie)?

4. Wat is de opbouw en ouderdom van het esdek. Zijn er verschillende fasen herkenbaar?

5. Wat zegt de landschappelijke ligging over de locatiekeuze en het vroegere landschaps-

gebruik? 

6. Is het verschil in locatie tussen de nederzettingen van vindplaats 2 en haar opvolger 

van vindplaats 1 landschappelijk te verklaren?

Vindplaatsen en conservering
Dit aspect van het onderzoek omvat het aanvullen en evalueren van de conclusies 

omtrent gaafheid en conservering van de archeologische locaties en fenomenen uit het 

IVO-proefsleuven. Interessant is met name de vaststelling van de mate van verstoring 

door recente bebouwing en lokale afgravingen. De vraagstelling is:

6  Goossens 2008, 12.
7  Goossens 2008, 12-16.

2
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1. Welke delen van de vindplaatsen zijn verstoord en tot op welke diepte? Zijn er nog 

bewoningssporen onder de bestaande huizen van het plangebied aanwezig? Bestaan 

er verschillen in de conservering van archeologische resten binnen de vindplaatsen 

als gevolg van bijvoorbeeld erosie, afdekking, ploegen en bebouwing? In welke 

lagen of gebieden zijn (nog) gave en goed geconserveerde archeologische resten of 

aanwijzingen voor landgebruik te verwachten? Wat is de mate van conservering en 

gaafheid van de vindplaatsen?

2. Welke factoren zijn bepalend voor de verschillen in gaafheid en conservering 

(bodemtype, erosie, afdekking, herbewoning, grondgebruik, etc.)? 

3. In hoeverre zijn grondsporen vervaagd door bodemvorming? Bestaat hierin verschil 

tussen sporen uit verschillende perioden en zo ja, welke? Op welk niveau zijn de 

grondsporen leesbaar en hoe duidelijk tekenen de grondsporen zich af?

Vindplaats 1 en 2: nederzettingen uit de periode late ijzertijd -Romeinse tijd
Uit welke periode dateren de sporen van de twee nederzettingen? Is er per nederzetting 

een verfijning of fasering in aan te brengen? 

1. Klopt de hypothese uit het proefsleuvenonderzoek dat vindplaats 2 de voorloper is 

van vindplaats 1? Zo ja, hoe is dan de noordwestelijke opschuiving van de bewoning 

te verklaren en is er nog een verfijning is dit proces te herleiden? Is hier sprake van 

‘zwervende erven’ net als in de ijzertijd?

2. Hoeveel erven zijn er per nederzetting te onderscheiden? 

3. Waar liggen de grenzen van de erven? Bestaan ze uit greppels of een ander type 

structuur? 

4. Welke structuren zijn er binnen elk erf te onderscheiden en wat is hun functie 

geweest? Zijn er parallellen bekend?

5. Wat is de ruimtelijke verspreiding van de structuren en vondsten binnen het erf. Zijn 

hier relaties en faseringen in te herkennen? Variatie in de oriëntatie van de huizen lijkt 

hierop te wijzen.

6. Tot welke typen zijn de huisplattegronden te rekenen? Tijdens het IVO was bij twee 

plattegronden al een deels twee-, deels driebeukige indeling te onderscheiden. Het 

gaat hier om klassieke Romeinse woonstalhuis-typen (Oss 9A en 9B) zoals ze in de 

regio rond Oss en het rivierengebied worden aangetroffen, maar niet in de Kempen.8 

Het is nog steeds onduidelijk waar de grens tussen beide huizenbouwtradities ligt 

en of er een overlap tussen beide tradities bestaat. De meest noordelijke huizen van 

de Kempische typen komen namelijk in de regio Helmond – Eindhoven voor, terwijl 

de meest zuidelijke huizen van Osse typen in Nistelrode waren aangetroffen. De 

eerste in Uden-Noord aangetroffen huisplattegronden lijken er op te wijzen dat ook 

deze nederzetting tot de noordoost-Brabantse huizenbouwregio hoorde. Klopt deze 

hypothese?

7. Interessant is in dit licht dat ook de rituelen die met het huis verband hielden in 

beide regio’s verschillen.9 In de regio met de Osse huistypen komen op vrijwel iedere 

integraal onderzochte nederzetting deposities voor, worden vrijwel alle deposities 

in de zone van de ingang (met name in de middenstaanders tegen de ingangspartij) 

aangetroffen en gaat het om bouwoffers, aangebracht bij de constructie van het huis. 

In de Kempen zijn relatief weinig deposities bekend. Het gaat hierbij om deposities 

in de verdiepte stallen; in vrijwel alle delen van het gebouw en blijken die juist bij het 

verlaten – het afscheid - van het huis achtergelaten te zijn (verlatingsoffers). In huis 1 

van het IVO springt de vondst van een bronzen fibula en een ijzeren voorwerp in één 

spoor direct in het oog. Het gaat om vondsten gedaan in een greppeltje ter hoogte van 

8  Van Hoof 2007.
9  Van Hoof 2007.
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de ingangspartij van het huis. Deze vondst past perfect in het patroon van bouwoffers 

zoals ze uit de regio Oss en het rivierengebied bekend zijn. Ook in dit opzicht passen 

de eerste gegevens van Uden-Noord dus meer in het beeld van het noordoosten van 

Noord-Brabant dan in dat van de Kempen. Bevestigen de resultaten van de opgraving 

deze hypothesen?

8. Wanneer we naar de lengtes van de huizen kijken, valt huis 6 op met een lengte van 

30,5 m. Deze lengte is uitzonderlijk voor plattelandsnederzetting. Klopt de hypothese 

uit het IVO dat we hier mogelijk te maken hebben met een woning van de lokale elite? 

Zo ja, hoe verschilt het erf van de elite zich in inrichting en bestaanseconomie van de 

rest van de erven?

9. Zijn er aanwijzingen voor reparatiefasen binnen de plattegronden van huizen of 

bijgebouwen?

10. Welke aanwijzingen zijn er voor (contemporaine) wegen zoals greppels en 

karrensporen binnen en tussen de nederzettingen?

11. Wat was de economische bestaansbasis van de bewoners van de twee nederzettingen 

en elk erf? Zijn er in dit kader aanwijzingen voor economische specialisatie tussen 

verschillende huizen en/of erven? 

12. Welke cultuurgewassen en wilde planten zijn aangetroffen in de geanalyseerde 

zadenmonsters?

13. De randzone van de Romeinse nederzetting van vindplaats 1 lijkt op grond van 

de resultaten van het proefsleuvenonderzoek ingericht te zijn voor ambachtelijke 

activiteiten. Klopt deze hypothese uit het IVO? Horen de kuilen met houtskool en 

ijzerslakken thuis in de ijzerbewerking; zo ja, zijn de kuilen dan te interpreteren als 

primaire vuurbron of als dumpplaats en moeten we de vuurbronnen elders in de 

randzone situeren? Zijn hier ook aanwijzingen voor andere ambachtelijke activiteiten 

te vinden? Aanwijzingen voor dergelijke activiteiten zijn beperkt in de Romeinse 

nederzettingen in Noord-Brabant. Het belang van dergelijke sporen wordt dan ook 

sterk onderschreven in de NOaA.10

14. Zijn er markante ‘lege’ gebieden binnen of tussen de beide nederzettingen? Zijn er 

grafvelden aanwezig?

15. Sluiten de onderzoeksresultaten aan bij het actuele beeld van het bewoningspatroon 

van Uden, Oss en Nistelrode?

Vindplaats 1 en 2 in relatie tot eventuele grafvelden:
Hierboven is er al op gewezen dat de nederzettingen in de buurt vergezeld kunnen 

zijn door grafvelden. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn nog geen concrete 

aanwijzingen hiervoor gevonden. Opvallend is wel het voorkomen van drie ‘losse’ 

randscherven in de noordoostelijke zone van het nederzettingsterrein van vindplaats 

1.11 Het zijn de enige drie vondsten in dit deel. Hoewel twee van de drie fragmenten 

afkomstig zijn uit het esdek is bv. de enige amfoorscherf uit dit deel van de opgraving 

afkomstig. De aanwezigheid van een grafveld(je) is in deze zone niet uit te sluiten.

Indien er een grafveld of meerdere aanwezig zijn, gelden de volgende vragen: 

1. Wat is de omvang van het/elk grafveld; is sprake van een aaneengesloten grafveld of 

van meerdere clusters?

2. Hoeveel graven zijn aanwezig en hoeveel kunnen oorspronkelijk aanwezig zijn 

geweest?

3. Wat is de datering van de graven? Is er sprake van een gebruik in de ijzertijd of 

Romeinse tijd of van een continuïteit van de ene naar de andere periode?

10  Van Enckevort e.a. 2006, 26-27. NOaA staat voor Nederlandse Onderzoeksagenda Archeologie.
11  Het gaat om scherven uit de werkputten 26, 28 en 29.
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4. Is er sprake van een horizontale stratigrafie; is eventuele clustering te verklaren uit 

een gebruik door afzonderlijke families?

5. In hoeverre kan de procesgang van het dodenritueel worden gereconstrueerd aan de 

hand van de lagen en vondsten in de grafkuilen?

6. Welke leeftijd en/of geslacht van de overledene(n) kan worden bepaald aan de hand 

van de crematieresten (en vondsten)?

7. Is tussen het verbrande menselijke bot ook dierlijk bot aanwezig, en zo ja, van welke 

diersoorten?

8. Zijn op basis van vondsten en/of het graftype/de grafvorm uitspraken te doen over 

verticale sociale stratificatie of zijn verschillen tussen de graven op andere oorzaken 

terug te voeren?

9. Komen er andere grote structuren vormen voor die als heiligdom zijn te interpreteren?

10. Wat is de landschappelijke situering van het grafveld; ligt het bijvoorbeeld aan de rand 

van het bewoonde landschap met verspreide erven of vormt het grafveld juist het 

centrum daarvan? Ligt het hoger dan de omgeving? 

11. Zijn er verbindingswegen tussen de erven en het grafveld en in welke periode 

functioneerden die? 

12. Wat is te zeggen over de locatie en aard van de bij het grafveld horende erven/

nederzetting(en)

13. Hoe verhoudt het grafveld (indien gelijktijdig) zich tot de reeds bekende grafvelden die 

reeds onderzocht zijn binnen het Maaslandproject (gemeente Oss en omgeving, zie 

o.a. Van der Sanden 1987, Schinkel 1998 en Wesselingh 2000)?

Vindplaats 3: landweg met begeleidend greppelsysteem uit de Nieuwe tijd

1. Hoe ziet het patroon van de karren- en greppelsporen er precies uit? Is er nog variatie 

in de opbouw te bespeuren binnen het plangebied; zijn er nog zijwegen of zijpaden?

2. Wat is de vroegste datering van het pad/de weg?

3. Indien het pad reeds uit de middeleeuwen stamt, kunnen aan weerszijden hiervan 

ook nog erven (met plattegronden van huizen en bijgebouwen) uit de volle en late 

middeleeuwen verwacht worden?

4. Hoe verhoudt vindplaats 3 zich tot de contemporaine percelering van de rest van het 

plangebied?

5. Bevindt zich binnen vindplaats 3 de grens van de inheems-Romeinse nederzetting? 

Waaruit blijkt dit?
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Landschappelijk kader

3.1 Fysisch-geografische kenmerken 

Geomorfologie
Het onderzoeksgebied ligt op de westelijke rand van het Peelblok, dat ook bekend 

is als de Maashorst of de Peelhorst. Het Peelblok is een door tektoniek opwaarts 

bewegend plateau van 10 tot 15 km breed. De beweging vindt plaats langs 

breukzones. Aan de westzijde van het Peelblok bevindt zich de sinds het Tertiair 

actieve Peelrandbreukzone die naast de ‘hoofdbreuk’ (de Peelrandbreuk) ook enkele 

kleinere, parallel lopende breuken vertoont (Figuur 3.1). Deze breukzone is vanaf 

Heesch in zuidoostelijke richting langs Nistelrode en Uden te volgen. Aan de oostzijde 

(langs Schaijk en Zeeland) bevindt zich de minder prominente Tegelenbreukzone. Aan 

weerszijden van het Peelblok liggen dalingsgebieden: aan de westzijde de Roerdalslenk 

en aan de oostzijde de Venlo Slenk.  

Zowel de Maashorst als de Roerdalslenk bestaat voor het bovenste deel uit Kwartaire 

afzettingen. In de Roerdalslenk kunnen deze afzettingen meer dan 100 m dik zijn, 

terwijl ze op de Maashorst maximaal enkele tientallen meters dik zijn. Op de Maashorst 

dagzomen de midden Pleistocene fluviatiele afzettingen van de Rijn en de Maas, die 

tot de Formatie van Beegden behoren. De Maas kreeg vanaf het Midden-Pleistoceen 

een eigen koers, die aanvankelijk voor het grootste deel door de Roerdalslenk liep. 

In de loop van het Cromerien (ca. 850.000-475.000 jaar geleden) verliet de rivier 

onder invloed van tektonische bewegingen de Roerdalslenk en kwam de loop steeds 

oostelijker te liggen, om ten slotte in het Eemien (130.000-115.000 jaar geleden) 

ongeveer haar huidige loop te bereiken. De afzettingen van deze rivieren bestaan 

grotendeels uit grof zand en grind, afgezet door zogenaamde vlechtende rivieren. Dit 

zijn snelstromende, sterk verwilderde rivieren met diverse actieve geulen die elkaar 

kruisen en afsnijden. Ze komen hoofdzakelijk voor in glaciale milieus en transporteren 

vooral in het voorjaar – als de sneeuw smelt – veel water en sediment. Tijdens de 

laatste koude fase van het Pleistoceen, het Weichselien (115.000-10.000 jaar geleden), 

trad onder invloed van de wind op grote schaal verplaatsing (erosie en sedimentatie) 

van zand op in een vrijwel onbegroeid landschap. Hierdoor werden vooral in het 

Midden- en Laat-Weichselien (dikke) pakketten dekzand afgezet (Formatie van Boxtel). 

In grote delen van de regio Uden zijn dat de afzettingen die aan het oppervlak liggen. 

In het dalingsgebied van de Roerdalslenk zijn deze pakketten dik, maar op het Peelblok 

ontbreken ze vaak of zijn ze erg dun. De meeste dekzanden komen op het Peelblok 

voor in de vorm van (langgerekte) dekzandruggen.

Figuur 3.2 toont de ligging van de vindplaats op de plateau-achtige horst. Ten 

noorden en oosten van de vindplaats zijn diverse dekzandruggen aanwezig. 

Conform de bodemkaart bevinden zich ter plaatse van de opgraving hoge zwarte 

enkeerdgronden als gevolg van ophogingen sinds de nieuwe tijd met een mengsel 

van plaggen en mest, met in de nabijheid gooreerdgronden, loopodzolgronden 

(in grof zand) en laarpodzolgronden (in leemarm en zwak lemig zand) (Figuur 3.3). 

Verder naar het oosten bevinden zich op de Peelhorst vooral veldpodzolgronden en 

haarpodzolgronden in grof zand. Door de aanwezigheid van een hoge enkeerdgrond 

ter plaatse van de opgraving is het oorspronkelijke reliëf niet meer aanwezig of in ieder 

geval afgedekt. 

3
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Figuur 3.2 
Hoogtekaart van Uden en omgeving. Het onderzoeksgebied 
bevindt zich duidelijk op de westelijke rand van een plateau: het 
Peelblok (bron: Actueel Hoogtebestand van Nederland). 

Figuur 3.1
Geschematiseerde doorsnede (van west naar oost) door de 
Centrale Slenk, Peelrandbreuk en Peelhorst met de ligging 
van de opgraving Uden-Noord (naar Stiboka 1976).
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Reliëf en grondwaterstromen 
Eén van de belangrijkste landschappelijke elementen van het onderzoeksgebied zijn 

de breuken die plaatselijk voor aanzienlijke reliëfverschillen zorgen. Deze natuurlijke 

reliëfverschillen zullen ongetwijfeld een grote rol hebben gespeeld in de locatiekeuze 

van de prehistorische en Romeinse mens. Dergelijke markante verschillen ontbreken 

op het Peelblok of vallen nauwelijks op. De sedimentatie van dekzand tijdens het 

Weichselien maskeert hier namelijk in meer of mindere mate het door de breuklijnen 

getrapte reliëf. Aan de andere kant heeft het dekzand juist voor accentuering van het 

overwegend vlakke landschap gezorgd doordat het in ruggen is afgezet.

De Peelrandbreuk zorgt voor een verstoring in de grondwaterstroom. Op het 

hogere deel van de breuk gaat de grondwaterstroom van de goed doorlatende 

rivierafzettingen (Beegden Formatie) over in de compacte dekzandformaties (Boxtel 

Formatie), of zelfs in ondoorlatende dagzomende Vroeg-Pleistocene kleilagen (Waalre 

Formatie, Tegelen Laagpakket). Hierdoor vindt kwel van grondwater plaats. Waar het 

ijzerrijke water contact maakt met de lucht en oxideert, vormen zich ijzeroerbanken. 

Deze belemmeren de afwatering nog verder. Het gevolg van deze kwel is dat vochtige 

gronden voorkomen op de hogere delen van de breuk: de zogenoemde wijstgronden, 

die op ca. 1 km ten westen van het plangebied aangetroffen kunnen worden. Ook 

oostelijk van het plangebied bevindt zich een breuk met wijstverschijnselen. Hier 

vinden we dan ook een vochtminnende, soms veenvormende vegetatie en gronden 

Figuur 3.3 
Bodemkaart van Uden-
Noord (rood kader) en 
omgeving (naar Stiboka 
1976).
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met een humusrijke of venige bovengrond. De afwatering van het gebied is in hoge 

mate beïnvloed door de aanwezigheid van breuken.

3.2 Historisch landgebruik

Het huidige landschap van Uden en omgeving is sterk bepaald door ruilverkavelingen, 

nieuwe infrastructuur en de zich uitbreidende bebouwing van dorpskernen gedurende 

de laatste eeuw. Historische kaarten uit de periode vóór deze grootschalige 

ingrepen vertonen echter nog belangrijke elementen uit het voornoemde oude 

‘breukenlandschap’ met lokale ruggen en dalen.

Het onderzoeksgebied van Uden-Noord ligt op een rug. Ten oosten en ten zuiden van 

dit gebied is nog een oud beekje (blauw) met aangrenzende weide (groen) gemarkeerd 

op de topografische militaire kaart uit ca. 183o-1850 (Figuur 3.4). De historische kaart 

toont aan dat de voornoemde west-oost georiënteerde beek/droogdalen (haaks op de 

horst) lokaal ook in verbinding kunnen staan met noord(oost)-zuid(west) georiënteerde 

waterlopen. Uitgaande van het wegenpatroon van het Hogepad in het westen, de 

Erphoevenweg in het oosten en de parallel stromende beekje ten oosten daarvan, 

lijkt de vindplaats van Uden-Noord ingeklemd tussen (rudimenten van) vingervormige 

aftakkingen van een waterloop. Zoals men in hoofdstuk 6 kan lezen, blijkt de loop van 

de Erphoevenweg deels nog terug te voeren op een zuidwest-noordoost georiënteerde 

oude laagte gevormd door een vlechtende rivierloop uit het Midden-Pleistoceen, 

zij het dat de meeste markante reliëfverschillen inmiddels afgevlakt zijn door de 

voornoemde ophogingen met plaggen en mest sinds de nieuwe tijd (Figuur 3.2). Daar 

waar de oude zandruggen langs de oude rivierloop in Uden-Noord bewust werden 

opgezocht voor bewoning in de prehistorie en de Romeinse tijd blijkt dit (opgehoogde) 

gebied vanaf de nieuwe tijd vooral in gebruik te zijn genomen voor de akkerbouw. De 

topografische militaire kaart toont dat de spaarzame bebouwing uit 1830-1850 zich 

vooral langs de hoofdbeek en het splitspunt van de vertakkingen concentreerde.

De gebieden ten westen van het plangebied (ter hoogte van de breukzone 

met wijstgronden) waren in de eerste helft van de 19e eeuw vooral in gebruik 

als weidegronden. In de slenk waren voornamelijk woeste gronden (broek- en 

Figuur 3.4 
Uitsnede van de topografische militaire kaart 
uit 1830-1850 van Uden-Noord met ligging 
Fase 1 en 2 van het onderzoeksgebied.
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heidegebieden) aanwezig. Ten oosten van het plangebied (rondom de breukzone met 

wijstgronden) toont de kaart een zone met weidegronden en weer ten oosten daarvan 

waren vooral woeste gronden met veengebieden (de Peel). In de loop der tijd bleef het 

plangebied vooral in gebruik als akkergebied.

3.2.1 Resultaten vooronderzoek

De opgraving van Fase 1 heeft al goed inzicht gegeven in de bodemopbouw 

van Uden-Noord.12 Dit eerste onderzoek viel vooral samen met de centraler 

fluvioperiglaciale rug die verborgen ligt onder de bouwvoor. In het opgravingsgebied 

tussen het Hogepad en de Erphoevenweg blijkt de zandondergrond voor het 

merendeel dan ook zwaar grindrijk. Aan de oostrand van deze rug, vooral ten oosten 

van de Erphoevenweg komen soms ook zeer zandige, goed gesorteerde sedimenten 

voor. Vermoedelijk gaat het hier om dekzand. Bovenop het pakket fluvioperiglaciaal 

zand en het eolisch dekzand blijkt een ca. 1 m dik esdek gevormd dat aan de randen in 

het westen en oosten wat dunner wordt (tot ca. 60 cm). Het esdek dat niet ouder dan 

de nieuwe tijd is te dateren, vertoont een gelaagde opbouw met meestal twee tot drie 

niveaus. 

De top van de oude zandbodem onder het esdek vertoont nog bodemhorizonten. 

Van het oorspronkelijke bodemprofiel is zelden echter meer dan een homogene 

bruine (moder)-B-horizont over. Op sommige plekken, vooral in het midden van 

het terrein, is zelfs nog maar een scherp begrensde bouwvoor op de C-horizont 

aanwezig. Alleen aan de noordoostrand van de rug kunnen de voor een humuspodzol 

karakteristieke inspoelingshorizonten waargenomen worden, met daaronder een 

intact inspoelingsniveau. In deze zone zijn meerdere profielen met een intacte of 

licht aangeploegde E aangetroffen. Ook in het veel zandigere gebied ten zuidoosten 

van de Erphoevenweg aan de randen van de rug zijn nog resten van oude bodems 

waar te nemen. Hier zijn voornamelijk nog harde ijzerinspoelingsniveaus aanwezig en 

incidenteel ook uitspoelingsniveaus. 

12  De Moor 2013, 39-40.
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Archeologisch kader 

4.1 Inleiding

In het kader van Fase 1 is reeds een kader geschetst van de bewoning vanaf de 

bronstijd tot de nieuwe tijd. In tegenstelling tot het onderzoek van Fase 1 blijken 

de sporen en vondsten van Fase 2 zich vooral te beperken tot de Romeinse tijd. Dit 

archeologische kader richt zich dan ook vooral op deze periode, maar gaat eerst ook in 

op de voorgaande bewoning in de ijzertijd om de een goed beeld te kunnen schetsen 

van de bewoningsgeschiedenis van de vindplaats en alle veranderingen daarin binnen 

het kader van de regio.

4.2 Archeologisch kader van de omgeving13

4.2.1 IJzertijd

De belangrijkste vindplaats uit het begin van de ijzertijd binnen de gemeente Uden is 

het urnenveld van Slabroek, dat in 1923 al deels was opgegraven door Remouchamps 

(Figuur 4.1). Recentelijk heeft op dit terrein onderzoek plaatsgevonden door Archol en 

de Universiteit van Leiden. Daarbij is gebleken dat de conserveringstoestand van het 

grafveld vrij slecht is. Het onderzoek leverde toch een aantal nieuwe grafstructuren op, 

waaronder een bijzonder rijk inhumatiegraf. Nederzettingssporen zijn bij opgravingen 

voor de aanleg van de A50 te Uden-Schouwstraat gevonden, bestaande uit een paar 

spiekers, een mogelijke middenstaanderrij van een huisplattegrond en een kuil met 

vele kilo’s aardewerk (mogelijk een met afval dichtgegooide voorraadkuil binnen 

het huis). Het aardewerk dateert de vindplaats in de tweede helft van de midden-

ijzertijd. Tijdens graafwerkzaamheden in het kader van de aanleg van een rotonde in 

de zuidelijke rondweg (Lippstadtsingel) ten behoeve van de ontsluiting van de wijk 

Uden-Zuid werd nog een kuil met vele kilo’s ijzertijdaardewerk gevonden. Ten zuiden 

hiervan is ten slotte een waarneming gedaan van enkele inheemse, handgevormde 

scherven en losse sporen tijdens rioolwerkzaamheden in 2001. 

4.2.2 Romeinse tijd

Op het urnenveld van Slabroek zijn ook enkele graven uit de Romeinse tijd ontdekt 

(Figuur 4.2). Een iets jonger Romeins graf, uit de 2e-3e eeuw n. Chr., is aangetroffen in 

de Bitswijk. Verder zijn er uit de Romeinse tijd vrijwel alleen losse vondsten bekend. 

Verschillende keren gaat het om aardewerkvondsten: Uden-Zuid, Bitswijk, maar soms 

gaat het ook om losse vondsten van een fibula of Romeinse munt. In Uden-Zuid zijn 

zelfs zeven – indien een vondst op 100 m afstand wordt meegerekend acht - Romeinse 

sestertii uit de 2e eeuw n. Chr. gevonden. Rond de aanleg van de A50 zijn bij de 

Schouwstraat meerdere Romeinse munten en een 5e-eeuwse fibula gevonden. 

Dichter bij het plangebied, op de percelen tussen Uden-Noord en Uden-Hoefstraat, zijn 

waarnemingen bekend van metaaldetectoramateurs. Op het terrein zijn onder andere 

Romeinse munten, rolstempels en een fibula gevonden.

13  Overgenomen uit Goossens en Meurkens 2013, 26-27.
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Figuur 4.1 
Overzicht van de vindplaatsen uit de ijzertijd 
in de driehoek van Uden, Heesch en Schaik 
(uit: Jansen en Van der Laan 2011, 71).

Figuur 4.2 
Overzicht van de vindplaatsen uit de 
Romeinse tijd in de driehoek van Uden, 
Heesch en Schaik (uit: Jansen en Van der Laan 
2011, 135).



Uden-Noord/Hengstheuvel    25

4.3 Resultaten van het vooronderzoek

Het proefsleuvenonderzoek uit 2007 had aangetoond dat er drie vindplaatsen 

aanwezig waren binnen het plangebied (Figuur 4.3):14

- Een Romeinse nederzetting (vindplaats 1) op de centrale zandrug tussen het Hoge 

pad in het westen en de Erphoevenweg in het oosten.

- Een inheemse nederzetting (vindplaats 2) uit de late ijzertijd of de overgang 

naar de Romeinse tijd op een tweede rug ten oosten van de Erphoevenweg: 

vermoedelijk de voorloper van vindplaats 1. De bewoning zou zich vanuit deze 

locatie in westelijke en vervolgens noordelijke richting over de centrale rug hebben 

verspreid.

- Een karrenpad met parallelle greppels (vindplaats 3) uit de Nieuwe tijd langs 

de oostzijde van het Hogepad: vermoedelijk de westelijke begrenzing van het 

akkergebied op de centrale rug. 

Gezien de nieuwbouwplannen is besloten om de vindplaatsen in twee fasen op 

te graven, conform de gefaseerde inrichtingsplannen van de nieuwbouw. Het 

onderzoeksgebied van Fase 1 valt vooral samen met de Romeinse nederzetting en het 

karrenpad. De opgraving van Fase 1 heeft beide vindplaatsen dan ook al grotendeels in 

kaart gebracht; alleen in het noorden moest nog een aanvulling en nadere begrenzing 

van de vindplaatsen plaats vinden. Op grond van de resultaten van de eerste opgraving 

is het beeld van het proefsleuvenonderzoek aangevuld, waarbij de verwachtingen op 

een aantal punten zijn uitgekomen; op enkele andere punten moest het beeld worden 

bijgesteld.  

Zo blijkt op de centrale rug inderdaad sprake van een opschuiving van de bewoning 

vanuit het zuiden naar het noorden: vanaf de 1e eeuw tot in de 2e eeuw n. Chr. 

gedurende de Romeinse bewoning. Ook werden zoals verwacht sporen van een 

voorgaande inheemse bewoning aangetroffen: niet zozeer ten oosten van de 

Erphoevenweg, die toen nog buiten het onderzoeksgebied van de opgraving viel, maar 

onverwacht ook al op de oostflank van de centrale rug in het zuiden van Fase 1 (Figuur 

4.4). Bovendien ging het tegen de verwachting in niet echt om bewoningsporen van 

een voorganger, maar eerder om sporen van een verre voorouder. Het bleek namelijk 

om een nederzetting uit overgangsperiode van de late bronstijd naar de vroege 

ijzertijd (1000-600 v. Chr.) te gaan. De nederzetting bestond uit een huis met enkele 

bijgebouwen en een waterput. In de waterput zijn resten van gierst en emmertarwe 

gevonden die mogelijk op akkers in de directe omgeving werden verbouwd. Na 

uitputting van de akkers en verval van het huis zijn de bewoners naar een nieuwe meer 

vruchtbare locatie in de omgeving verhuisd, om daar een nieuw erf met akkers in te 

richten.

Het gebied bleef meer dan vijf eeuwen verlaten. De eerstvolgende bewoning stamt 

pas uit de Romeinse tijd. Uit de opgraving van de rest van Fase 1 is gebleken dat 

de bewoning zich vanaf het begin van onze jaartelling concentreerde bovenop de 

centrale, grootste zandrug. Rondom de nederzetting bevonden zich vermoedelijke 

de akkers, deels op de lagere en nattere flanken van de rug. Naast emmertarwe en 

vlas zijn resten van andere cultuurgewassen gevonden: gerst, haver, pluimgierst 

en duivenboon. Deze laatste werd vermoedelijk in (moes)tuinen rond de huizen 

verbouwd.

De bewoningssporen die verspreid over de grootschalige nederzetting zijn gevonden 

tijdens Fase 1, bestaan uit 18 huizen, 22 bijgebouwen, 6 waterputten en 31 hekwerken 

(Figuur 4.5). De huizen waren niet gelijktijdig bewoond.

14  Van Hoof 2008, 94-99.
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Allereerst is sprake van één boerenerf met bijgebouwen en een waterput in het zuiden. 

Vervolgens groeide de nederzetting in de loop van de 1e en 2e eeuw n. Chr. uit tot een 

gemeenschap van minimaal zes erven. De bewoning verspreidde zich hierbij zoals 

voornoemd in noordelijke richting over de zandrug.

De bewoners uit de verschillende fasen van de Romeinse tijd leefden net als hun 

prehistorische voorouders vooral van de opbrengst van veeteelt en akkerbouw. In de 

Romeinse tijd blijkt ook sprake van aanvullende specialisatie zoals het bewerken van 

metaal. Een deel van de opbrengsten van de landbouw en ambachtelijke productie 

werd geruild tegen nieuwe exotische producten die met de komst van het Romeinse 

leger in Zuid-Nederland hun intrede deden. In Fase 1 van Uden-Noord zijn metalen 

objecten zoals Romeinse mantelspelden en paardentuig en glaswerk zoals flessen, 

ribkommen en meloenkralen aangetroffen. 
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Figuur 4.4 
Overzicht van onderzoeksgebied Fase 1 met sporen en structuren uit de overgangsperiode van de late 
bronstijd naar de vroege ijzertijd (uit: Goossens en Meurkens 2013, fig. 7.1).
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Legenda

fase 1 (0-50 n.Chr.)

fase 4 (150-200 n.Chr.)

fase 3 (100-150 n.Chr.)

fase 2 (50-100 n.Chr.)

Figuur 4.5 
Overzicht van onderzoeksgebied Fase 1 met de structuren uit de verschillende fasen van de Romeinse bewoning 
incl. mogelijk (kavel)grenzen op basis van palenrijen (uit Goossens en Meurkens 2013, figuur 8.63).
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Methodiek veldwerk

M. E. Hemminga

5.1 Methodiek opgraving

5.1.1 Inleiding

Het definitief onderzoek van Fase 2 is in twee opgravingscampagnes uitgevoerd. De 

grootste opgravingscampagne was van december 2013 tot en met begin februari 2014: 

putten 152 tot en met 183 en 188 tot en met 192 (Figuur 5.1). Deze campagne richtte 

zich eerst op het noordelijk vervolg van de vindplaatsen uit Fase 1: de vindplaats uit de 

Romeinse tijds en de vindplaats met karrenpad en parallelle greppels uit de nieuwe tijd 

ten westen daarvan. Aansluitend is de opgraving naar het zuidoosten van Fase 2, ten 

oosten van de Erphoevenweg, verplaatst om ook de inheemse nederzetting (vindplaats 

2 uit het proefsleuvenonderzoek) op te graven: in put 184, 185 en 192 is de zuidelijke 

helft van de vindplaats opgegraven. Het gebied direct ten noorden van deze putten 

dienden ook op gegraven te worden, maar was toen niet toegankelijk. Dit gebied 

kwam in augustus 2015 alsnog tot beschikking voor onderzoek: toen is de vindplaats 

ook aan de noordzijde opgegraven en begrensd: put 193 tot en met 197. 

Gedurende Fase 1 van het onderzoek waren er een paar terreinen die zelfs tot het eind 

van de opgravingscampagnes ontoegankelijk bleven. Het gaat om drie locaties in het 

noorden van Fase 1 (zie ook Figuur 7.2):

- Het reeds opgegraven gebied van Fase 1 was bij aanvang van de opgraving van 

Fase 2 reeds ingericht met streekziekenhuis Bernhoven. Op de scheiding van Fase 

1 en Fase 2 bleek een hoge, 35 m brede west-oost gerichte grondwal geplaatst 

te zijn. Deze wal verhinderde om tijdens Fase 2 in het westen een aansluiting te 

maken op de opgraving van Fase 1. Hierdoor is een smalle, driehoekige strook van 

maximaal 25 m gemist, inclusief de noordelijk rand van een huisplattegrond die op 

grond van Fase 1 hier werd verwacht. Uitgaande van het omliggende sporenbeeld 

lijkt er echter verder niet veel te verwachten in deze smalle strook.

- In het oosten van hoge grondwal bleek ook een parkeerterrein ingericht te zijn. De 

grondwal en het parkeerterrein hebben ook hier verhinderd om een aansluiting 

te maken tussen de opgravingsgebieden van beide Fasen. Hier kunnen op grond 

het omringende sporenbeeld wel nog sporen en structuren uit de Romeinse tijd 

aanwezig zijn. 

- Ten slotte is terrein met naaldbomen in de noordoosthoek belangrijk om apart te 

vermelden. Onder deze bomen ligt namelijk nog een restant van twee bijzondere 

huisplattegronden met potstallen uit de Romeinse tijd. Tijdens het onderzoek 

werd bekend dat de naaldbomen behouden moesten blijven in verband met de 

aanstaande verkoop van de betreffende kavel. Uitgangspunt van de gemeente is 

wel dat het restant van de huisplattegronden alsnog wordt onderzocht als deze 

groenstrook in de toekomst alsnog plaats moet maken en geplande graafwerk-

zaamheden alsnog de huisplattegronden dreigen te verstoren. 

Binnen het oostelijke deel van het noordelijke onderzoeksgebied is ten slotte 

een terrein van ca. 1200 m2 bewust niet opgegraven (zie Figuur 7.2). Omliggend 

werkputten hadden namelijk al aangetoond dat zich hier een grootschalige 

verstoring bevindt die tot minimaal 1 m in de C-horizont reikt. De kans op de 

5
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aanwezigheid van archeologische resten onder de verstoring is klein. In overleg 

met de gemeente en de directievoerder is ervoor gekozen om deze zone niet op 

te graven de hiermee uitgespaarde overgebleven vierkante meters in te zetten 

voor uitbreidingen bij structuren. Deze zijn onder andere ingezet om het vooraf 

afgesproken onderzoeksgebied van Fase 2 t.a.v. vindplaats 1 en vindplaats 2 uit het 

vooronderzoek en het Programma van Eisen lokaal uit te breiden: dit geldt voor put 

178 in het noordoosten, waar een Romeinse huisplattegrond tot over de oostgrens 

van het onderzoeksgebied bleek te reiken. Verder is het onderzoek van vindplaats 2 in 

westelijke richting tot over de onderzoeksgrens uitgebreid: put 192 en de westzijde van 

put 195 en 196. Hiermee is de vindplaats aan de westzijde alsnog begrensd. 

Uiteindelijk is met de opgravingsputten en enkele aanvullende proefsleuven van Fase 2 

een oppervlak van ruim 2,8 ha opgegraven.
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Figuur 5.1 
Overzicht van de opgravingsputten van Fase 
1 (lichtgrijs) en Fase 2: campagne 2013-2014 
(donkergrijs) en 2015 (grijs). 
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5.1.2 Strategie van de proefsleuven

Er is van tevoren geen expliciet plan gemaakt voor een proefsleuvenonderzoek; 

het onderzoek is op basis van voortschrijdend inzicht en praktische overwegingen 

uitgevoerd. De proefsleuven zijn dan ook maar een klein onderdeel van het totale 

onderzoek, vooral bedoeld om de begrenzing van de vindplaatsen te bepalen in 

de westelijke en oostelijke randzones van Fase 2. Voordeel van de sleuven was dat 

deze al in een vroeg stadium van het definitief onderzoek ingezet konden worden, 

bijvoorbeeld voorafgaand aan de geplande sloop van woningen langs het Hogepad in 

het westen. Doel was om op grond van de bevindingen van de sleuven het puttenplan 

van de opgraving bij te stellen.

Zo kon Archol met het graven van vier gerichte sleuven (put 187 t/m 190) tussen de 

toen nog te slopen bewoning langs het Hogepad in het noordwesten al in een vroeg 

stadium bepalen dat de Romeinse vindplaats op de centrale rug niet zo ver westelijk 

reikte. Bovendien bleek de vindplaats met karrenpad uit de nieuwe tijd al afdoende 

onderzocht te zijn in de sleuven. Nader onderzoek bleek hier dus niet nodig.

Ook in het noordoosten is aanvullend proefsleuvenonderzoek ingezet om nader inzicht 

te krijgen in de (noordoostelijke) begrenzing van de vindplaats. Bij de voornoemde 

ontdekking van een Romeinse huisplattegrond die net ten oosten van onderzoeks-

gebied bleek te liggen, is in overleg met de gemeente en de directievoerder besloten 

om ook ten oosten van deze huisplattegrond nog een proefsleuf (put 191) te graven. 

De proefsleuf heeft echter geen nieuwe sporen opgeleverd. Hier is dan ook afgezien 

van een uitbreiding van het vlakdekkende onderzoek. Echter het beeld van een 

lage dichtheid aan structuren uit de Romeinse tijd geeft wel reden om rekening te 

houden met de aanwezigheid van archeologische sporen bij het bouwrijp maken het 

omliggend gebied; tot op het moment van de laatste opgraving van Fase 2 waren de 

percelen nog bewoond en ontoegankelijk. 

5.1.3 Strategie van de opgravingsputten

Het definitieve onderzoek in Fase 2 van Uden-Noord bestond hoofdzakelijk uit de 

aanleg van aansluitende, grote opgravingsputten net als bij Fase 1 (Figuur 5.1).15 Deze 

grote, zuidwest-noordoost gerichte putten waren gericht op het zo goed mogelijk 

blootleggen en documenteren van de nederzettingssporen uit de Romeinse tijd 

(vindplaats 1) en de verwachte inheemse voorganger (vindplaats 2). Vooraf is in de 

actualisatie van het PvE16 een puttenplan opgesteld, op basis van de inzichten uit 

de proefsleuven van 2007. Echter, deze is als richtlijn gebruikt en naar inzicht in het 

veld gewijzigd. Belangrijk uitgangspunt hierbij was het compleet blootleggen en 

documenteren van structuren van gebouwen binnen een werkput. Waar nodig zijn 

putten uitgebreid om dit te realiseren. Hierbij dient echter opgemerkt te worden 

dat dit in praktijk niet altijd mogelijk bleek en wel om verschillende redenen. Zo 

zijn in de noordoosthoek bijvoorbeeld de twee voornoemde huisplattegronden met 

potstallen uit de Romeinse tijd elk over drie putten verspreid. De structuren waren 

in eerste instantie in de oostelijke randzone van afzonderlijke zuidwest-noordoost 

gerichte putten 152, 157 en 158 niet als huisplattegrond te herkennen. Pas toen in een 

later stadium de grote noord-zuid liggende put (161) vlak langs de naaldbomenbos is 

gegraven, werden de aard en omvang van de structuren duidelijk.   

15  Goossens en Meurkens 2013, 33-35.
16  Goossens en Meurkens 2013.
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5.1.4 Documentatie van sporen, vondsten en monsters

De proefsleuven en opgravingsputten zijn met een rupsgraafmachine met een vlakke 

bak aangelegd, bestuurd door een kraanmachinist met ruime ervaring in archeologisch 

werk van het bedrijf Luyten. De putten zijn eerst vanaf het maaiveld verdiept tot onder 

de bouwvoor, in de top van het esdek (S5010) of -indien afwezig- of tot op de top van 

de gebioturbeerde B-horizont of ‘mollenlaag’ (S5020/S5025). Dit eerste vlak is met 

de metaaldetector afgezocht en de vondsten zijn als puntvondst ingemeten met de 

Robotic Total Station (Figuur 5.2). De aanleg en metaaldetectie van dit tussenvlak heeft 

vele metaalvondsten zoals fibulae en munten armbanden die o.a. een belangrijke bron 

zijn voor de datering van de onderliggende structuren en daarmee van de Romeinse 

nederzetting door de tijd heen.

Hierna zijn esdek en mollenlaag machinaal laagsgewijs afgegraven tot ca. 5 tot 10 

cm in de top van het onderliggende gele zand oftewel de C-horizont van de vaste 

bodem; vlak 2 met archeologische grondsporen. Hierbij zijn in elke put vondsten per 

bodemlaag en per vak van 4 x 5 m (proefsleuven fase) of 5 x 5 m (opgravingsputten) 

verzameld. Vondsten uit sporen zijn per spoor en vulling verzameld. Het sporenvlak 

(vlak 2) is gefotografeerd (eenheden van 5 m met aan weerzijde een jalon) en digitaal 

ingetekend. Daarnaast zijn van alle putten de putrand, vlakhoogten (elke 5 meter) en 

de profielen ingemeten. 

Putten zijn genummerd vanaf put 152, in aanvulling op de reeds toegekende 

putnummers van Fase 1. Om dezelfde reden zijn de vondsten vanaf vondstnummer 

3001 doorgenummerd. In tegenstelling tot Fase 1 zijn sporen van Fase 2 

doorgenummerd vanaf spoor 1.17 

In het veld is gewerkt met twee veldcomputers (Getac) voor het invoeren van de 

sporen tijdens de aanleg van het sporenvlak (kenmerken zoals put, vlak, spoor, type, 

structuur en vulling) (zie Bijlage I Sporenlijst). Bij het couperen zijn de dieptes van de 

archeologische sporen ingevoerd, inclusief eventuele aanpassingen van het spoortype 

en vullingen op grond van het veranderde beeld in de coupes. De coupes zijn tevens 

gefotografeerd. Alle sporen van structuren en bijzondere sporen (waterputten en 

bijzondere kuilen) zijn op schaal 1:10 of 1:20 getekend.

Alle sporen zijn na documentatie van de coupes afgewerkt. Vondsten uit sporen 

zijn bij het couperen en afwerken per spoor en per vulling verzameld (zie Bijlage 

II Vondstenlijst). Van geschikte sporen van structuren of bijzondere sporen 

(houtskoolrijk, homogeen/humeus) zijn monsters genomen voor botanisch of 

aanverwant specialistisch onderzoek. 

De waterputten zijn deels handmatig en deels machinaal gecoupeerd. Eerst is 

handmatig de bovenste helft gecoupeerd tot op een niveau, waarop documentatie 

zonder instortingsgevaar mogelijk was. De onderste helft is vervolgens met de 

graafmachine verder verdiept. 

De huisplattegronden zijn zowel met de hand als met een minikraan gecoupeerd. 

De inzet van de minikraan is gebaseerd op ervaringen uit Fase 1: een aantal sporen 

(vooral middenstaanders) van sommige huizen uit de Romeinse tijd bleken te diep voor 

handmatig uitgraven. Op een aantal plekken verhinderde een lokale concentratie van 

grint en keien in de natuurlijke zandbodem eveneens het handmatig uitgraven van 

sporen. 

17  Tijdens Fase 1 zijn sporen in elke put steeds opnieuw (vanaf 1) genummerd.
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Alle diepe sporen (kuilen/ waterputten) zijn na het uitgraven en afwerken laagsgewijs 

dichtgegooid met aangevoerd zand of met de vrijgekomen stort (van schoon zand) 

en aangedrukt met een drukrol, om verzakkingsproblemen bij de toekomstige 

huizenbouw te voorkomen. 

De donkere bovengrond (teelaarde) en de gele ondergrond zijn bij het machinaal 

uitgraven van putten steeds gescheiden naast de put gezet. Na afloop van het 

onderzoek zijn de afgewerkte putten eerst deels opgevuld met de gele grond, waarbij 

de putten extra zijn aangereden door de rupskraan met het oog op de stevigheid van 

de bodem voor de toekomstige bouw. Vervolgens zijn de putten verder dichtgegooid 

met de teelaarde en is het opgravingsterrein gekilverd. 

  

5.2 Methodiek fysische geografie

Het bodemkundig onderzoek tijdens de opgraving bestond uit de documentatie van 

profielen in vrijwel alle werkputten, zodat in aanvulling op Fase 1 een goed beeld 

kan worden verkregen van de bodemopbouw over het gehele onderzoeksterrein 

van Fase 1 en 2. Doel was inzicht te krijgen in de fysiek landschappelijke ligging en 

gaafheid van de vindplaats. In vrijwel elke put is langs de lange wanden om de ca. 

20-30 m een profielkolom van 1 m breedte gedocumenteerd, waarbij de profielen 

zijn doorgenummerd (Figuur 5.3).18 De profielen zijn gefotografeerd met een 

jalon ernaast voor de maatvoering. De bodemhorizonten zijn beschreven in het 

registratieprogramma Deborah. Hierbij zijn de individuele profielen te regenereren 

maar ook een doorlopend profiel over de opgraving. In totaal zijn er 55 profielen 

18  Profiel 52 en 53 zijn niet uitgedeeld.

Figuur 5.2 
Amateurarcheoloog Paul van Erp controleert 
het tussenvlak in de top van het esdek op 
metaalvondsten met de metaaldetector.
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beschreven, gefotografeerd en in het registratieprogramma Deborah ingevoerd (zie 

Bijlage III Profielbeschrijvingen).

Voor de bepaling van de landschappelijke ligging en gaafheid van de vindplaats zijn 

ook hoogtemetingen van het sporenvlak genomen. Aan de hand van deze gegevens 

kan het microreliëf van de vindplaats worden gereconstrueerd. Het sporenniveau 

is altijd in de top van de C-horizont aangelegd, het gaat hierbij dus niet om het 

oorspronkelijke oppervlak, deze is verdwenen tijdens de ophoging en egalisatie van 

het terrein. Hoewel het niet het oude oppervlak betreft, is de morfologie en het reliëf 

van het sporenvlak wel representatief voor het paleolandschap. Het biedt dus wel 

informatie over de locatiekeuze van de nederzetting. 
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Figuur 5.3
Overzicht van de putten en profielen (num-
mer, voorafgegaan door letter p) van Fase 2. 
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Resultaten landschappelijk onderzoek 

6.1 Landschap en bodemopbouw van het onderzoeksgebied 

Inleiding
De resultaten van de opgravingen van Fase 1 en Fase 2 vormen samen een 

duidelijk beeld van de bodemopbouw in het onderzoeksgebied. Aan de hand 

van de gedocumenteerde profielkolommen van de verschillende opgravingen is 

een doorlopend profiel, van west naar oost, van het gebied tussen het Hogepad 

en het terrein ten oosten van de Erphoevenweg geconstrueerd (Figuur 6.1).Het 

profiel doorsnijdt daarbij achtereenvolgend de centrale rug met fluvioperiglaciale 

zandafzettingen tussen Hogepad en Erphoevenweg en de kleine eolische dekzandrug 

ten oosten van de Erphoevenweg (Figuur 6.2).  

Bodemopbouw
De opgraving van Fase 2 completeert het beeld van de bodemopbouw uit Fase 1.19 In 

het opgravingsgebied tussen het Hogepad in het westen en de Erphoevenweg in het 

oosten bevindt zich een fluvioperiglaciale rug. De ondergrond van deze rug is voor 

het merendeel zwaar grindig, hoewel er grote lokale verschillen kunnen optreden in 

het grindgehalte van de rivierafzettingen. Dit is een natuurlijk fenomeen inherent 

aan het type rivier dat de sedimenten heeft afgezet. Aan de oostrand van deze rug 

komen soms ook zeer zandige, goed gesorteerde sedimenten voor. Vermoedelijk gaat 

het hier om dekzand; hier bevindt zich de overgangszone naar de verder oostelijke 

gelegen dekzandrug. Hierop is een ca. 1 m dik esdek ontstaan dat aan de randen 

wat dunner is (tot ca. 60 cm) (Figuur 6.2). Het esdek toont een gelaagde opbouw; 

meestal zijn twee tot drie niveaus te onderscheiden. In verschillende profielen zijn op 

de grens tussen deze verschillende lagen in het esdek lichtgrijze bandjes zichtbaar. 

Ook zijn in veel van de profielen grote aantallen lichtgrijze korrels waarneembaar, 

afkomstig van nog niet geheel gehomogeniseerde resten van E-horizonten uit de 

plaggen. Van het oorspronkelijke bodemprofiel is zelden meer dan een homogene 

bruine moder-B-horizont over. Alleen aan de noordoostrand van de rug konden de 

voor een humuspodzol karakteristieke uitspoelingshorizonten waargenomen worden, 

met daaronder een intact inspoelingsniveau. In deze zone zijn meerdere profielen 

met een intacte of licht aangeploegde E-horizont aangetroffen. In het zuidoosten zijn 

langs deze rand ter hoogte van de Erphoevenweg nog harde ijzerinspoelingsniveaus 

aanwezig en incidenteel ook uitspoelingsniveaus.

In het gebied ten oosten van de Erphoevenweg in het zuidoosten van Fase 2 is de 

ondergrond onder de bouwvoor en het esdek bovenin duidelijk veel zandiger. Het zand 

is hier fijner en beter gesorteerd en bevat vrijwel geen grint: het gaat hier duidelijk 

om dekzand. In het profiel is goed te zien dat het zand in het oosten (B-B’) oploopt 

en een hoge zandrug vormt. Op deze oostelijke rug zijn nog resten van een oude 

bodem onder de bouwvoor en/of het esdek waargenomen. Het gaat echter slechts 

om een gebioturbeerde bruine (moder-) B-horizont. De hoge ligging van de oostelijker 

dekzandrug ten opzichte van de lagere centrale fluvioperiglaciale zandrug komt ook 

tot uitdrukking in het pakket esdek: dit pakket is veel dunner en is alleen langs de lage 

randen van de oostelijke rug goed bewaard. Op de top van de rug is het esdek niet 

aanwezig of grotendeels in de bouwvoor opgenomen.  

19  De tekst over de bodemopbouw is grotendeels overgenomen uit De Moor 2013, 39-40.
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N:\Lopende Projecten\1461 DO Uden Noord fase 2\2.uitwerking\1.sporen en structuren\mapinfo\Workspaces\UNO1461_1261_Type Profiel.wor (29/03/2018)

A
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B B'

Figuur 6.1 
Overzicht van de profielkolommen met 
interpretatie van de bodemopbouw binnen 
de opgraving van Fase 1 (blauw omlijnd) en 
Fase 2 (rood omlijnd). De onderbroken lijn 
geeft de ligging van het dwarsprofiel (A-A’ 
en B-B’) weer, zie Figuur 6.2.
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Figuur 6.2 
Dwarsprofiel (west-oost) van plangebied 
Uden-Noord op basis van de profielkolom-
men van Fase 1 (A-A’) en Fase 2 (B-B’). Voor 
de ligging van de profielkolommen, zie 
Figuur 6.1.
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6.2 Paleoreliëf en historisch-geografisch landschap 20

Paleoreliëf
Het doorlopende west-oostprofiel van de opgraving (Figuur 6.2) en vooral de 

hoogtekaart van het sporenvlak tonen een aanzienlijk reliëf in het oorspronkelijke 

oppervlak, dat gevormd is door de Midden-Pleistocene vlechtende rivieren (Figuur 6.3). 

De noordelijke helft van het centrale gebied ligt iets hoger dan de zuidelijke helft. 

De hoogtekaart laat in het hier duidelijk een rug in het oude landschap zien; deze 

doorkruist het onderzoeksgebied van Fase 1 en 2 vanuit het noordoosten naar het 

zuidwesten. De fluvioperiglaciale afzettingen van dergelijke vlechtende rivieren kunnen 

op korte afstand van elkaar sterk verschillen in textuur (van fijn zand tot grof grind) en 

in reliëf (met geultjes en hogere zand- en grindbanken). Het op de onderzoekslocatie 

aangetroffen reliëf is dan ook een van nature aanwezig reliëf. 

Het hoogste deel van het terrein ligt niet in de noordelijke helft van deze centrale rug, 

maar in de zuidoosthoek van het onderzoeksgebied van Fase 2. Daar is bovenop de 

fluvioperiglaciale afzettingen nog dekzand tot een smalle oostelijke rug opgewaaid. 

De meeste aangetroffen huisplattegronden uit de Romeinse tijd liggen op de locaties 

waar het sporenvlak (en daarmee het oorspronkelijke oppervlak) het hoogst (en dus 

het droogst) is. Zij blijken vooral samen te vallen met de voornoemde noordoost-

zuidwest georiënteerde rug in het centrale gebied en de dekzandrug in het zuidoosten. 

In de zuidelijke helft van het centrale gebied valt op dat de waterputten vlak naast 

de oorspronkelijk hoogste delen in het landschap liggen, dus net iets dichter bij 

het grondwater. In de noordelijke helft van de centrale rug en in het gebied van de 

zuidoostelijke zandrug lijkt deze voorkeur losgelaten. De waterputten liggen daar 

naast de huisplattegronden op de hoogste delen van het landschap.

Opbouw en ouderdom van het esdek
Binnen het onderzoeksgebied van Fase 1 en Fase 2 komt een (restant van een) 

hoge zwarte enkeerdgrond (esdek) voor. Dit bodemtype is het resultaat van een 

eeuwenlange plaggenbemesting van akkergronden, waardoor deze kunstmatig zijn 

opgehoogd. Het esdek heeft daarbij het oorspronkelijke oppervlak met bijbehorende 

bodem afgedekt. Dit resulteerde uiteindelijk in een begraven (podzol)bodem die 

kenmerkend is voor enkeerdgronden.

Het esdek lijkt vooral van post-middeleeuwse ouderdom: opgebracht tussen ca. 

1500-1700. Tijdens de opgraving van Fase 1 zijn weliswaar ook enkele scherven bijna 

steengoed en grijsbakkend aardewerk in het esdek gevonden21; gezien het geringe 

aantal moeten deze oude scherven hoogstwaarschijnlijk bij het ophogen van het 

terrein (te midden van het mengsel van plaggen, mest en huisafval) op de jongere 

akkers van Uden-Noord terecht zijn gekomen. Het esdek lijkt geleidelijk te zijn 

opgehoogd zonder noemenswaardige tussentijdse verstoringen. De dikte van het 

opgebrachte pakket varieert van ca. 35 cm tot 110 cm (Figuur 6.2). Het esdek blijkt het 

dunst op de voornoemde twee ruggen van het oorspronkelijke oude landschap. Het 

esdek is vooral goed ontwikkeld in de lage zones aan weerszijden van de oude ruggen 

en in lokale depressies. Met het opwerpen van het esdek zijn de oude reliëfverschillen 

grotendeels aan het zicht ontnomen. Een duidelijke onderverdeling van het esdek 

in meerdere lagen was overigens ook niet over het gehele terrein te volgen. Het is 

dan ook niet vast te stellen of het esdek over het gehele terrein in enkele fasen is 

opgebracht. Zoals hierboven al is beschreven, is het aannemelijker dat het terrein 

geleidelijk is opgehoogd.

20  Grotendeels overgenomen uit De Moor 2013, 41-43.
21  Hos 2013, 175-176.
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Figuur 6.3 
Hoogtekaart van het sporenvlak binnen de opgraving 
van Fase 1 (blauw omlijnd) en Fase 2 (rood omlijnd).



40 Uden-Noord/Hengstheuvel

6.3 Locatiekeuze en landschapsgebruik22

De vindplaats van Uden-Noord ligt op een horst tussen twee breukzones (zie Figuur 

3.1). Ten oosten van de oostelijke breukzone bevindt zich een groot gebied met grove 

rivierzanden, dekzanden en stuifzanden (de Peel). Ten westen van de westelijke 

breukzone bevindt zich de van oudsher zeer vochtige slenk.

De keuze voor deze specifieke locatie tussen twee breukzones is goed te verklaren. De 

vindplaats ligt op een substraat van grove zanden met grind. De moderpodzolen op 

deze gronden waren relatief vruchtbaar in vergelijking met de dekzanden (net nog in 

het oosten en) ten oosten van het onderzoeksgebied. Deze gronden hadden bovendien 

ook zeer gunstige grondwatercondities voor akkerbouw. De breukzones ten westen 

en oosten met hun wijstverschijnselen waren ongetwijfeld te nat voor akkerbouw. 

Dit geldt eveneens voor de slenk in het westen. De vochtige zones zullen veelal als 

grasland zijn gebruikt. De zone in het oosten was van oudsher een gebied met een zeer 

arme bodem.

De bewoners van de nederzetting bevonden zich op ruime afstand van deze natte 

en arme zones, maar ze waren tegelijkertijd nog wel vlakbij stromend water. 

Bovendien hadden de bewoners dankzij het niet al te diepe grondwaterniveau, vooral 

in de aangrenzende laagte van het voormalige vlechtende rivierlandschap, ook de 

mogelijkheid om dichter bij de huizen op de hogere, drogere rug water te putten. 

In de Romeinse tijd werden vooral de hoogste delen uitgekozen voor de inrichting van 

de nederzetting. Uit de opgraving van Fase 1 kwam een duidelijk ander beeld naar 

voren voor de periode late bronstijd-vroege ijzertijd: de bewoning richtte zich toen 

meer op het overgangsgebied van de hogere naar de lagere delen.

Ten tijde van de bewoning van het gebied in de ijzertijd en de eerste fasen van 

de Romeinse tijd heeft er vermoedelijk nog geen ophoging van het terrein 

plaatsgevonden. Beakkering vond toen nog op het oorspronkelijke oppervlak plaats. 

Vermoedelijk veranderde dit al op kleine schaal in de laatste fasen van de Romeinse 

bewoning: voor de periode van ca. 150- 250 n. Chr. zijn er aanwijzingen voor twee 

elkaar opvolgende huisplattegrondvond met een potstal in het oostdeel. De kans is 

groot dat de bewoners het mestafval opgevangen hebben om het vervolgens op de 

akkers uit te strooien en zo de grond vruchtbaarder te maken. De daadwerkelijke, 

grootschalige ophoging van het gebied door middel van plaggenbemesting ving pas na 

de middeleeuwen aan.

Door al deze factoren is de locatie van Uden-Noord al sinds de late prehistorie zeer 

in trek geweest als vestigingslocatie. In de omgeving van Uden en Oss zijn meerdere 

vindplaatsen uit dezelfde periode aangetroffen (Uden A50; Bernheze Zwarte Molen) 

in een vrijwel vergelijkbare landschappelijke en bodemkundige situatie. Een grafveld 

uit dezelfde periode is iets hoger op de Maashorst aangetroffen (Slabroek), waar 

humuspodzolen in grof zand aanwezig zijn. Dit wijst op een duidelijke relatie tussen 

bepaalde typen archeologische sporen, bodemtypen en ondergrond.

22  Grotendeels overgenomen uit De Moor 2013, 43.
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Nederzettingssporen en vondsten uit de Romeinse 
tijd

7.1 Inleiding

De meeste sporen en vondsten (>98 %) uit de twee opgravingscampagnes van Fase 

2 stammen uit de Romeinse tijd. Hoofdstuk 7 presenteert de resultaten van het 

multidisciplinair onderzoek naar alle resten uit deze periode. 

Eerst volgt in paragraaf 7.2 een beschrijving en interpretatie van alle 

nederzettingssporen en structuren. De daaropvolgende paragrafen presenteren 

de analyseresultaten van de verschillende vondstcategorieën uit al deze 

nederzettingscontexten. De bundeling van al deze resultaten maakt het ten slotte 

mogelijk om een beeld te schetsen van de fasering, datering (paragraaf 7.12), omvang 

en aard van de bewoning in Uden-Noord gedurende de Romeinse tijd (paragraaf 7.13). 

Hierbij worden voor de volledigheid tevens de resultaten van het aangrenzende Fase 1 

in grote lijnen betrokken.23

7.2 Sporen en structuren

T. A. Goossens

7.2.1 Inleiding

De archeologische sporen komen verspreid over het gehele onderzoeksgebied van 

Fase 2 voor (Figuur 7.1). In het zuiden sluiten ze aan op de sporen van Fase 1. Een 

uitzondering geldt voor enkele zones in het noordelijk gebied van Fase 2. Deze 

zones bleken zoals voornoemd in hoofdstuk 5 ontoegankelijk tijdens de opgraving 

ten gevolge van een tijdelijk opgeworpen hoge, 35 m brede grondwal op de grens 

tussen het inmiddels ingerichte Fase 1 (Ziekenhuis Bernhoven) en Fase 2: één in 

uiterste westen en één in het oosten (Figuur 7.2). Uitgaande van het sporenbeeld 

van Fase 1 is in de westelijke zone nog de noordelijke rand van een huisplattegrond 

uit Fase 1 (structuur 16) aanwezig.24 Gezien de wijde spreiding van de Romeinse 

structuren rondom is de kans overigens klein dat er verder in de westelijke zone 

nog archeologische structuren aanwezig zijn. Deze zijn nog wel te verwachten in de 

oostelijke zone, gezien het grotere oppervlak van de ontoegankelijke zone en gezien 

de aangrenzende structuren (141, een bijgebouw en 143, 153, beide werkkuilen). 

De sporen en structuren waren net als in Fase 1 over het algemeen goed in het 

sporenvlak te herkennen. Aangezien het terrein alleen in de Romeinse tijd en – 

beperkte mate – in de periode late bronstijd-ijzertijd is bewoond, was er nauwelijks 

sprake van palimpsest. Alleen binnen de twee geconstateerde bewoningsperioden is 

een enkele keer sprake van overlapping en doorsnijding van oudere sporen. Ook de 

conservering was over het algemeen goed. Sporen zijn weliswaar enigszins afgetopt 

- het loopniveau ontbreekt zoals gebruikelijk op de zandgronden -, toch heeft de 

afdekkende enkeerd (of restant daarvan) voor een goede bewaring van de sporen 

gezorgd. Een uitzondering geldt voor een grootschalige verstoring in het noordoosten. 

23  De fasering uit paragraaf 7.12 wordt in de daaraan voorgaande paragrafen van de 
vondstcategorieën her en der al vermeld bij vondsten uit bepaalde nederzettingscontexten, 
zodat de lezer de vondsten in een beter licht kan zien.

24  Goossens en Meurkens 2013, 62 (Figuur 8.1).

7
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In het gebied van Fase 2 valt wel op dat er meer sprake is geweest van natuurlijke 

verstoring door bijvoorbeeld boomvallen; met name in het noordoostelijk gebied bleek 

de ondergrond her en der dermate gebioturbeerd, dat de Romeinse sporen nauwelijks 

van de natuurlijke waren te onderscheiden. Vaak moest couperen dan uitsluitsel geven. 

Vooral percelen in de noordoosthoek, waar tot kort voor de opgraving, naaldbomen 

hadden gestaan, was het sporenvlak relatief slecht leesbaar door bioturbatie en sporen 

van boomvallen: ter hoogte van put 161, 168, de westzijde van put 157,158, maar ook 

(verder westelijk) put 153 en (verder oostelijk) put 172 (zie Figuur 5.1). Ten slotte was in 

het noordwesten van Fase 2 sprake van enige verstoring door de recente bebouwing 

langs het Hogepad, met name ter hoogte van structuur 142.

Ondanks deze enkele beperkingen heeft de vervolgopgraving wederom vooral 

complete huisplattegronden opgeleverd die een goede analyse mogelijk maken. Met 

uitzondering van enkele sporen uit de periode middeleeuwen-nieuwe tijd, zijn alle 

archeologische sporen en structuren in de Romeinse tijd te dateren.

De opgraving van Fase 1 had in totaal al 18 huisplattegronden, 22 bijgebouwen/

spiekers, 6 waterputten en 31 palenrijen opgeleverd, die verspreid over de centrale rug 

voorkomen. De twee opgravingscampagnes van Fase 2, ten noorden en zuidoosten van 

het gebied van Fase 1, hebben dit beeld van de nederzetting gecompleteerd met 10 

huisplattegronden, 10 bijgebouwen, 5 waterputten/-kuilen, 3 werkkuilen en 7 palenrijen 

(Figuur 7.1). Voor de individuele bespreking van de huisplattegronden, bijgebouwen 

en waterputten/-kuilen, inclusief de bijbehorende vondsten en daaruit af te leiden 

dateringen, wordt verwezen naar de catalogus (hoofdstuk 11).

Op basis van de datering en gedeeltelijke overlapping van de verschillende 

plattegronden is duidelijk dat deze niet allemaal gelijktijdig bestaan hebben. De 

nederzetting lijkt op basis van dendrochronologie, 14C-dateringen, aardewerk en 

overige dateerbare materiaalcategorieën globaal te dateren tussen het begin van 

de 1e eeuw en het midden van de 3e eeuw: hiermee is de in Fase 1 geconstateerde 

bewoningsduur met een halve eeuw verlengd. Vondsten in met name het noorden van 

Fase 2 lijken op het eerste gezicht zelfs te wijzen op een voortzetting van de bewoning 

tot in de tweede helft van de 3e eeuw, of zelfs tot in de 4e eeuw. Het blijkt hier echter 

slechts om losse vondsten uit het esdek te gaan. Er zijn voor deze periode namelijk 

geen sporen of structuren aan te wijzen binnen de nederzetting.

Er lijkt sprake een continue bewoning vanaf de aanvang in de eerste helft van de 

1e eeuw n. Chr. De nederzetting uit de Romeinse tijd is redelijk goed te begrenzen. 

Tijdens Fase 1 waren de westelijke begrenzing (Hogepad) en de zuidelijke begrenzing 

(Rondweg) van de nederzetting op basis van de verspreiding van huisplattegronden 

al goed te markeren: de nederzetting bleek grotendeels samen te vallen met het 

oppervlak van (het onderzochte deel van) de centrale fluvioperiglaciale zandrug. Op 

grond van de verspreiding leek toen ook de oostelijke begrenzing al duidelijk: deze 

was toen ter hoogte van de Erphoevenweg te plaatsen. De nieuwe resultaten van 

Fase 2 leiden tot een nuancering van deze oostelijke begrenzing. Zoals verwacht 

tijdens het proefsleuvenonderzoek is tijdens Fase 2 in het zuidoosten, ten oosten van 

de Erphoevenweg, namelijk ook nog inheemse bewoning geconstateerd: niet uit de 

ijzertijd, maar uit een vroege fase van de Romeinse bewoning. De bewoning blijkt 

in deze zuidoosthoek samen te vallen met een lokale dekzandrug die grotendeels 

binnen het onderzochte gebied was te begrenzen; in ieder geval aan de noordzijde. 

Aan de zuid- en oostzijde kunnen de dekzandrug en de bewoning ook verder reiken, 

aangezien daar nog gebouwplattegronden en een erfgreppel tegen de grenzen van 
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Figuur 7.1 
Overzicht van alle sporen en (genummerde) structuren binnen de opgraving van Fase 2. 
De opgravingen en de bijbehorende sporen van Fase 1 zijn in lichtgrijs weergegeven.
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het onderzochte gebied zijn waargenomen. Ook in het noordoosten moet rekening 

worden gehouden met een vervolg van de sporen tot buiten het onderzochte gebied, 

aangezien ook hier structuren in de randzone zijn waargenomen.

De noordelijke grens van het bewoonde areaal ten slotte is net als in Fase 1 ook nu 

nog niet vastgesteld. Tegen de noordgrens van Fase 2, tevens de noordgrens van 

plangebied Uden Noord I, zijn wederom namelijk twee incomplete plattegronden 

van een huis en een bijgebouw gevonden: de rest van deze plattegronden ligt nog 

in het gebied te noorden en noordoosten van het plangebied verborgen. Aangezien 

het betreffende huis ook het jongste van de gehele bewoning is, kan men verder 

noordelijk ook nog meer aanwijzingen voor de laatste bewoningsfase vinden. Gezien 

de voornoemde jonge vondsten uit de late 3e en 4e eeuw is zelfs een latere bewoning 

dan ook niet uit te sluiten. Hopelijk zal toekomst onderzoek bij eventuele verdere 

ontwikkeling van het buitengebied in Uden-Noord hier meer inzicht in geven.

7.2.2 Huizen

Inleiding
Er is uit Zuid-Nederland een grote hoeveelheid huisplattegronden bekend uit de 

Romeinse tijd. Uit dit enorme gegevensbestand zijn typologieën van huisplattegron-

den opgesteld. Net als bij Fase 1 wordt bij de opgraving van Fase 2 in Uden-Noord 

de typologie van Oss-Ussen gehanteerd, zoals opgesteld door Schinkel (1998) 

en Wesselingh (2000). De plattegronden van Uden vertonen namelijk de meeste 

overeenkomsten met de huisplattegronden uit deze regio. De typologie van Oss-Ussen 

is vereenvoudigd weergegeven in Figuur 7.3 en in Tabel 7.1.

De verschillende typen huisplattegronden weerspiegelen geen eenduidige functionele 

verschillen of een starre opeenvolging van verschillende huistypen. Vooral in de 

Romeinse tijd komen de verschillende typen huizen – met verschillende functionele 

indelingen – in verschillende bewoningsfasen naast elkaar voor.25 Een belangrijk 

chronologische gegeven van de typologie van Oss-Ussen is overigens wel dat de 

(hier niet afgebeelde en beschreven) huistypen 1 t/m 4 kenmerkend zijn voor de 

prehistorische bewoning, in de bronstijd en ijzertijd. Het hier wel in Figuur 7.3 

vermelde type Oss-Ussen 5A is een huis dat duidelijk een overgangstype vormt: het 

komt voor het eerst voor vanaf de midden-ijzertijd, is vooral in de late ijzertijd goed 

vertegenwoordigd maar komt daarna ook nog in de Romeinse tijd voor; zij het in 

beduidend mindere mate.26

25  Wesselingh 2000, 16.
26  Schinkel 1998, 186.
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Op enkele uitzonderingen na zijn alle huisplattegronden van Uden-Noord in te delen in 

de typologie van Oss-Ussen. Op detailniveau zijn er wel afwijkingen van deze typologie 

aan te wijzen. De verschillen hebben echter vooral betrekking op de afmetingen 

van de gebouwen en op bijzondere individuele elementen zoals uitbreidingen van 

de plattegronden, die in verschillende gevallen zijn waargenomen, of het ontbreken 

van kenmerkende wandgreppels. De kern van de plattegronden is echter in bijna alle 

gevallen te herleiden tot een van de Oss-Ussen typen en dan in het bijzonder typen 8 

en 9.

De opgraving leverde in totaal 10 huisplattegronden uit de Romeinse tijd op. De 

plattegronden worden nu per type besproken. Hierbij is zoveel mogelijk gebruikt 

gemaakt van de terminologie van Huijts 1992 met neutrale termen als ‘middenstijl’ en 

‘ligger’ in plaats van meer beladen, subjectieve termen als ‘nokpaal’ en ‘balk’. Bij de 

reconstructie van de verschillende huizen binnen de typologie van Oss-Ussen is tevens 

gebruik gemaakt van de analyses van Schinkel 1998. 

Voor de ligging van de nu te bespreken huisplattegronden wordt ten slotte verwezen 

naar Figuur 7.1.

Oss-Ussen type 5

Algemeen
De huizen van type Oss-Ussen 5 kenmerken zich door een tweebeukige constructie, 

wandstijlen en de afwezigheid van buitenstijlen. In Uden-Noord is alleen een bekende 

variant hierop aangetroffen: Oss-Ussen type 5A. Dit type huis vertoont de voornoemde 

kenmerken, maar onderscheidt zich door paarsgewijs geplaatst wandstijlen aan beide 

lange zijden.

Oss-Ussen type 5A
Dit huistype 5A was in Fase 1 slechts door één huis vertegenwoordigd: huis 37, het 

opvallend langste (37 m) en tevens oudste huis binnen de inheems-Romeinse bewoning 

van Fase 1.27 Het is overigens niet helemaal duidelijk of het daadwerkelijk om een type 

Oss-Ussen 5A gaat of meer om een overgangstype Oss-Ussen/Alphen-Ekeren.28

27  Goossens en Meurkens 2013, 64 en 164.
28  Goossens en Meurkens 2013, 64. 

Type Omschrijving Opgraving Uden-Noord

Oss-Ussen 5   Een tweebeukige plattegrond met wandstijlen, zonder buitenstijlen

5A Paarsgewijs geplaatste wandstijlen structuur 37 (f1), 162 (f1)

Oss-Ussen 6 Een éénbeukige plattegrond met wandgreppel

6A zonder buitenstijlen structuur 40 (f3)

6B met buitenstijlen

Oss-Ussen 7    Deels één-, deels tweebeukige plattegrond met wandgreppel

7A                     zonder buitenstijlen

7B                      met buitenstijlen

7C                      Eénbeukig deel tussen tweebeukige delen in, met buitenstijlen

Oss-Ussen 8    Tweebeukige plattegrond met wandgreppel en buitenstijlen

8A                      zonder middenstijlen in de korte wanden

8B                           Eén middenstijl in één van de korte wanden structuur 3 (f2), 4 (f3), 26 (f3), 131? (f4), 140 (f2), 151 (f1)

8C                                                                        middenstijlen in beide korte wanden                                    structuur 7 (f4), 9 (f4), 16 (f4), 36 (f3), 139 (f3), 146 (f2),

Oss-Ussen 9      Deels twee-, deels driebeukige plattegrond met wandgreppel en buitenstijlen

9A                                                                                  Eén tweebeukig en één driebeukig deel                     structuur 2 (f2), 5 (f3), 8 (f4), 10 (f4), 12 (f2), 28 (?, f2), 32 (f3), 34 (f2), 56 
(f4), 142 (f3)

9B                        Driebeukig deel tussen tweebeukige delen in structuur 128 (f2)

9C                        Driebeukig deel tussen tweebeukige delen in, één middenstijl in korte wand structuur 142, na aanbouw oostzijde (f3)

Tabel 7.1 
Indeling van de huisplattegronden uit Fase 
1 en Fase 2 (onderstreept) van Uden-Noord 
(rechts) volgens de typologie van inheems-
Romeinse huisplattegronden voor de regio 
Oss-Ussen (links). Achter elke structuur is 
tevens de fasering vermeld (f 1 - 4), zie Figuur 
7.46.
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Fase 2 heeft één huisplattegrond opgeleverd die tot Oss-Ussen type 5A is te rekenen 

(Figuur 7.4): structuur 162 in de zuidoosthoek van de opgraving met een omvang 

van 16 x 7 m (Figuur 10.10). De huisplattegrond vertoont in ieder geval duidelijk de 

belangrijkste kenmerken van dit type: een rij middenstijlen, dubbele wandstijlen die 

in beide lange wanden tegen over elkaar zijn geplaatst en ten slotte de afwezigheid 

van buitenstijlen. Dit laatste en de relatief geringe diepte (20-30 cm) van de dragende 

wandstijlen wijzen op een lichte draagconstructie. 

De middenstijlen bestonden vermoedelijk uit T- (of kruis-) vormige stijlen die het 

huis tot een tweebeukige constructie maakten. De beide uiteinden van deze T-stijlen 

droegen bovenin, halverwege de dakhelling, de daklast. De rest van de daklast werd 

onderin opgevangen door de dubbele wandstijlen. Aangezien deze laatste regelmatig 

en gepaard geplaatst waren en dus op een (dwars)lijn stonden, konden ze de 

kapsporen rechtstreeks opvangen. 

Ofschoon het palenpatroon aan beide korte zijden onduidelijk is – in het westen is 

sprake van overlap met jongere plattegrond 146, in het oosten is de plattegrond 

 

Figuur 7.3 
Typologie van inheems-Romeinse huisplat-
tegronden uit Oss-Ussen (uit: Wesselingh 
2000, 18, figuur 11a).
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incompleet- lijkt huis 162, in het westen althans, voorzien te zijn van een schilddak 

zoals gebruikelijk is bij dit type huis met relatief lichte draagconstructie.

De vondsten uit de paalsporen, bestaande uit scherven van handgevormd inheems 

aardewerk, wijzen net als bij het voornoemde huis 37 uit Fase 1, op een vroege 

1e-eeuwse datering binnen de Romeinse bewoning.  

Oss-Ussen type 8

Algemeen
De huizen van Oss-Ussen type 8 zijn goed vertegenwoordigd in Uden-Noord. De 

huizen zijn duidelijk steviger gebouwd dan het voornoemde type 5A. De huizen 

kenmerken zich door een tweebeukige constructie met een rij middenstijlen, een 

wandgreppel inclusief een of twee rijen (aan weerszijden van de wand) wandstijlen en 

ten slotte een rij buitenstijlen. 

De middenstijlen staan, in vergelijking met die van type Oss-Ussen 5A, soms relatief 

ver uit elkaar. Dit maakt het aannemelijk dat de middenstijlen uit kruisvormige stijlen 

bestonden, die het dak zowel in de nok als halverwege de dakhelling ondersteunden. 

De kruisvormige middenstijlen waren hiertoe vermoedelijk in de nok en aan de 

uiteinden van de kruisarmen onderling verbonden door langsliggers. Het rechthoekige 

frame op de uiteinden van de kruisarmen zorgde voor extra stevigheid bij de 

ondersteuning van de daklast. In aanvulling hierop werd de daklast opgevangen door 

wandstijlen en uiteindelijk door buitenstijlen.

De huizen van type 8 vertonen enige variatie in de dakconstructie, met name aan de 

kopse kanten. Deze variatie wordt nu per type besproken aan de hand van de in Fase 2 

vertegenwoordigde huizen.

Oss-Ussen type 8A
Bij de huizen van type 8A is aan beide kopse kanten een middenstijl op ruime afstand 

van de (binnenzijde van de) wand geplaatst. Dit wijst op een schilddakconstructie aan 

beide uiteinden. Net als in Fase 1 is dit type Oss-Ussen 8A niet vertegenwoordigd in 

het onderzoek van Fase 2.29

Oss-Ussen type 8B
De huizen van type 8B kenmerken onderscheiden zich van type 8A aan een van de 

kopse kanten: hier is de middenstijl niet ruim uit de wand, maar juist ter hoogte van de 

wand geplaatst. De diep gefundeerde, kruisvormige middenstijl kon daar tegelijkertijd 

de hoge nok, een groot deel van de daklast en een hoge gevel ondersteunen: 

een zadeldak. Aan de andere zijde was net als bij type 8A nog sprake van een 

schilddakconstructie.  

Van het subtype Oss-Ussen 8B waren tijdens de opgraving van Fase 1 al drie 

exemplaren aangetroffen. Het onderzoek voegt daar nog drie aan toe: huis 131, 140 en 

151, al lijken twee huisplattegronden op enkele punten van het reguliere type 8b af te 

wijken. 

Huis 140 (16,3 x 7,7 m) past van de drie plattegronden nog het best bij type 8B, gezien 

het duidelijke patroon van regelmatige geplaatste middenstijlen, wandstijlen met 

wandgreppel en ten slotte buitenstijlen (Figuur 7.5, zie ook Figuur 10.8). Ook de 

paalzetting in de kopse kanten wijst op een afwisselend schilddak (westen) en zadeldak 

(oosten). De enige afwijking lijkt op het eerste gezicht in het oostdeel te vinden: daar 

lijken twee sporen van binnenstijl te onderscheiden. Uit de geringe diepte van beide 

29  Goossens en Meurkens 2013, 65.



50 Uden-Noord/Hengstheuvel

Figuur 7.4 
Reconstructie van een huis van Oss-Ussen 
type 5A (Schinkel 1998, figure 109).
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stijlen blijkt echter dat de stijlen geen rol hebben gespeeld in de draagconstructie. Huis 

140 past kortom dus goed bij type Oss-Ussen 8B.

De plattegrond van huis 151 (20 x 7,6 m) vertoont in de draagconstructie ook veel 

overeenkomst met het standaardtype Oss-Ussen 8b: de paalzetting wijst namelijk op 

een rij middenstijlen, waarvan één in de oostelijke kopse wand (dus een zadeldak), 

een rij wandstijlen en ten slotte een rij buitenstijlen (zie Figuur 10.11). Wel valt op 

dat de wandgreppel die doorgaans bij huizen van typen Oss-Ussen 8(B) is te zien, 

hier ontbreekt. Deze is echter oorspronkelijk mogelijk wel aanwezig geweest. Het 

sporenvlak bleek hier namelijk sterk verstoord door bioturbatie. Ondanks deze 

verstoring was in het westelijke deel van de huisplattegrond een haardkuil te 

onderscheiden: deze zone diende vermoedelijk dan ook als woondeel. Over de functie 

van het oostelijke deel zijn geen concrete uitspraken te doen, maar gezien de lengte 

kan het huis in gebruik zijn geweest als een woonstalboerderij.

Huis 131 (19 x 7,4 m) wijkt op meer punten af van het standaardtype Oss-Ussen 8B. 

Het is dan ook onzeker of de huisplattegrond tot dit type behoort. Op de eerste plaats 

ontbreken, net als bij huis 151, sporen van een wandgreppel, maar deze laatste was op 

zich niet van (groot) belang voor de draagconstructie (zie Figuur 10.2). Een belangrijk 

verschil met het standaardtype is wel dat een van de (kruisvormige) middenstijlen 

is vervangen door twee binnenstijlen: daar waar normaal de uiteinden van een 

kruisvormige middenstijlen het dak ondersteunden. Dergelijke binnenstijlen zijn 

normaal gezien te beschouwen als aanwijzing voor een deels driebeukige constructie 

en daarmee voor een – in dit geval- indeling bij huistype Oss-Ussen 9A. Bij huis 131 

valt echter op dat het paar binnenstijlen in combinatie met dragende wandstijlen op 

dezelfde (dwars)lijn mogelijk de ondersteuning van een scheidingswand vormden. De 

ruimten (met middenstijlen) aan weerszijden van de scheidingswand is daardoor toch 

in hoofdzaak als tweebeukig te beschouwen, vandaar de uiteindelijke toewijzing aan 

Oss-Ussen type 8B. Een laatste verschil met dit standaardtype is de dakconstructie. 

Ofschoon de paalzetting ten opzichte van beide korte wanden (eenmaal uit te wand en 

eenmaal tegen de wand) op een kenmerkende combinatie van een schild- en zadeldak 

lijkt te wijzen, zijn in de rest van de paalsporen van het huis toch ook aanwijzingen te 

vinden voor een zadeldak aan beide kopse kanten (zie hoofdstuk 11).  

Figuur 7.5 
Plattegrond van huis 140 vanuit het 
noordoosten.
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Oss-Ussen type 8C
De huizen van dit type 8C onderscheiden zich van type 8B doordat niet aan één kopse 

kant, maar aan beide kopse kanten de middenstijl naar/tegen de wand is verplaatst: 

beide korte zijden waren dus voorzien van een schilddak (Figuur 7.6).

Van dit type huis zijn in Fase 1 vier exemplaren van aangetroffen. Het onderzoek van 

Fase 2 heeft twee exemplaar opgeleverd: huis 139 en 146. 

Huis 139 (16,5 x 7 m), een relatief klein exemplaar (zie Figuur 10.7), en huis 146 

(16,3 x 7,7 m, Figuur 7.7; zie ook Figuur 10.10) zijn beide incompleet. Toch zijn in de 

plattegrond van beide huizen de kenmerkende rij middenstijlen, een wandgreppel 

met enkele wandstijlen en ten slotte een rij buitenstijlen van type 8 te herkennen. De 

plaatsing van de uiterste middenstijlen, dicht op beide korte wanden, maakt bovendien 

voor beide huizen een nadere toewijzing aan type Oss-Ussen 8C mogelijk. 

In het westelijk deel van huis 146 is nog de onderkant van vermoedelijk een haardkuil 

aangetroffen. Dit vormt een aanwijzing voor een woonfunctie. In het oostelijk deel 

zijn geen aanwijzingen voor een stal gevonden; de geringe lente van dit deel (2 m) lijkt 

sowieso tegen de interpretatie van een stal te spreken. 

Oss-Ussen type 9

Algemeen
Net als bij de huizen van type Oss-Ussen 8 zijn de huizen van type Oss-Ussen 9 voor 

een deel opgebouwd uit een tweebeukige constructie met een kenmerkende rij 

middenstijlen (en wand- en buitenstijlen). Deze middenstijlen bestonden wederom 

uit kruisvormige stijlen, die het dak zowel in de nok als halverwege de dakhelling 

ondersteunden. De kruisvormige middenstijlen waren hiertoe vermoedelijk in de nok 

en aan de uiteinden van de kruisarmen onderling verbonden door langsliggers. Naast 

ondersteuning van het dak zorgde dit rechthoekig frame voor de stevigheid van de 

centrale draagconstructie. Bij de huizen van type 9 is in een ander deel (of meerdere 

delen) van de huisplattegrond een aanpassing binnen deze centrale draagconstructie 

doorgevoerd: voor de ondersteuning van de langliggers van het frame werden enkele 

kruisvormige middenstijlen vervangen door een of meerdere paren binnenstijlen. De 

plattegrond veranderde hierdoor van een tweebeukige, naar een driebeukige indeling. 

Een dergelijke extra paalzetting had praktische voordelen: het was in te zetten als 

extra indeling van een ruimte (bijvoorbeeld een stal), als extra ondersteuning van een 

scheidingswand of mogelijk zelfs als extra ondersteuning van een zolderruimte. Daar 

waar een woondeel juist om een zo groot mogelijke leefruimte zonder obstakels vroeg, 

kon men wel nog de kruisvormige middenstijlen inzetten.   

Deze variatie in de paalzetting binnen de centrale draagconstructie maakt een 

afwisselende opbouw van de constructie mogelijk: van twee tot driebeukig. In 

combinatie met een afwisseling in de dakconstructie aan beide kopse kanten zijn dan 

ook verschillende subtypen van Oss-Ussen 9 te onderscheiden. Deze worden nu per 

(sub)type besproken aan de hand van de in Fase 2 vertegenwoordigde huizen.

Oss-Ussen type 9A
De huizen van type 9A onderscheiden zich binnen type 9 vooral door de combinatie 

van een tweebeukige deel en een driebeukige deel binnen de plattegrond. 

Dit type huis was goed vertegenwoordigd in Fase 1 met negen exemplaren. Fase 2 

heeft slechts één plattegrond van dit type opgeleverd: huis 142 met een tweebeukig 

westelijk deel en een vermoedelijk driebeukig oostelijke deel; al is het palenpatroon 

daar niet heel duidelijk (zie Figuur 10.9). Het huis lijkt aan beide kopse kanten voorzien 

van een schilddak. Structuur 142 (24,8 x 8,8 m) vertoont wel enkele afwijkende kenme   
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Figuur 7.6 
Reconstructie van een huis van 
Oss-Ussen type 8C (uit: Schinkel 
1998, figure 110).
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van een driebeukige naar een tweebeukige constructie. De nieuw ontstane afwisseling 

van een tweebeukig deel (westen) naar een driebeukig deel midden) en ten slotte weer 

een tweebeukig deel enerzijds en de middenstijl in de korte oostwand anderzijds zijn 

meer kenmerken voor huistype 9C.

Oss-Ussen type 9B
De huizen van dit (sub)type 9B onderscheiden zich binnen Oss-Ussen type 9 door een 

specifieke afwisselende opbouw van de draagconstructie: een centraal driebeukig deel 

(met binnenstijlen) dat aan weerszijden ingeklemd is door een tweebeukig deel (met 

kruisvormige middenstijlen). De tweebeukige, relatief ‘open’ ruimten waren wellicht 

vooral geschikt als woondelen; de dichtere paalzetting in het driebeukige deel, maakte 

de centrale ruimte wellicht meer geschikt als staldeel. Helaas ontbreken over het 

algemeen meer concrete aanwijzingen voor een dergelijke interpretatie van de huis 

plattegronden van type 9B. 

Dit type plattegrond Oss-Ussen 9B is niet aangetroffen in de opgraving van Fase 1. 

In het onderzoek van Fase 2 is dit type wel vertegenwoordigd, zij het slechts door 

één exemplaar: huis 128 (Figuur 7.8; zie ook Figuur 10.1). De plattegrond (30,2 m x 

9 m) is compleet en vertoont een zeer regelmatige paalzetting van middenstijlen 

(westelijk en oostelijk deel), binnenstijlen (middendeel), wandstijlen met wandgreppel 

en buitenstijlen. De duidelijke afwisseling van een centraal driebeukig middendeel, 

ingeklemd tussen twee tweebeukige delen, past ook precies in het plaatje van 

type Oss-Ussen 9B. Uit de paalzetting van de uiterste middenstijlen, ruim uit de 

(binnenzijde van de) korte wanden, valt bovendien duidelijk een schilddak af te leiden 

voor beide kopse kanten.

Oss-Ussen type 9C
Huizen van dit t(sub)type komen grotendeels overeen met die van type 9B: ze 

vertonen dezelfde combinatie van een centraal driebeukig meteen tweebeukig deel 

aan weerszijden. Belangrijk verschil met type 9B is echter dat aan een korte zijden van 

de huizen van type 9C een middenstijl naar/tegen de korte wand is verplaatst. Hierdoor 

was aan deze zijde sprake van een hoge (kruisvormige) nokstijl met hoge gevel en een 

zadeldak. 

Figuur 7.7 
Plattegrond van huis 146 vanuit het zuid-
westen.
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Dit type plattegrond Oss-Ussen 9C is niet aangetroffen in de opgraving van Fase 1. In 

het onderzoek van Fase 2 is één exemplaar van dit type blootgelegd: het voornoemde 

huis 142, althans na de aanbouwfase aan de oostzijde (zie onder type 9A voor de 

onderbouwing en Figuur 10.9)

Een afwijkend en incompleet type huis met zware buitenstijlen
In het noorden van de opgraving van Fase 2 zijn twee parallelle huisplattegronden 

aangetroffen, huis 134 en 137, die opvallen door een verdiept oostelijk deel met 

humeuze opvulling: hoogstwaarschijnlijk een potstal (huis 134: Figuur 7.11, en Figuur 

7.11; huis 137: Figuur 7.10). Het is aannemelijk dat het westelijk deel als woondeel 

werd gebruikt. Alleen bij huis 137 is daar ook een aanwijzing voor gevonden: in het 

westelijk deel is namelijk een ondiepe kuil met houtskoolvlekken en verhittingssporen 

in de zandondergrond gevonden. Het lijkt hier om een haard te gaan: doorgaans het 

middelpunt van alle activiteiten die in het woondeel plaats vonden.

Beide huisplattegronden bevinden zich in een noordelijke uithoek van het 

onderzoeksgebied. Rekening houdend met de lastig te onderzoek hoekzone, waren 

hier vooraf bij uitzondering niet zoals gebruikelijk west-oost gerichte putten gepland, 

maar een smalle noord-zuid gerichte put. Hierdoor zijn de huisplattegronden 

uiteindelijk in verschillende putten (en dus gefaseerd) aangesneden, waarbij er geen 

goed overzicht over de structuren was. Aangezien bovendien in deze hoek sprake 

was van sterke bioturbatie ten gevolge van (recent gekapte) bomen, waren de 

huisplattegronden al met al niet goed te documenteren. 

Huis 134 is minimaal 21,5 x 11,8 m in omvang; huis 137 meet minstens 29 x 10 m (zie 

Figuur 10.3 en 10. 5). Beide huizen vallen naast de voornoemde potstal op door een 

grote breedte (maximaal 10-12 m). Het patroon van de stijlen aan de binnenzijde van 

de plattegrond is niet geheel duidelijk; de buitenstijlen vallen daarentegen juist wel op 

door een relatief grote diepte (30-80 cm). Voor zover zichtbaar lijken de buitenstijlen, 

vooral bij huis 134, tegen over elkaar aan de buitenzijde van de lange wanden te zijn 

geplaatst. Dit kan erop wijzen dat de buitenstijlen onderling verbonden waren door 

dwarsliggers (dwars op de lengteas van de plattegrond). Rekening houdend met de 

voornoemde grote afstand van meer dat 10 m tussen de tegen over elkaar geplaatste 

buitenstijlen, zou men extra ondersteuning in de vorm van midden- of binnenstijlen 

Figuur 7.8 
Plattegrond van huis 128 vanuit het zuid-
westen.
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verwachten. Dergelijke sporen zijn echter niet eenduidig te onderscheiden. Aan de 

noordzijde lijkt op enkele plekken wel een (noordelijke) binnenstijl te onderscheiden; 

maar als dat het geval is, moet de zuidelijke tegenhanger gemist zijn. De 

plattegronden zijn zoals gezegd incompleet, maar uitgaande van het palenpatroon 

zouden de binnenstijlen vooral voorkomen in het westelijk uiteinde en mogelijk ook 

in het oostelijke uiteinde. Rekening houdend met een relatief ruime afstand van de 

binnenstijlen tot de korte wanden, althans in het meest complete westelijke uiteinde, 

zouden de binnenstijlen hier een schilddak op opgevangen kunnen hebben. 

Het grote middendeel van beide plattegronden lijkt verder vrij van binnenstijlen (hoe 

onlogisch dat zoals voornoemd ook lijkt, gezien de grote breedte van de constructie). 

Het zou hier dus in theorie om een éénbeukig middendeel kunnen gaan.

Op grond van incomplete staat en deze opvallende kenmerken, zijn huizen 134 en 

137 niet goed binnen de huizentypologie van Oss-Ussen te plaatsen. De huizen zijn 

op grond van de vondsten betrekkelijk laat te dateren: huis 137 in ca. 150-200 n. 

Chr.; huis 134 in 200-250 n. Chr. Huizen met potstallen uit de deze periode zijn in 

Zuid-Nederland (en Vlaanderen) doorgaans van het type Alphen-Ekeren dat zich in 

klassieke vorm vooral onderscheidt door een tweebeukige constructie. Daar lijkt hier 

geen sprake van, tenzij het middendeel slechts een gedeeltelijk eenbeukige constructie 

vertegenwoordigd en de rest mogelijk toch tweebeukig zou zijn. Zoals gezegd is het 

palenpatroon echter te onduidelijk. De voornoemde binnenstijlen in het westen lijken 

eerder van een driebeukige indeling te getuigen. Daar waar het eenbeukige deel wel 

duidelijk is (namelijk het middendeel van huis 134 en huis 137) lijkt de ondersteuning 

van de daklast (ten opzichte van andere plattegronden van type Oss-Ussen 8 en 9) 

in ieder geval verplaatst te zijn van binnen- of middenstijlen naar diepe buitenstijlen 

(Figuur 7.9 en Figuur 7.10). Een soortgelijke plattegrond met diepe, zware buiten de 

wand geplaatste stijlen en een potstal is aangetroffen in Veghel-De Scheifelaar II-huis 

1 (Figuur 7.12). De zware buitenstijlen waren daar ook deels tegen over elkaar, buiten 

de lange zijden van het grotendeels éénbeukig deel van de plattegrond geplaatst. 

Aan weerszijden vertoont de huisplattegrond van Veghel wel middenstijlen die men 

karakteristiek zou kunnen noemen (met de potstal) voor het Alphen-Ekeren type.30 

30  Van Enckevort en Hendriks 2014, 242-245. 

Figuur 7.9 
Plattegrond van huis 134 vanuit het zuid-
westen met: zicht op het middendeel zonder 
sporen van binnen- of middenstijlen, maar 
wel met grote sporen van (zware) buitensti-
jlen. Op de achtergrond is de humeuze vulling 
van de potstal te herkennen.
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Opvallend is echter wel dat ter hoogte van het westelijk uiteinde de middenstijl 

vervangen lijkt door twee binnenstijlen. Een eenduidige typetoewijzing is dan ook 

lastig; dit geldt des te meer voor de incomplete plattegronden van huis 134 en 137 uit 

Uden-Noord.

7.2.3 Bijgebouwen

Inleiding 
De opgraving van Fase 1 heeft 22 bijgebouwen opgeleverd.31 Dankzij het onderzoek 

van Fase 2 zijn hier nog negen bijgebouwen aan toe te voegen (Figuur 7.1). Het gaat 

om zes relatief kleine spiekers en drie grotere bijgebouwen die in paalzetting en/of 

31  Meurkens 2013, 72-75.

Figuur 7.10 
Plattegrond van huis 137 vanuit het zuid-
westen met: zicht op het middendeel zonder 
sporen van binnen- of middenstijlen, maar wel 
met een haardkuil (centraal) en grote sporen 
van zware buitenstijlen. Op de achtergrond is 
de humeuze vulling van de potstal te herken-
nen.

Figuur 7.11 
Dwarsdoorsnede van de potstal van huis 134, 
in de oostwand van de put (tevens de buiten-
grens van het onderzoek).
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wandgreppels overeenkomsten vertonen met de voornoemde huizenbouw, zij het op 

een kleinere schaal. De verschillende bijgebouwen worden nu per type beschreven.

Spiekers
De spiekers bestaan over het algemeen uit simpele vierkante structuren met vier 

hoekstijlen (structuren 126, 144, 145, 147, 160, 164), of een meer rechthoekige variant 

hierop met extra stijlen tussen de vier hoekstijlen (structuur 156) (zie paragraaf 11.2 en 

Figuren 10.13, 10.17, 10.19 en 10.21). Deze simpele structuren zijn slechts enkele meters 

lang en breed en kennen een lange traditie die terug te voeren is tot voorgangers uit de 

prehistorie. Ze komen verspreid voor over het noorden en zuidoosten van Fase 2.

Grote bijgebouwen
Drie bijgebouwen vertonen een plattegrond die sterke overeenkomsten vertoont 

met dat van een huis, zij het in een wat kleiner formaat. Structuren 125, 135 en 141 

onderscheiden zich hierbij van structuur 136 door een wandgreppel.

Bijgebouw 125 heeft een omvang van 8 x 4,8 m (met een breedte van 3,4 m binnen 

de wand) en is omgeven door een ondiepe wandgreppel, al is deze niet overal 

bewaard gebleven (Figuur 7.13). De plattegrond vertoont verder een rij middenstijlen, 

wandstijlen met vooral aan de noordzijde extra stijlen tegen de binnenzijde van 

de wand. De middenstijlen zorgden voor een tweebeukige opbouw. Ze droegen 

hoogstwaarschijnlijk, als nokstijlen, een nokligger bovenin. De daklast werd verder 

alleen opgevangen door de voornoemde wandstijlen. De uiterste middenstijlen 

staan in of relatief dicht op de korte wanden, wat op de constructie van een zadeldak 

wijst. Het bijgebouw bevindt zich te midden van concentraties slakmateriaal (in de 

omliggende sporen (Figuur 7.41). Mogelijk was het bijgebouw in gebruik voor de 

ijzerbewerking.

Bijgebouw 135 met een omvang van 12,8 x 7,1 m (en een breedte van ca., 5 m binnen 

de wand) was ondanks het sterk gebioturbeerde sporenvlak toch nog enigszins te 

herkennen (zie Figuur 10.15); mede dankzij de (zij het incomplete) karakteristieke 

wandgreppel zoals bij voornoemd bijgebouw 125. Waar deze laatste juist een dichte 

paalzetting vertoont, valt bij bijgebouw 135 alleen de rij buitenstijlen rondom op. De 

ruimte binnen de wandgreppel lijkt geen sporen van een binnen- of middenstijlen te 

vertonen. Dit lijkt te wijzen op een eenbeukige draagconstructie. Het patroon van de 

stijlen rondom en de aanwijzing voor een extra binnenstijl tegen de binnenzijde van 

Figuur 7.12 
Plattegrond van een huis met zware buiten-
stijlen uit Veghel-De Scheifelaar II (Van der 
Veken en Blom 2012, afbeelding 4.5)
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de lange wand in het noorden, lijkt voor de noordelijke kopse kant op een schilddak te 

wijzen. De andere kopse kant is te verstoord en daardoor incompleet. 

Het laatste bijgebouw met een wandgreppel is structuur 141, direct ten zuiden van 

bijgebouw 135 (zie Figuur 10.16). Deze plattegrond met een omvang van 14 x 6,4 

m (en een breedte van ca. 4,6 m binnen de wand) kenmerkt zich verder door een rij 

middenstijlen, wandstijlen en buitenstijlen die alle de daklast droegen (Figuur 7.14). 

Aan de oostelijke kopse kant en – in minder duidelijke mate aan de westelijk kant- lijkt 

sprake vaneen zadeldak.

Helemaal in het noorden van Fase 2 is tegen de onderzoeksgrens nog een bijgebouw 

zonder wandgreppel gevonden: structuur 133 (zie Figuur 11.14). De plattegrond is 

incompleet en heeft een omvang van minimaal van 161,1 x 6,8 m. 

Het palenpatroon is niet compleet: er is op zich wel een duidelijke rij wand- of 

buitenstijlen rondom te onderscheiden. Het is echter onduidelijk of de twee stijlsporen 

Figuur 7.13 
Plattegrond van bijgebouw 125 vanuit het 
noordoosten.

Figuur 7.14 
Plattegrond van bijgebouw 141 tijdens de 
vlakaanleg, vanuit het noordoosten.
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in het westelijke deel daadwerkelijk deel uit hebben gemaakt van de draagconstruc-

tie. Als dat het geval is, maken ze de plattegrond tot een drie- of zelfs vierbeukige 

constructie. De ruim uit (de binnenzijde van) de wand geplaatste binnenstijlen zouden 

aan deze kopse kant dan tevens de ondersteuning van een schilddak kunnen vormen.

7.2.4 Palenrijen en greppels

Verspreid over het terrein van Fase 2 zijn sporen van zeven palenrijen (structuur 129, 

136, 249, 150, 157, 159 en 163) en een greppel (structuur 148) gevonden die erven of 

bepaalde ruimten daarbinnen afbakenden (Figuur 7.1). Net als bij de palenrijen uit Fase 

1 (toen 31 exemplaren) bevatten de paalsporen van de palenrijen nauwelijks tot geen 

vondstmateriaal; desondanks zijn ze op grond van de oriëntatie, veelal parallel aan of 

haaks op de meeste Romeinse gebouwstructuren, in de Romeinse tijd te plaatsen. 

De sporen van de palenrijen bevinden zich in het noorden van de opgraving en zijn ca. 

20 tot 45 cm diep. De meeste palenrijen bestaan uit een rij van drie tot zeven palen en 

zijn dus slechts over een relatief korte afstand van maximaal 10 m te volgen. Alleen 

palenrij 157 wijkt hier van af met een lengte van ca. 35 m. Deze grote lengte is goed 

te verklaren: de noordwest-zuidoost georiënteerde palenrij lijkt de bewoning op de 

centrale hoge zandrug in het noorden van Fase 2 op te delen in twee gebieden: een 

westelijk deel met o.a. huizen 128, 131 en 142 en de bijbehorende nevenstructuren en 

een oostelijk gebied met o.a. huizen 134 en 137 en de nevenstructuren. 

De korte afstand van de andere palenrijen is ook deels te verklaren: zo lijken structuren 

136, 150 en 159 parallel aan en op korte afstand van huizen te liggen. Een korte palenrij 

voldeed mogelijk om het vee langs het huis naar de stalingang te leiden. Een palenrij 

kan echter ook bedoeld zijn om vee juist weg te houden van bijvoorbeeld de ingang die 

voor de mens bedoeld was.

Bij palenrij 163 en 157 wijken af van de andere palenrijen: er is namelijk niet sprake 

van een rechte rij paalsporen, maar eerder van (1-1,5 m brede) langwerpige zone 

waarbinnen de palen onregelmatig geplaatst zijn. Mogelijk bestonden deze palenrijen 

in oorsprong wel uit een rechte paalsporen, maar zijn er in de loop van de jaren steeds 

extra palen als reparatie toegevoegd.

In de zuidoosthoek van de opgraving is de enige afbakening gevonden die niet uit een 

palenrij bestaat, maar uit een samenstel van greppels (Figuur 7.1). Twee greppels van 

structuur 148 zijn ca. 14 m en 12 m lang en lijken samen de zuidwesthoek van een erf 

te vormen. De greppels zijn ca. 30 cm breed en 16 cm diep. De zuidwestelijke greppel 

lijkt aan de noordoostzijde nog de aanzet van een tegenhanger te hebben. Deze 

laatste greppel blijkt slechts over een afstand van 5 m te volgen; gezien de bioturbatie 

van het sporenvlak en de geringe diepte van de wandgreppel is het goed mogelijk dat 

de greppel oorspronkelijk verder te volgen was. Indien alle greppels bij elkaar horen, 

lijken ze een ruimte binnen een erf af te bakenen; de ruimte had een breedte van 

ca. 15 m en minimaal 15 m lengte (Figuur 7.15). Uitgaande van de oriëntatie van de 

greppelstructuur, die gericht is op het noordwesten, hoort structuur 148 als afbakening 

op het erf van (de haaks erop gerichte) huisplattegrond 151 in het noordwesten dat op 

grond van het aardewerk, een fibula en de ruimtelijke relatie met andere structuren in 

de 1e eeuw (ca. 0-50 n. Chr.) is te plaatsen.
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7.2.5 Waterputten en waterkuilen

Algemeen
Tijdens de opgraving van Fase 1 zijn reeds zes waterputten aangetroffen. Dankzij 

het onderzoek van Fase 2 zijn hier drie waterputten en twee waterkuilen aan toe te 

voegen. Deze worden nu afzonderlijk besproken. 

Waterputten
In het noorden van de opgraving komen drie waterputten verspreid voor, elk in de 

nabijheid van een huis. Alle drie vertonen in doorsnede een soortgelijk brede, diepe 

ovale tot trechtervormige kuil (Figuur 7.16): de kuil die bij de bouw van de waterput 

als eerste is gegraven om daarna de beschoeiing in het midden van de waterput te 

kunnen plaatsen. Deze beschoeiing en de latere opvulling daarvan zijn te herkennen 

als de kernvulling met een breedte van 30-70 cm in het midden van het waterputspoor. 

Na gebruik en afdanking zijn alle waterputten opgevuld geraakt. Ook de depressie 

die hierbij achterbleef, raakte uiteindelijk opgevuld met grond en over het algemeen 

veel huisafval (en dus vondsten). Deze opvulling is vaak nog als nazak bovenin het 

waterputspoor te herkennen.

De drie waterputten verschillen verder onderling wel in de constructie die voor de 

beschoeiing is gebruikt. In waterput 130 bestaat deze beschoeiing uit vlechtwerk van 

in elkaar gevlochten wilgentwijgen. Het geheel van het vlechtwerk vormde een ronde 

korf. Deze constructie is kenmerkende voor waterputten van het type Oss-Ussen A1. 

Het vlechtwerk is alleen bewaard gebleven onder de grondwaterspiegel, op de bodem 

van de waterput; op ca. 14,5 m + NAP (zie Figuur 10.22)

In waterput 132 is de ronde kern niet beschoeid met vlechtwerk, maar met planken. 

Ofschoon de beschoeiing na gebruik grotendeels ontmanteld lijkt, zijn er nog 

twee planken bewaard gebleven. Deze lijken er op te wijzen dat de beschoeiing 

oorspronkelijk in zijn geheel uit planken/palen bestond die rondom (zij aan zij, langs 

de rand van de ronde kern) tegen elkaar waren geplaatst, waarbij zij verticaal de grond 

in zijn geslagen. Deze constructie is kenmerkende voor waterputten van het type 

Oss-Ussen A2. De waterput reikt tot maximaal 14,2 m + NAP (zie Figuur 10.23).

Figuur 7.15 
Greppelstructuur 148 vanuit het westen.
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De derde waterput, structuur 138, bevatte onderin de kern van de waterput nog de 

onderkant van een beschoeiing die was opgebouwd uit een uitgeholde boomstam 

met een diameter van ca. 80 cm. Een dergelijke constructie is kenmerkend voor 

het waterputtype Oss-Ussen A3. Binnen de kernvulling zijn nog losse stukken hout 

gevonden: een plank en een balk. De plank (v.3409) met 66 jaarringen én wankant is 

onderzocht op jaarringen, maar leverde geen dendrochronologische datering op (zie 

Bijlage VI). De waterput reikt tot maximaal 13,8 m + NAP (zie Figuur 10.24).

Waterkuilen
In het noordwesten en zuidoosten zijn nog twee (meer dan 1 m) diepe kuilen 

opgegraven: respectievelijk structuren 155 en 158. In doorsnede is in beide gevallen 

een ovale tot trechtervormige kuil te onderscheiden met een nazak bovenin, net als bij 

de voornoemde waterputten (Figuur 7.17). Onderin de kuil zijn echter geen resten van 

een beschoeiing gevonden; het gaat hier dan ook om waterkuilen. 

Figuur 7.16 
Doorsnede van waterput 130.

Figuur 7.17 
Doorsnede van waterkuil 158.
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Gezien het ontbreken van een beschoeiing onderin de kern, vergde de waterkuil 

vermoedelijk meer onderhoud en ging deze sowieso minder lang mee dan een stevig 

beschoeide waterput. Structuur 155 is uitgegraven tot 15,2 m + NAP; structuur 158 tot 

14,95 m + NAP (zie Figuur 10.24 en 10.25).

7.2.6 Kuilen

Algemeen
De categorie kuilen bestaat over het algemeen over losse kuilen die verspreid over de 

verschillende erven voorkomen. Indien vondsten ontbreken, is de functie niet meer te 

achterhalen. 

Haardkuilen
In enkele huizen zijn humeuze, ovale kuilen met houtkoolspikkels gevonden met een 

omvang van maximaal 40 x 20 cm en een diepte van maximaal 15 cm. Soms kunnen 

ze een indirecte aanwijzing zijn voor een haardplaats. De houtskool kan echter 

ook secundair (net als het andere afval) in een kuil terecht zijn gekomen. Slechts 

in enkele gevallen is er duidelijk sprake van een haardplaats: indien nog resten van 

een haardvloer aanwezig is en/of indien het omliggende zand nog pyrogene sporen 

vertoont, zoals onderin spoor 910 van huis 146. Spoor 1000 van huis 151 vertoont 

beide kenmerken. Hier blijkt een grote platte slijpsteen (met brandsporen) secundair 

als haardsteen gebruikt te zijn. De haardsteen is op de bodem van de haardkuil 

aangetroffen (Figuur 7.18). 

Figuur 7.18 
Bovenaanzicht van de haardkuil (S1000) 
uit huis 151 met grote haardsteen (oude 
slijpsteen, v.3815) op de bodem. Het zand is 
oranjerood verkleurd onder invloed van het 
haardvuur.
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Werkkuilen
Tijdens de opgraving van Fase 2 zijn in het noorden drie opvallende sporen van 

vierkante of rechthoekige kuilen (met afgeronde ‘hoeken’) gevonden: structuur 143, 

153 en 154. De kuilen zijn alle ca. 50-65 diep en vertonen een zelfde gelaagde, humeuze 

opvulling, waaronder een vulling met houtskoolresten en sporen van (zand)verhitting 

(Figuur 7.19). De resten en sporen wijzen op een ambachtelijk gebruik van de kuilen, 

bijvoorbeeld voor het smeden en bewerken van ijzer. In het noorden van de opgraving 

zijn verschillende concentraties van (smeed)slakken gevonden. Het is opvallend dat het 

slakmateriaal in de werkkuilen slechts beperkt is tot 1 exemplaar in structuur 154. Deze 

structuur bevindt zich juist te midden van de grootste concentraties van slakmateriaal 

in de omgeving (zie Figuur 7.41).

Eén van de structuren (143) vertoonde in het vlak paalsporen op drie hoeken van 

de kuil; de vierde hoek bleek verstoord. Verder blijken nog enkele (onregelmatige) 

paalsporen daartussen die ook tot de structuur zouden kunnen horen (zie Figuur 

10.28 en Figuur 7.19). Vooral de sporen van de twee hoekstijlen aan de oostzijde 

vertoonden echter de meeste overeenkomst: zowel in diepte (16 cm) en als in de 

homogene grijze vulling. De paalsporen wijzen uit dat het om verdiepte werkkuilen 

gaat met een overkapping of een afscherming aan een of verschillende zijden. 

Gezien het aangetoonde gebruik van vuur binnen de kuilen, diende een dergelijke 

lichte constructie om de invloed van het weer (wind en/of regen) op het (ijzer)

bewerkingsproces te beperken. Bij twee andere structuren (153 en 154) met identieke 

kuilen zijn dergelijke paalsporen niet waargenomen (zie Figuur 11.29 en 11.30). Het is 

niet uit te sluiten dat ze er oorspronkelijke wel zijn geweest, gezien de geringe diepte 

van de paalsporen van structuur 143. Het is echter ook goed mogelijk dat er in tijdens 

de Romeinse bewoning ook in verdiepte kuilen zonder overkapping (dus in de open 

lucht) is gewerkt.

Houtskoolmeilers
In het noorden (S351) en zuidoosten van de opgraving (S833 en S932) zijn drie kuilen 

met een vlekkerige en houtskoolrijke vulling gevonden. Twee kuilen zijn langwerpig 

met een omvang van ca. 2,4 x 1,4 m (S351 en S833); de derde is vrijwel rond met een 

doorsnede van 1,1 m (S932). De kuilen zijn maximaal 21 cm diep en vertonen in de 

doorsnede een vrij vlakke bodem. Langs de rand van de kuil en in de omringende 

zandondergrond zijn pyrogene sporen aanwezig. Deze verhittingssporen en de 

houtskoolrijke vulling wijzen uit dat het hier om houtskoolmeilers gaat (Figuur 7.20 en 

Figuur 7.21). 

De drie kuilen bevatten geen vondsten. Gezien de datering van omringende sporen en 

structuren – en het ontbreken van sporen van een afwijkende ouderdom- gaat het om 

Romeinse houtskoolmeilers. De noordelijke houtskoolmeilers is goed te associëren met 

de naburige sporen en vondsten van ijzerbewerking, o.a.in de vorm van concentraties 

slakmateriaal (zie Figuur 7.41 )
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Figuur 7.19 
Doorsnede van een mogelijke werkkuil (struc-
tuur 143) met gelaagde opvulling (boven) en 
van twee bijbehorende paalsporen (onder). 
Op de achtergrond zijn de twee paalsporen 
nog in het vlak te zien bij de twee hoekpunt-
en van de kuil. 
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7.3 Aardewerk en keramische objecten

J. de Bruin

7.3.1 Inleiding

De beschrijving van het aardewerk valt uiteen in twee delen. In dit hoofdstuk wordt 

een algemeen beeld geschetst van de voorkomende aardewerkcategorieën in zijn 

algemeen, gevolgd door de daaruit af te leiden karakterisering van de vindplaats. In de 

catalogus van de structuren uit de Romeinse tijd (hoofdstuk 10) worden, aan de hand 

van het aardewerk, specifiek de verschillende aangetroffen structuren gedateerd. 

Figuur 7.20 
Bovenaanzicht en doorsnede van een houts-
koolmeiler (S833).

Figuur 7.21 
Doorsnede van een houtskoolmeiler (S932).
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7.3.2 Algemene beschrijving complex

Het aardewerk, in totaal 1142 stuks (exclusief gruis), is bij de determinatie ingedeeld 

in een aantal categorieën. Hierbij is gebruik gemaakt van de indeling zoals die 

gehanteerd is bij het onderzoek van Oerle-Zuid (gemeente Veldhoven)32. Binnen 

het kader van de determinatie van het materiaal van Uden-Noord was helaas geen 

mogelijkheid om binnen de aardewerkcategorieën nog verder te differentiëren naar 

bakselgroepen. Indien dit wel mogelijk was, wordt dit in de tekst besproken. 

Een blik op de voorkomende aardewerkcategorieën toont aan dat het merendeel 

van het aardewerk handgevormd is (Tabel 7.2). Dit geeft echter een vertekend 

beeld, aangezien van de 569 handgevormde scherven er 417 verzameld werden in 

de zuidoosthoek van de opgraving: het gebied ten oosten van de Erphoevenweg, 

waar de vroegste bewoning van de Romeinse bewoning zich concentreert binnen het 

gebied van Fase 2. Het ruwwandige aardewerk is dus in de rest van onderzoeksgebied 

het beste vertegenwoordigd. In de volgende paragrafen wordt het aardewerk kort 

besproken. Alle dateringen zijn na Christus. 

Aardewerkcategorie N %
Terra sigillata 37 3,2%

Terra nigra 1 0,1%

Pompejaans-rood 1 0,1%

Geverfd aardewerk 17 1,5%

Metaalglanswaar 1 0,1%

Gladwandig 152 13,3%

Amforen 22 1,9%

Dolia 107 9,4%

Mortaria 19 1,7%

Ruwwandig aardewerk 216 18,9%

Handgevormd aardewerk 569 49,8%
Totaal 1142 100%

Niet te determineren/gruis 15 1,3%
Totaal 1157

Terra sigillata
Binnen de terra sigillata zijn zes fragmenten uitgevoerd in het Zuid-Gallische baksel. 

Een kommetje, van het type Dragendorff 27 en twee bordfragmenten, van het type 

Dragendorff 15/17 en 18, konden worden onderscheiden. Ze dateren vanaf het midden 

van de 1e eeuw tot rond het begin van de 2e eeuw. Het merendeel van de terra sigillata 

is echter van Oost-Gallische herkomst. Het gaat om zowel borden, kommetjes en 

wrijfschalen, die in de tweede en derde eeuw gedateerd kunnen worden. Slechts 

één incompleet stempel werd aangetroffen, op de bodem van een Oost-Gallisch 

bord van het type Dragendorff 18/31. Het stempel leest als INV[… en kan niet nader 

gedetermineerd worden. Er zijn slechts vier scherven van reliëfversierde kommen van 

het type Dragendorff 37 aangetroffen; waarvan er één kan worden toegewezen aan 

de tweede Trierse werkplaats (Werkstatt II), met een datering tussen 145 en 165. De 

globale datering van de terra sigillata is tussen 75 en het midden van de 3e eeuw.

Terra nigra
Er is slechts één fragment terra nigra aardewerk aangetroffen. Het betreft een in 

zeepwaar uitgevoerde scherf van een kom van het type Holwerda BW 51/52. Het 

32  Hendriks 2012, 180-182.

Tabel 7.2
Voorkomende aardewerkcategorieën in Fase 2 
van Uden-Noord.
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fragment vertoont echter niet de gebruikelijke arcering, maar ribbels en kan tussen 90 

en 175 gedateerd worden.

Pompejaans rood
Het bodemfragment in Pompejaans rode waar is uitgevoerd in het Blicquy-baksel. 

Hoewel de scherf niet nader te determineren is, zal het in dit geval hoogstwaarschijnlijk 

om een fragment van een bord gaan. De datering is 2e- en 3e-eeuws. 

Geverfd aardewerk
Het aantal geverfde scherven is niet heel groot. De technieken a, b en c zijn 

vertegenwoordigd. Het merendeel van de fragmenten is evenwel uitgevoerd in 

techniek b. Twee fragmenten zijn afkomstig van de beker Oelmann 30, waarvan er één 

voorzien is van een zandbestrooiing, terwijl de andere deuken vertoont. Dergelijke 

bekers kunnen in de 2e en 3e eeuw gedateerd worden.

Metaalglanswaar
Het aardewerkfragment in metaalglanswaar is uitgevoerd in het kenmerkende 

Argonnen-baksel. Het fragment is versierd met een radstempelmotief en deuken, dat 

er in dit geval op wijst dat het afkomstig is van een beker. De datering is 3e-eeuws.  

Gladwandig aardewerk
Binnen deze aardewerkcategorie zijn twee groepen te herkennen. De eerste groep 

betreft het klassieke gladwandig aardewerk, dat uitgevoerd is in een oxiderend baksel. 

Het merendeel (137 van de 152 scherven) van het gladwandig aardewerk is in dit baksel 

uitgevoerd. Eén fragment is afkomstig van een zogenoemde honingpot van het type 

Stuart 146, met een brede datering vanaf het midden van de 1e tot en met het midden 

van de 3e eeuw. Een tweede randfragment was niet nader te determineren.  

De tweede groep betreft het gladwandig gesmookte aardewerk, afkomstig uit het 

Maasland en Tienen.33 Binnen deze groep zijn een pot, twee bekers, een bord en een 

deksel vertegenwoordigd. De bekers (van de typen Vanvinckenroye 104b en c) en het 

bord (type Vanvinckenroye 90) zijn te dateren na 175, terwijl de pot (type Oelmann 87) 

gedurende de 2e en 3e eeuw en het deksel (type Oelmann 120a) in de periode 50-250 

gedateerd kunnen worden.

Amforen
Onder deze aardewerkcategorie worden diverse soorten amforen verstaan. Twee derde 

deel van de scherven is afkomstig van amforen in het kenmerkende baksel van de 

Spaanse olijfolieamforen. Randen en bodemfragmenten van dit amfoortype werden 

evenwel niet aangetroffen. Enkele scherven zijn verder uitgevoerd in het Zuid-Franse, 

Gauloise-baksel. Twee randfragmenten konden nader gedetermineerd worden. Het 

eerste fragment, dat is uitgevoerd in een op het Zuid-Franse baksel gelijkend baksel, 

is afkomstig van de amfoor van het type Oelmann 74, met een datering in de tweede 

helft van de 2e eeuw.34 Het tweede fragment, uitgevoerd in een Maaslands-baksel35, is 

afkomstig van de middelgrote amfoor van het type Haalebos 8052, met een datering 

van het midden van de 2e tot het midden van de 3e eeuw.  

33  Hendriks 2012, 189.
34  Hendriks 2012, 194.
35  Hendriks 2012, 193.
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Dolia
De dolia in Uden-Noord zijn, net als in Oerle-Zuid, vervaardigd met de hand of met 

de draaischijf.36 De handgevormde dolia bestaan uit een beige-grijs-beige baksel 

met kalkrijke inclusies. De gedraaide dolia zijn uitgevoerd in diverse baksels. Alle 

determineerbare randen behoren tot het type Stuart 147, met een datering vanaf de 1e 

tot en met de 3e eeuw. De doliumscherven uit v. 3742 behoren tot hetzelfde exemplaar 

en dit geldt ook voor de fragmenten in v. 3704 en 3740. 

Mortaria (wrijfschalen)
Binnen de aardewerkcategorie mortaria zijn in Uden-Noord diverse baksels te 

onderscheiden. Zo zijn drie wrijfschalen met overhangende rand typerend voor de 

productiecentra in Bavay (Pont-sur-Sambre). Deze wrijfschalen kunnen mogelijk in de 

(late) 2e en 3e eeuw gedateerd worden.37 De andere exemplaren komen vermoedelijk 

uit het Maasland en zijn, voor zover te determineren, afkomstig van de wrijfschaal type 

Stuart 149, die gedurende de 1e tot en met de 3e eeuw in gebruik is. Fragmenten van 

twee wrijfschalen van het type Vanvinckenroye 94, mogelijk afkomstig uit het Duitse 

Rijnland, dateren uit de late 2e en 3e eeuw.38  

Ruwwandig aardewerk
Het ruwwandige aardewerk, dat ook wel gebruiksaardewerk wordt genoemd, valt 

uiteen in een aantal bakselgroepen (Tabel 7.3). Allereerst is er de klassieke ruwwandige 

aardewerkgroep, die bestaat uit met grove insluitsels vervaardigd, hardgebakken 

vaatwerk. Deze groep omvat een grotere variëteit aan baksels. De voorkomende typen 

staan in Tabel 7.4. Uit deze tabel blijkt de tamelijk late datering van het ruwwandig 

aardewerk. Vermeldenswaardig is het voorkomen van een fragment van een kaaspers 

van het type Van Enckevort 90.39  

Hiernaast komt een kleine hoeveelheid aardewerk in het Low Lands ware 1 baksel 

voor. Dit aardewerk komt voor in een reducerend en oxiderend baksel. Binnen het 

reducerende baksel zijn fragmenten van een kom (type Holwerda 133) en scherven van 

een voorraadpot (Holwerda 141-142) herkend. Met name de voorraadpot kan vanaf 

de late 2e tot in de 3e eeuw gedateerd worden, terwijl de kom al vanaf het begin van 

de 2e eeuw voorkomt. Eén wandfragment is secundair tot schijf verwerkt. Binnen 

het oxiderende baksel van de Low lands ware 1 zijn twee bordfragmenten (typen 

Brouwer 13.4 en 13.6) en een fragment van een kruikamfoor van het type Van der Werff 

2 herkend. De borden dateren vanaf het begin van de 2e eeuw tot in de 3e eeuw, de 

kruikamfoor vanaf het midden van de 2e tot in de 3e eeuw.

Baksel Aantal Percentage

Klassiek ruwwandig 129 59,8%

Low Lands ware 37 17,1%

Batavian grey ware 50 23,1%

Totaal 216 100,0%

36  Hendriks 2012, 195.
37  Hendriks 2012, 197.
38  Hendriks 2012, 199.
39  Van Enckevort et al. 2000, 140.

Tabel 7.3 
Verdeling van de verschillende baksels binnen 
het gebruiksaardewerk.  
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Aantal Type Vorm Datering

1 Oelmann 103 Kom 150-250

2 Oelmann 104 Kom 100-250

1 Oelmann 87 Kookpot 100-300

8 Oelmann 89 Kookpot 140-250

1 Stuart 210 Kom 0-300

1 Van Enckevort 90 Kaaspers 0-400

Ten slotte maakt ook de Batavian grey ware deel uit van het ruwwandige aardewerk. 

Het gaat om diverse potvormen en kommen, die allen tamelijk breed gedateerd 

kunnen worden, maar toch voornamelijk na 100, een enkele uitzondering daargelaten 

(Tabel 7.5).

Aantal Type Vorm Datering

1 Type A Pot 100-250

7 Type E Kookpot 100-250

8 Type F Kom 100-250

2 Type G Kom 100-250

1 Type I Kom 100-250

2 Type K Pot 100-250

1 Type L Pot 100-250

1 Groep 1 Pot 75-125

Handgevormd aardewerk
Het handgevormde aardewerk is voornamelijk gemagerd met zand en/of potgruis. 

Het diagnostische materiaal betreft voornamelijk potten met een tweeledig profiel, 

waaronder vormtypes die in de fasering van Van den Broeke te plaatsen zijn in fasen 

I-N, i.e. late ijzertijd tot en met het midden van de 2e eeuw n. Chr. Het grootste 

deel van het handgevormde aardewerk is afkomstig van de zuidoosthoek van de 

opgravingslocatie, ten oosten van de Erphoevenweg (werkputten 185, 185 en 192-197).

7.3.3 Karakterisering van de nederzetting

Het algemene beeld dat uit het aardewerk naar voren komt, is dat van een inheems-

Romeinse nederzetting, waarin ook sprake is van enige import. Het grootste deel van 

het aardewerk bestaat echter uit lokaal vervaardigd handgevormd aardewerk en in 

de regio vervaardigd gedraaid aardewerk. Dit beeld is kenmerkend voor inheemse 

nederzettingen in de regio, die in contact stonden met de Romeinen. Op de vindplaats 

Nistelrode - Zwarte Molen bijvoorbeeld, nog geen vijf km ten noorden van Uden, zijn 

globaal dezelfde aardewerkgroepen en vormen aangetroffen. In Uden ligt de nadruk 

echter nog meer op het handgevormd aardewerk en is het aandeel van het luxe 

importaardewerk kleiner. Dit verschil is op twee manieren te verklaren: ofwel was de 

nederzetting te Uden-Noord globaal gezien minder welvarend en geromaniseerd, 

ofwel was de bloeiperiode van Uden-Noord iets vroeger dan die van Nistelrode - 

Zwarte Molen. De bloei op deze laatste nederzetting was aan het eind van de 1e of het 

begin van de 2e eeuw.

7.3.4 Conclusie

In totaal zijn er meer dan 1.200 scherven Romeins aardewerk geanalyseerd. Op 

basis van het aardewerk lijkt er een continuïteit te zijn in de bewoning vanaf de 1e 

eeuw tot het einde van de 3e eeuw n. Chr. Hiermee lijkt er ten opzichte van Fase 1 

met name meer jonge bewoning aangetroffen te zijn. Deze bewoning concentreert 

Tabel 7.4 
Typen van het klassieke ruwwandige 
aardewerk.

Tabel 7.5 
Typen van de Batavian grey ware, volgens de 
indeling van Hiddink (2010, 166-179), met 
uitzondering van het onderste type, deze is 
gedetermineerd naar Collins et al. 2009, 175.
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zich voornamelijk in de noordoosthoek van de opgraving in de vorm van twee 

huisplattegronden met potstal. De oudste bewoning is aanwezig in de zuidoosthoek 

van de opgravingen van Fase 2. Hier komen huisplattegronden voor die aan het begin 

van de jaartelling gedateerd kunnen worden. Het overgrote deel van de bewoning 

lijkt echter, op basis van het aardewerk, uit de 2e eeuw te dateren. De samenstelling 

van het aardewerk is kenmerkend voor een rurale, inheemse nederzetting, waarin ook 

sprake is van enige Romeinse import. 

7.4 Natuursteen

S. Knippenberg

7.4.1 Inleiding

Hoewel de steentijd al lang voorbij is, blijft gedurende de Romeinse tijd natuursteen 

als grondstof voor werktuigen nog steeds een rol spelen. Vooral bij het vermalen 

van voedselgewassen en het slijpen van het metalen gereedschap werden stenen 

werktuigen nog veelvuldig gebruikt. Een groot verschil met de prehistorie is het 

benutten van steen als bouwmateriaal. Deze traditie werd met de komst van de 

Romeinen geïntroduceerd en restanten van steenbouw treft men vooral aan binnen 

centrale nederzettingen. 

Fase 2 van de opgravingen te Uden-Noord heeft in aantal een bescheiden, echter in 

gewicht een aanzienlijke hoeveelheid steen opgeleverd. In totaal zijn meer dan 250 

stenen en fragmenten verzameld met een gewicht van 130,4 kg. Het aantal kon tijdens 

de analyse teruggebracht worden tot 125 items, waarbij onder ‘item’ alle fragmenten 

zijn gegroepeerd, die aan elkaar passen of die op het oog vrijwel zeker tot hetzelfde 

stuk hebben behoord. De breuk heeft in beide gevallen een post-depositionele en geen 

intentionele oorzaak. Deze aantallen liggen weliswaar iets lager dan de verzamelde 

vondsten uit Fase 1, maar vallen toch in dezelfde orde van grootte.

Vrijwel al het materiaal is afkomstig uit grondsporen die geassocieerd zijn met de 

inheems-Romeinse nederzetting. De paar vondsten (N=6) die uit de afdekkende 

bodemlagen komen, passen in steensoort en artefacttype goed bij het Romeinse 

assemblage. Daarom zal het steen als één geheel beschreven worden.

Gedurende de analyse zijn enkele criteria gehanteerd om artefacten individueel 

te beschrijven. Ten eerste gaat het om al het materiaal dat duidelijke sporen van 

bewerking, gebruik, verhitting of niet natuurlijke breuk vertoont en ten tweede om alle 

onbewerkte en ongebruikte keien groter dan 4 cm. Deze laatste ondergrens is arbitrair 

gekozen. 

Bij de bestudering is getracht de volgende vragen te beantwoorden:

· Wat is de herkomst van het materiaal en in wat voor vorm is het naar de vindplaats 

getransporteerd? 

· Is het materiaal op de vindplaats zelf bewerkt? 

· Waartoe hebben de stenen gediend en wat zegt dat over de activiteiten die hebben 

plaatsgevonden op de vindplaats?

· Hoe verhouden de uitkomsten zich tot gelijktijdige vindplaatsen in de omgeving en de 

omliggende regio?

Om deze vragen te beantwoorden zijn de stenen volgens een beschrijvende methode 

bestudeerd. 

Tijdens de bestudering van de artefacten zijn de volgende variabelen gecodeerd: 

(a) de steensoort, (b) het type artefact, (c) de compleetheid, (d) de grootteklasse, 
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(e) de aanwezigheid en aard van gebruiks- en bewerkingssporen, (f) de aard van het 

uitgangsmateriaal en (g) eventuele sporen van verbranding of verhitting. Van al het 

niet natuurlijk – dat wil zeggen al het bewerkt en gebruikt – vuursteenmateriaal, zijn 

daarnaast de lengte, breedte en dikte gemeten en zijn de aard en hoeveelheid cortex 

bepaald. Van het natuursteen zijn slechts in het geval van complete werktuigen de 

maten genomen.40 De identificatie van gebruikssporen gebeurde met het blote oog, 

aangevuld met waarnemingen met behulp van een handlens (vergroting 10x). Op basis 

hiervan is het werktuigtype bepaald. De macroscopisch onderzochte werktuigen zijn 

in een reeks werktuigtypen ingedeeld, op basis van de kenmerken zoals aangegeven in 

Tabel 7.6.

Werktuig type Kenmerken

Klopsteen Een in de hand gehouden steen waarop putjes aanwezig zijn als gevolg van 
het kloppen tegen een hard voorwerp.

Aambeeld Een vaak platte passief gebruikte steen met op het platte vlak putjes aanwezig 
als gevolg van het kloppen tegen een hard voorwerp.

Klop/wrijfsteen Een in de hand gehouden steen waarop afgevlakte putjes aanwezig zijn als 
gevolg van een kloppende en tegelijkertijd een wrijvende beweging.

Maalsteen Steen waarbij één gebruiksvlak aanwezig is dat als gevolg van een malende 
beweging afgesleten is. Het gebruiksvlak is plat tot (licht) concaaf voor 
maalsteenliggers of plat tot licht convex voor lopers. Het gebruiksvlak onder-
scheidt zich van een slijpsteen doordat het nog enigszins ruw aanvoelt als 
gevolg van bouchaderen of de onregelmatige aard van de gebruikte steen.

Slijpsteen (passief ) Steen waarbij één gebruiksvlak aanwezig is dat als gevolg van een slijpende 
werking is afgesleten. Het gebruiksvlak onderscheidt zich van een maalsteen-
vlak doordat het glad tot zeer glad afgesleten is en soms uitgesleten groeven 
of uitgesleten brede banen bezit. 

Slijpblok Een slijpsteen met meerdere concave slijpvlakken.*

Actieve slijpsteen (wetsteen) Een in de hand gehouden slijpsteen, waarbij de slijpvlakken convex zijn.

Polijststeen Steen met een gepolijst vaak convex oppervlak, dat als gevolg van wrijvende 
beweging is ontstaan. De steen vertoont vaak evenwijdige krasjes.

Wrijfsteen Een in de hand gehouden steen waarbij (een deel van) een convex oppervlak 
door een schurende beweging is afgesleten. 

7.4.2 Steensoorten en hun herkomst

Rolstenen
Net als bij Fase 1 zijn verschillende steensoorten onder het materiaal herkend. Sterk de 

overhand hebben tefriet, kwartsiet, zandsteen, en kwartsitische zandsteen (Tabel 7.7). 

De overige materialen, waaronder kwarts, vuursteen, lydiet, conglomeraat, en schist 

zijn slechts in geringe aantallen aangetroffen. Kwarts, en in mindere mate graniet en 

schist springen er in gewicht door enkele grote stenen wel uit. Deze verdeling komt 

sterk overeen met de vondsten uit Fase 1.41 

Voor zover vast te stellen gaat het bij vrijwel alle materialen om secundaire 

gesteentes. Alleen tefriet en mogelijk een variëteit van graniet vormen hierop een 

uitzondering. Alle secundaire stenen behoren tot steensoorten, die veel voorkomen 

in de grindhoudende afzettingen van de Rijn en de Maas. Onder de materialen zijn de 

voor de Maas afzettingen gidsgesteentes Revinien kwartsiet en Burgot conglomeraat 

herkend. 

Deze afzettingen, onderdeel uitmakend van de Formatie van Beegden (Be4), 

dagzomen in het onderzoeksgebied42 en het meeste van dit materiaal zal dan ook 

lokaal voorhanden zijn geweest. Dit verklaart dan ook het aangetoonde gebruik van 

enkele zeer omvangrijke (>30cm) soms onregelmatig gevormde rolstenen. Tijdens de 

opgraving werden veelvuldig ook grote (ongebruikte) rolstenen in de natuurlijke niet 

40  In geval van werktuigfragmenten zijn de maten genomen van de zijdes die compleet zijn. 
41  Knippenberg 2013.
42  Mulder et al. 2003.

Tabel 7.6  
Werktuigtypen van natuursteen.
* E. Kars 2000.
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geroerde zandige afzettingen aangetroffen, met als uitschieter een meer dan één 

meter grote kwartsieten rolsteen, die nu in het Natuurcentrum de Maashorst wordt 

tentoongesteld. 

Steensoort N g

Vuursteen 5 206,3

Lydiet 1 6,3

Kwarts 9 20663,8

Zandsteen 15 6136,3

Conglomeraat 1 853,4

Kwartsitische zandsteen 14 17760,3

Kwartsiet 54 55656,8

Schist 3 1895,8

Tefriet 19 23976,8

Graniet 4 3221,6

Totaal 125 130377,0

Dergelijk omvangrijk materiaal vindt men doorgaans niet binnen nederzettingen 

uit vergelijkbare perioden op de Brabantse dekzanden, waar steenmateriaal in de 

directe omgeving vaak niet voorhanden was.43 Wel zijn ze bekend van bijvoorbeeld 

nederzettingen uit de late bronstijd en ijzertijd in Bennekom en Elst (Utrecht), waar de 

directe nabijheid van stuwwallen voor de mogelijkheid zorgde om omvangrijk moreen 

materiaal te verzamelen.44

Gemijnde stenen

Tefriet
Naast deze secundaire gesteentes bevat het assemblage van Uden-Noord ook 

enkele steensoorten die vermoedelijk vanuit hun primaire context zijn gemijnd 

en via ruilhandel binnen de nederzetting zijn terechtgekomen. Dit geldt in ieder 

geval voor het poreuze vulkanische tefriet, vroeger ook wel basaltlava genoemd. 

Dit zeer karakteristieke uitvloeiingsgesteente is afkomstig uit de regio rond Mayen 

(midden-Duitsland), waar het sinds de late bronstijd gewonnen werd als grondstof 

voor maalstenen.45 Met name in de ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen is het 

een gewild en veelvuldig gebruikt gesteente binnen Nederlandse nederzettingen.46 

Ondanks zijn exotische herkomst is tefriet in aantal en gewicht een van de 

belangrijkste materialen in Uden-Noord. 

Witte graniet
Naast dit tefriet zijn er enkele fragmenten van een witte graniet aanwezig, in 

hoofdzaak bestaande uit doorzichtige kwarts en witte veldspaat met nauwelijks 

bijmenging van andere mineralen. Hoewel graniet sporadisch in de grindige 

afzettingen van Maas en Rijn voorkomt,47 ligt het bij deze specifieke graniet meer voor 

de hand dat het om een exoot gaat. Het materiaal is namelijk alleen op maalstenen 

herkend en deze werktuigen bezitten geen karakteristieken die erop duiden dat 

het uit secundaire context komt. Ze lijken eerder net als het tefriet elders bewerkt 

en tot specifieke werktuigen gevormd te zijn alvorens verhandeld te zijn naar dit 

gebied. Lokale bewerking van rolstenen tot werktuigen heeft sowieso nagenoeg 

43  Knippenberg 2008a, 2011.
44  Knippenberg 2008b, 2010.
45  Van Heeringen 1985; Joachim 1985.
46  Hiddink & Boreel 2005a,b; H. Kars 1980; E. Kars 2000, 2001; Knippenberg 2008a.
47  Van der Heide & Hellinga 1974; Van der Lijn 1963.

Tabel 7.7 
Aantal en gewichten onderverdeeld naar 
steensoort.
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geen rol gespeeld binnen de Romeinse nederzettingscontext.48 Daarbovenop lijken 

onder de fragmenten ten minste twee exemplaren aanwezig te zijn, die in graniet 

vrijwel identiek zijn. Dit kan in geval van een secundaire riviergrind herkomst vrijwel 

uitgesloten worden, aangezien het vinden van identieke granieten bijna onmogelijk is.   

Grijsgroene schist/kwartsiet
Ten slotte bevinden zich onder het slijpgereedschap eveneens twee artificieel 

gevormde exemplaren: een staafvormige wetsteen van grijsgroene schist met donkere 

mineralen en een schijfvormige slijpsteen van groene schist/kwartsiet. Het gaat om 

groene kwartsiet met minuscule donkere mineralen (met een gefolieerd lei-achtig 

uiterlijk). Beide exemplaren betreffen vermoedelijk importstukken.

7.4.3 Artefacten

Inleiding
Binnen het natuursteenmateriaal kan er een onderscheid gemaakt worden tussen drie 

grote groepen: (1) de werktuigen, (2) de door verbranding gemodificeerde en veelal 

gebroken stenen en (3) het overige veelal ongemodificeerde materiaal. Binnen de 

eerste groep zijn verschillende soorten werktuigen herkend. Het gaat om maalstenen, 

slijpstenen, slijpblokken, wetstenen en klopstenen (Tabel 7.8). Daarbij kan tevens 

ook een onderscheid gemaakt kan worden tussen enerzijds werktuigen die eerst een 

bewerkingsproces hebben ondergaan voordat ze gebruikt zijn en anderzijds de ad-hoc 

gebruikte rolstenen. Kort zullen de verschillende werktuigen en groepen besproken 

worden.

Artefact type Vu
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Maalsteenschijf: ligger - - - - - - - - - 3 3

Maalsteenschijf: loper - - - - - - - - 1 - 1

Maalsteenschijffragment - - - 1 - - - - - - 1

Maalsteenfragment - - - - - - - - 10 1 11

Wetsteen - - - - - - 2 1 - - 3

Passieve slijpsteen - - - 1 - 2 2 - - - 5

Slijpsteen - - - 1 - - - - - - 1

Slijpsteenfragment - - - - - - 3 - - - 3

Maal/slijpsteenfragment - - - - 1 - - - - - 1

Klopsteen - - 2 - - - 1 - - - 3

Bekapte rolsteen - - - 1 - - - - - - 1

Rolsteen met glans - - - - - - 2 - - - 2

Rolsteen 1 1 3 3 - 6 10 1 - - 25

Rolsteenfragment 3 - 4 8 - 5 33 1 - - 54

Brok - - - - - 1 1 - 8 - 10

Onbepaald (sterk verbrand) 1 - - - - - - - - - 1

Totaal 5 1 9 15 1 14 54 3 19 4 125

% 4,0 0,8 7,2 1,.0 0,8 11,2 43,2 2,4 15,2 3,2 100,0

48  Zie ook Fase 1 van het onderzoek: in Knippenberg 2013.

Tabel 7.8 
Aantal artefacten onderverdeeld naar artefact-
type en steensoort.
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Maalstenen
Maalstenen vormen in aantal en gewicht het meest omvangrijke werktuigtype. De 

herkende maalstenen zijn voor het grootste deel van tefriet gemaakt. Vier fragmenten 

van een witte graniet, die oorspronkelijk aan twee verschillende werktuigen hebben 

toebehoord, vormt het enige andere gesteente dat als maalsteen is benut. Deze bijna 

exclusieve associatie met tefriet heeft een goede identificatie en beschrijving van veel 

maalstenen bemoeilijkt. Net als bij de Fase van het onderzoek is veel van het tefriet 

namelijk zeer verweerd, en tijdens verzameling in het veld en latere opslag in veel 

fragmenten en gruis uit elkaar gevalleen. Dit is zeer kenmerkend voor dit poreuze 

gesteente.49 

Er zijn 19 items apart beschreven; deze vertegenwoordigen meer dan 125 fragmenten 

en bijbehorend gruis. Verreweg het meeste tefriet is afkomstig uit een waterkuil: 

structuur 155 van huis 142 (fase 3). Daar zijn enkele grote fragmenten in de nazak 

aangetroffen, die vrijwel volledig verbrokkeld zijn (Figuur 7.22, zie ook Figuur 10.25). 

In gewicht neemt het tefriet uit dit spoor bijna 90% van het al het aangetroffen tefriet 

voor zijn rekening. Het was onbegonnen werk om de brokken aan elkaar proberen te 

passen. Op basis van het aantal vondstnummers en kenmerken van het tefriet binnen 

ieder vondstnummer zijn ten minste zes items verondersteld.

Ondanks de sterke fragmentatie past het materiaal allemaal binnen de omvang 

en vormen die men zou verwachten bij het gebruik van maalsteenschijven. In 

veel gevallen zijn duidelijk fragmenten van schijven herkend of had het materiaal 

een dermate geringe omvang dat het goed een onderdeel van een schijf geweest 

zou kunnen zijn. Deze schijven hebben waarschijnlijk onderdeel uitgemaakt van 

handmolens (Figuur 7.23). Dit maalgereedschap bestaande uit twee ten opzichte van 

elkaar roterende schijven, is een type maalsteen dat zijn intrede doet in Nederland 

met de komst van de Romeinen.50 Daarvoor waren verschillende vormen van liggers, 

waartegen een in de hand gehouden loper werd gewreven, in omloop. Hiervan was de 

Napoleonshoed de meest in het oog springende.51

In tegenstelling tot Fase 1 heeft Fase 2 geen complete schijven of grote fragmenten 

opgeleverd die een goed inzicht kunnen geven in de vorm en het type schijf. Bij twee 

kleine fragmenten was nog wel een opstaande rand aanwezig, een kenmerkend 

gegeven voor Romeinse schijven. Daarnaast bleek het bij vier fragmenten mogelijk om 

de dikte te bepalen. Deze varieerde van 5,8 tot 7,8 cm. Deze diktes zijn gebruikelijk 

voor de Romeinse tijd. Daarmee zijn ze gemiddeld dikker dan middeleeuwse 

exemplaren.52 Het tefriet uit Fase 2 blijkt verder te fragmentarisch om de diameter te 

kunnen bepalen.

Naast tefriet zijn ook vier fragmenten van een vergelijkbare witte graniet met een 

gebruik als maalsteen te associëren (Figuur 7.24). Alle vier de stukken zijn uit waterkuil 

155 afkomstig (Figuur 7.22, zie ook Figuur 10.25). Het gaat om drie fragmenten die op 

basis van vergelijkbare vorm en dikte waarschijnlijk aan hetzelfde werktuig hebben 

toebehoord, waarschijnlijk een platte komvorm met een dikte van 7,5 cm. De stukken 

bezitten een vrijwel plat gebruiksvlak met een bolle tegenoverliggende zijde. Het 

gebruiksvlak voelt nog ruw aan, dat geldt ook voor de tegenoverliggende zijde, die 

49  Tijdens de vondstverwerking zijn in totaal 624 tefriet fragmenten (veelal brokken) geteld. Na 
bestudering was dit aantal terug te brengen tot 57 items. Deze items verwijzen niet naar het 
aantal maalstenen, maar naar het aantal reconstrueerbare brokken, maalsteenfragmenten 
dan wel complete maalstenen. Het aantal maalstenen dat is aangetroffen, zal dus waarschijn-
lijk lager hebben gelegen.

50  Harsema 1979; van de Broeke 1987.
51  Van den Broeke 1987.
52  E. Kars 2001; H. Kars 1980; Knippenberg 2008a.
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duidelijk door opkloppen zijn huidige vorm heeft verkregen. Het vierde fragment heeft 

toebehoord aan een maalsteenschijf met een dikte van 6,0 cm. Op de rand lijken billen 

(groeven) te zijn aangebracht: dit is kenmerkend voor maalsteenschijven van tefriet uit 

de Romeinse tijd.53 

53  Hiddink & Boreel 2005a, b; Knippenberg 2008a.

Figuur 7.22 
Doorsnede van een waterkuil (structuur 155) 
met concentratie steenmateriaal in de nazak. 
Het gaat om brokken maalstenen van tefriet 
en witte graniet, slijp-, klop- en rolstenen.

Figuur 7.23 
Hedendaags gebruik van een handmolen (uit 
Harsema 1979, plaat VI, p.21)
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Slijpgereedschap
Onder het slijpgereedschap vallen slijpstenen, slijpblokken en wetstenen. Dit 

gereedschap vormt een significant deel van het werktuigenarsenaal van de bewoners 

te Uden-Noord. In tegenstelling tot Fase 1 vormen slijpstenen het meest voorkomende 

type gereedschap met negen exemplaren binnen het assemblage van Fase 2. Ter 

vergelijking: van wetstenen zijn slechts drie exemplaren aangetroffen. 

Onder de slijpstenen bevinden zich vier artefacten die als passief werktuig zijn 

gebruikt. In de haardkuil (S1000) van het vroege huis 151 (fase 1) zijn twee omvangrijke, 

vrijwel complete slijpstenen aangetroffen (zie Figuur 10.11). Het gaat om een platte 

rolsteen van kwartsitische zandsteen met afmetingen van 26,0 x 17,9 x 6,1 cm en een 

gewicht van 6,05 kg (v. 3818; Figuur 7.25). De rolsteen heeft door het veelvuldig gebruik 

een enigszins rechthoekige doorsnede gekregen. In bovenaanzicht is het object ook 

rechthoekig. Beide platte tegenoverliggende zijdes vertonen duidelijk sporen van 

afslijting door gebruik, waarbij de iets holle zijde intensiever of langduriger gebruikt is 

dan de tegenoverliggende iets bollere zijde. Het werktuig was oorspronkelijk langer, 

maar één van de uiteindes is met een harde klap ervan afgeslagen, getuige een 

duidelijk negatief aan deze kant.

Het andere werktuig (v. 3815) uit de haardkuil betreft een onregelmatig gevormde 

rolsteen met een nog grotere omvang van 33,8 x 33,2 x 13,3 cm en een gewicht van 16,7 

kg (Figuur 7.26). Ook van dit stuk zijn twee tegenoverliggende zijdes gebruikt, echter 

de gebruiksvlakken zijn onregelmatiger van vorm. Aan één kant is een natuurlijk hol 

vlak als werkvlak benut. De tegenoverliggende zijde is platter en over een groter deel 

benut. Getuige de meer significante afslijting van dit vlak, moet dit het intensiefst of 

het langdurigst gebruikte werkvlak zijn geweest. Dit vlak bezit aan één kant ook enkele 

dunne parallelle slijpgroeven.

Daarnaast komt uit de potstal S458 van huis 137 (fase 4) een fragment dat vermoedelijk 

aan een schijfvormige slijpsteen heeft toebehoord. Het gaat om een plat werktuig met 

een gebogen zijde, waarvan zowel de twee platte vlakken als de gebogen zijkant zijn 

gebruikt.

Figuur 7.24
Fragment van granieten maalsteen (v. 3745).
Schaal 1:2.
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Figuur 7.27 
Staafvormige wetsteen van schist (v. 3483). 
Schaal 1:2.

Figuur 7.25 
Passief gebruikte slijpstenen van 
kwartsitische zandsteen (v. 3818).
Schaal 1:5.

Figuur 7.26 
Passief gebruikte slijpstenen van kwartsiet (v. 
3815).
Schaal 1:5.
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Buiten deze relatief complete exemplaren bevinden zich onder de slijpartefacten 

enkele fragmenten met een slijpvlak die vermoedelijk aan grote passief gebruikte 

werktuigen hebben toebehoord. Er resteert echter dermate weinig dat een goede 

duiding van de oorspronkelijke vorm niet mogelijk is.

Er zijn slechts twee wetstenen herkend en een mogelijk derde exemplaar. Onder 

de twee zekere werktuigen zitten een staafvormig exemplaar en een wetsteen op 

een natuurlijke langwerpige rolsteen. Het eerste stuk is een artificieel vervaardigde 

wetsteen met een ovale doorsnede uit de potstal van huis 137 (v. 3483), met 

afmetingen van 10,2 x 2,9 x 1,5 cm (Figuur 7.27). Het is vervaardigd van een grijsgroene 

schist. Het stuk mist één van zijn uiteindes, omdat het in tweeën is geslagen. Het 

andere uiteinde loopt taps toe. Langs de zijkanten zijn op sommige delen nog de 

haakse welvingen te zien die kenmerkend zijn voor wetstenen.

De andere wetsteen betreft een complete rolsteen van kwartsiet gebruikt als wetsteen 

uit waterput 130 van huis (fase 2) (v. 3212, Figuur 7.28). Het stuk is korter en meer 

gedrongen dan de staafvormige exemplaar en meet 11,2 x 4,1 x 3,4 cm. Het is een 

minder intensief, dan wel minder langdurig gebruikt exemplaar, aangezien de vlakken 

nauwelijks sporen van afslijting vertonen.

Ten slotte heeft de voornoemde steenrijke waterkuil 155 een stuk slijpgereedschap 

(v. 3747) opgeleverd dat zowel passief gebruikt als in de hand gehouden zou kunnen 

zijn (Figuur 7.29). Het betreft een kleine rechthoekige platte zandstenen rolsteen met 

afmetingen van 12,8 x 9,0 x 4,2 cm, waarvan de twee tegenover liggende platte zijdes 

als slijpvlak gebruikt zijn.

Figuur 7.28 
Wetsteen op rolsteen van kwartsiet (v. 3212).
Schaal 1:2.
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Klopstenen
Er zijn slechts twee klopstenen herkend. Het kleinste exemplaar betreft een eivormige 

kei van grove kwartsitische zandsteen. Het bezit een natuurlijk oud breukvlak aan één 

van de uiteinden. Het andere uiteinde is gebruikt als klopsteen. Bij de overige twee 

objecten gaat het om zeer omvangrijke rolstenen met een onregelmatige vorm: de 

een van kwartsiet uit voornoemde waterkuil 155 (v. 3746, Figuur 7.30) en de andere 

van een roze conglomeraat. Beide bezitten slechts op één punt klopsporen. Gezien de 

enorme omvang en het gewicht moeten beide met twee handen zijn vastgehouden en 

waarschijnlijk zijn gebruikt voor het kapotslaan van harde voorwerpen.

Overige artefacten
Een deel van het steenmateriaal bestaat uit ongemodificeerde rolstenen en 

fragmenten daarvan. Deze stenen ontberen sporen van bewerking dan wel gebruik. 

Binnen dit materiaal kan zoals reeds aangegeven een tweedeling gemaakt worden 

tussen stenen die sporen van verbanding of verhitting vertonen en stenen die dat 

niet doen. Onder de eerste groep bevinden zich met name gebroken rolstenen 

of rolsteenfragmenten, aangevuld met enkele complete rolstenen. Deze groep is 

waarschijnlijk als kooksteen of haardsteen gebruikt. Er zijn op zich enkele verbrande 

stukken aanwezig die door hun platte vorm zeer geschikt waren om dienst te doen 

als haardsteen. Daarnaast moeten de grote stukken (>20 cm) waarschijnlijk ook deze 

functie gehad hebben, aangezien een dergelijk groot formaat voor kookstenen vanuit 

praktisch oogpunt niet wenselijk is. Een 17 kg zware en door verhitting deels uit elkaar 

gevallen onregelmatig gevormde rolsteen van gangkwarts met afmetingen van 30 x 24 

x 23 cm is een goed voorbeeld hiervan. 

Daarnaast dient vermeld te worden dat sommige grote werktuig(fragment)en 

ook sporen van verbranding vertonen en dat deze stenen in hun laatste stadium 

vermoedelijk ook dienst hebben gedaan als haardsteen. Dit geldt het duidelijkst voor 

een grote platte slijpsteen met sporen van verbranding die op de bodem van haardkuil 

(S1000) in huis 151 is aangetroffen.

De groep ongemodificeerd en onverbrand/onverhit blijft enigszins problematisch. 

Waarschijnlijk moet het grootste deel van het complete materiaal als natuurlijk 

Figuur 7.29 
Slijpsteen van een fijne zandsteen (v. 3747).
Schaal 1:2.
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beschouwd worden. De meeste van deze stenen waren onderdeel van de grindrijke 

ondergrond en zijn per ongeluk tijdens het graven en dichtgooien in de verschillende 

sporen terecht gekomen. In hoeverre dit ook voor de gebroken exemplaren geldt, is 

niet duidelijk aan te geven. Vaak moet de breuk toch aan menselijk handelen te wijten 

zijn. 

7.4.4 Karakterisering van de nederzetting

Context van gebruik en depositie
Het aangetroffen steenmateriaal past goed in de Romeinse bewoning. Vrijwel 

al het materiaal is zoals gezegd afkomstig uit grondsporen van Romeinse 

huizen, bijgebouwen of waterputten of sluit aan bij de kenmerken van Romeinse 

steenassemblages. Daarbij bleek waterput 155 van huis 142 uit de eerste helft van 

de 2e eeuw n. Chr. (fase 3) zeer rijk te zijn aan steen: 95,2 kg aan lithisch materiaal 

overeenkomend met 79 items is uit dit spoor geborgen. Naast een zestal sterk 

verbrokkelde, maar oorspronkelijke grote maalsteenfragmenten van tefriet, heeft dit 

spoor de granieten maalsteenfragmenten, verschillende slijpstenen en klopstenen 

opgeleverd. Daarbovenop komen een reeks rolstenen en rolsteenfragmenten voor. 

Andere vermeldenswaardige contexten zijn de potstal (S458) van huis 137 uit de 

tweede helft van de 2e eeuw, waaruit maalsteenfragmenten, een slijpsteen en een 

wetsteen zijn geborgen, en ten slotte verschillende sporen uit huis 142 (bij steenrijke 

waterkuil 155) die twee slijpstenen en een maalsteenfragment hebben opgeleverd. 

Het Romeinse steenassemblage overziend past het goed binnen de huishoudelijke 

context van het boerenbedrijf. Binnen het materiaal zijn de typische stenen werktuigen 

Figuur 7.30  
Klopsteen van kwartsiet (v.3746).
Schaal 1:2.
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aanwezig die men elders ook aantreft en die geassocieerd kunnen worden met 

alledaagse huishoudelijke taken zoals de bereiding van voedsel (maalstenen en 

kookstenen) en slijpen van metalen gereedschap (wetstenen en slijpstenen). De 

werktuigen komen redelijk mooi verdeeld over de verschillend huisplaatsen en 

geassocieerde waterputten voor, waarbij dient te worden opgemerkt dat waterputten 

een relatief steenrijke spoorcontext vormen. Dit was ook al vastgesteld voor de 

opgravingscampagne van Fase 1. Daarin kwam ook naar voren dat over het algemeen 

wetstenen als laagvondst een andere vondstcontext bezitten dan slijpstenen en 

maalstenen, die veelal in grondsporen (waterputten, kuilen en paalsporen) zijn 

aangetroffen. Als argument is toen reeds aangedragen dat een verschil in omvang 

tussen deze werktuigtypen waarschijnlijk een grote rol heeft gespeeld. De maalstenen 

en slijpstenen werden gezien hun grote omvang bewust in afvalkuilen gedeponeerd, 

terwijl de veel kleinere wetstenen eerder per ongeluk verloren konden raken of gewoon 

in de omgeving van het erf werden afgedankt.

Net als bij veel andere Romeinse vindplaatsen speelde de bewerking van steen 

een geringe rol.54 Mogelijk werd een enkele wetsteen lokaal gefabriceerd; bij het 

merendeel gaat het echter om ad hoc gebruikte rolstenen.

Handel
Wanneer we de omvang van het onderzochte terrein en ook de hoeveelheid 

aangetroffen grondsporen en gebouwplattegronden in ogenschouw nemen, valt op 

dat het aantal steenvondsten daartegen schril afsteekt. Dit is opmerkelijk, aangezien 

het steenmateriaal ter plaatse voorhanden was. Toch is het een bekend verschijnsel 

van nederzettingen uit ijzertijd en Romeinse tijd op de Brabantse zandgronden.55 

Dit wordt des te duidelijker wanneer men deze vindplaatsen vergelijkt met 

nederzettingen en legerplaatsen langs de rivieren in het limes-gebied. Een groot 

verschil is de aanwezigheid van geïmporteerde bouwmaterialen in die laatstgenoemde 

vindplaatsen.56 Bij deze materialen gaat het vooral om tufsteen, leisteen en 

verschillende soorten kalksteen die vanuit het Duitse, Oost-Belgische en Noord-Franse 

achterland naar Nederland werden aangevoerd. Dergelijke materialen ontbreken in 

Uden-Noord. Een verklaring hiervoor moet gezocht worden in het feit dat Uden-Noord 

niet langs een bevaarbare waterweg lag die de aanvoer van zware en omvangrijke 

bouwmaterialen vergemakkelijkte. 

De enige materialen die hierop een uitzondering vormen zijn tefriet en mogelijk 

het witte graniet en de groene schist. Tefriet is net als de meeste bouwmaterialen 

geïmporteerd en werd vermoedelijk in de vorm van schijven verhandeld.57 Het is 

sinds de late bronstijd een veel gebruikte en veel voorkomende grondstof voor 

maalstenen binnen archeologische nederzettingen in Nederland. Al voor de komst van 

de Romeinen werden maalstenen verhandeld in tegenstelling tot de bouwmaterialen. 

Dit geeft aan dat er reeds in de late prehistorie een goed opererend handelsnetwerk 

bestond waarlangs dit materiaal zijn weg vond naar vrijwel alle nederzettingen binnen 

Nederland. Dit netwerk heeft met de komst van de Romeinen niet opgehouden te 

bestaan en opereerde kennelijk naast en (deels) onafhankelijk van de verspreiding van 

bouwmaterialen naar bijvoorbeeld belangrijke limes-centra langs de Rijn. 

54  Hiddink & Boreel 2005a,b; Knippenberg 2008a.
55  Hiddink & Boreel 2005a,b; Knippenberg 2008a, 2011.
56  Knippenberg 2012; Komen 2006; Pruissen & Kars 2009.
57  Knippenberg 2012.



Uden-Noord/Hengstheuvel    83

7.4.5 Conclusie

De opgravingen te Uden-Noord hebben een gering aantal stenen artefacten 

opgeleverd. Deze zijn in hoofdzaak met de Romeinse bewoning te associëren en 

duiden op huishoudelijke activiteiten. Het meeste materiaal is lokaal verkregen en 

zonder een voorbewerkingproces benut. Alleen het tefriet, en mogelijk een graniet 

en schist zijn van elders (o.a. uit Mayen) geïmporteerd. Deze geringe variatie in 

importmateriaal is kenmerkend voor rurale, inheemse nederzettingen op de Brabantse 

zandgronden en steekt schril af tegen Romeinse (versterkte) nederzettingen langs de 

rivieren. Dit verschil toont duidelijk het belang aan van waterwegen voor de aanvoer 

van veel goederen.

7.5 Keramisch bouwmateriaal

Tijdens de twee opgravingscampagnes van Fase 2 zijn in totaal 45 fragmenten 

keramisch bouwmateriaal uit de Romeinse tijd gevonden. Vijf fragmenten zijn 

afkomstig van platte dakpannen, de zogenoemde tegulae en vier fragmenten behoren 

toe aan de gebogen, afdekkende pannen die imbrices worden genoemd. Ten slotte is 

nog een fragment van een vloertegel, een zogenaamde later, binnen het spectrum 

vertegenwoordigd. 

Twee imbrices zijn afkomstig uit het esdek van put 163 in het noorden van de 

opgraving. De andere zijn afkomstig uit nederzettingscontexten zoals huizen: uit de 

paalsporen van huis 128 uit fase 2 (1 tegula), huis 142 uit fase 3 (1 tegula) en uit de 

potstal (S458) van huis 137 uit fase 4 (1 later, 2 imbrices, 3 tegulae en 7 niet nader te 

determineren fragmenten). Ten slotte heeft waterput 132 van huis 131 uit fase 4 28 

fragmenten baksteen opgeleverd: 1 tegula en de rest is niet nader te determineren.

 De voorkomende baksteenfragmenten zijn niet uitzonderlijk; op vrijwel alle rurale 

nederzettingsterreinen uit de Romeinse tijd ten zuiden van de limes komt dit materiaal 

voor. De nederzetting te Uden-Noord vormt daar geen uitzondering op. Gezien 

de geringe hoeveelheid gaat het niet om bouwmateriaal dat primair als dak- en 

vloerbedekking is gebruikt. Vermoedelijk is het bouwmateriaal na gebruik in een 

andere nederzetting in de regio via handel in de nederzetting van Uden-Noord terecht 

gekomen. Hier is het vermoedelijk secundair – deels al aangetast - in de nederzetting 

gebruikt, bijvoorbeeld als verharding van erf, stal of haardbodem.

7.6 Metaal

L. Meurkens

7.6.1 Inleiding

Gedurende Fase 2 van de opgraving Uden-Noord zijn bij de aanleg van de werkputten 

de afdekkende lagen, bestaande uit het esdek en de gebioturbeerde B-horizont 

(‘mollenlaag’), onder de recente bouwvoor systematisch afgezocht met een 

metaaldetector. Vervolgens zijn ook de sporen afgezocht met een metaaldetector. Dit 

heeft geresulteerd in 526 metalen objecten. In totaal zijn 40 objecten afkomstig uit 

sporen en 486 uit de afdekkende lagen. In Tabel 7.9 staan de objecten uitgesplitst naar 

metaalsoort.
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Metaal N

IJzer 461

Koperlegering 45

Lood 11

Zilver 3

Totaal 520

De groep metalen objecten is in eerste instantie gewaardeerd, waarbij een deel van het 

materiaal geselecteerd is voor conservering en (in het geval van onherkenbare ijzeren 

brokken) röntgenonderzoek. In totaal zijn bij de waardering 93 objecten geselecteerd, 

waarbij zowel gekeken is naar de context als naar de objecten zelf. Bijzondere 

aandacht ging daarbij uit naar objecten die uit de Romeinse tijd dateren. De vondsten 

die niet voor verdere conservering/ röntgenonderzoek geselecteerd zijn, betreffen 

vooral ijzeren spijkers, plaatjes en brokjes en objecten met een recente datering. 

In deze paragraaf worden de objecten per periode besproken. Daarbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen objecten uit de Romeinse tijd en objecten met een 

vermoedelijk jongere datering. 

7.6.2 Metaalobjecten

In totaal 74 objecten zijn op basis van de kenmerken van de objecten zelf of op basis 

van context in de Romeinse tijd gedateerd. Het gaat om 48 objecten van ijzer en 26 

objecten van koperlegering. De determinaties van de objecten staan per metaalsoort 

uiteengezet in Tabel 7.10. Naast de objecten die op basis van uiterlijke kenmerken en/

of context in de Romeinse tijd te dateren zijn, is het echter ook waarschijnlijk dat een 

deel van de overige (35) metalen objecten zonder diagnostische kenmerken uit de 

Romeinse tijd dateert. De in de Romeinse tijd gedateerde objecten worden hieronder 

nu per categorie besproken.

koperlegering ijzer

munt 10

fibula 8

spijker 20

sleutel 1

brokje indet 1 5

ring 1 2

armband 2

militaria 1

paardentuig 2 2

overig / indet 1 13

schoenspijker 3

mes(fragment) 2

Totaal 26 48

Munten
Er zijn in totaal 10 munten gevonden, waarbij het zonder uitzondering om munten 

van koperlegering gaat: sestertii (Figuur 7.31). De determinatie van de munten staat 

uiteengezet in Tabel 7.11.58 De munten zijn bijna allemaal afkomstig uit de afdekkende 

lagen (S5010, esdek of S5020, mollenlaag). Eén munt (v. 3393) is gevonden in het 

verdiepte staldeel van een huisplattegrond (structuur 134 oftewel huis 134). Het gaat 

om een sestertius van keizer Commodus geslagen in 187 of 188. De munt is secundair 

bewerkt: aan twee kanten is hij behamerd tot een soort rechthoekig klompje. De reden 

58  Determinatie Paul Belien, Geld- en Bankmuseum, Utrecht. 

Tabel 7.9 
Aantal metalen objecten per metaalsoort.

Tabel 7.10 
Determinatie van metalen objecten uit de 
Romeinse tijd. 
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Figuur 7.31 
Romeinse munten. 
Schaal 1:1. 

vn
r.

pu
t

sp
oo

r

de
no

m
in

at
ie

au
to

ri
te

it

m
un

tp
la

at
s

ja
ar

ca
ta

lo
gu

s

N
U

M
IS

nr
.

3289 161 5010 sestertius niet te determineren 0-200 1130151

3278 161 5010 sestertius niet te determineren 0-200 1130152

3537 163 5010 sestertius Antoninus Pius (138-161) Rome 138-161 1130154

3253 158 5020 sestertius Marcus Aurelius (161-180), Lucilla Rome 164-169 RIC III. 1771-1776 1130150

3549 163 5010 dubbele sestertius Postumus (259-268) 259-268 1130156

3638 175 5020 sestertius Marcus Aurelius (161-180), Diva Faustina II (†175) Rome 175-180 RIC III. 1715 1130157

3393 161 434 sestertius Commodus (177-192) Rome 187-188 RIC III. 513 1130148

3541 163 5010 sestertius Hadrianus (117-138), Sabina Rome 117-138 1130158

3559 166 5020 sestertius niet te determineren 0-200 1130159

3557 163 5020 sestertius niet te determineren 0-200 1130160

Tabel 7.11 
Determinatie van de Romeinse munten uit 
Uden-Noord, Fase 2.
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hiervoor is niet duidelijk. In het afdekkende esdek ter hoogte van de stal is ook een 

munt gevonden (v. 3278): een niet nader te determineren sestertius. Ten slotte is in de 

mollenlaag direct ten westen van huis 134 een sesterius van Marcus Aurelius (geslagen 

in 164-169) gevonden (v. 3253).

De munten zijn over het algemeen sterk afgesleten. Een deel was niet scherper te 

dateren dan in de 1e of 2e eeuw. De determineerbare munten dateren grotendeels 

uit de 2e eeuw n. Chr. Verder is één munt uit de 3e eeuw aanwezig: deze is in het 

esdek ruim in het noorden van de opgraving (langs zuidzijde van het noordelijk 

onderzoeksgebied); ruim buiten de opgegraven structuren.

Fibulae 
Mantelspelden, zogenaamde fibulae, worden geregeld aangetroffen op Romeinse 

vindplaatsen in Zuid-Nederland. De afzonderlijke typen zijn vaak vrij nauwkeurig te 

dateren. In totaal zijn bij het onderzoek acht van dergelijke fibulae gevonden (Figuur 

7.32). Ze zijn alle afkomstig uit de afdekkende lagen: wederom uit het esdek (S5010) en 

de onderliggende mollenlaag (S5020). De beschrijving van de afzonderlijke fibulae is als 

volgt

V. 3669 (put 179, S5010)
Draadfibula met rond gebogen beugel en veerrol met vier windingen. De naald 

ontbreekt. Datering: 70-200 n. Chr. met nadruk op de 2e eeuw.59

V. 3497 (put 162, S5020)
Draadfibula met rond gebogen beugel en deel van de veerrol. De beugel is relatief dun. 

De naald ontbreekt. Datering: 70-200 n. Chr. met nadruk op de 2e eeuw.60

V. 3216 (put 158, S5010)
Draadfibula met bandvormige beugel en deel van de veerrol met oorspronkelijk vier 

windingen. De beugel is versierd met dunne gravures in geometrisch patroon. De naald 

en de naaldhouder ontbreken. Datering: 70-200 n. Chr. met nadruk op de 2e eeuw.61

V. 3004 (put 152, S5020)
Draadfibula met breed uitgehamerde beugel. De veerrol, naald en naaldhouder 

ontbreken. De beugel is aan de bovenzijde versierd met 3 parallelle lijnen. Datering: 

70-200 n. Chr. met nadruk op de 2e eeuw.62

V. 3068 (put 154, S5010)
Steunarmfibula (Duits ‘Stützarmfibula’). De massieve beugel is relatief compleet 

inclusief de dwarsarm met de daarin verwerkte veerrol. De naald ontbreekt, net als 

het uiteinde van de beugel met de naaldhouder. De beugel is op de overgang naar de 

dwarsarm versierd met vier kleine cirkelvormige indrukken. De datering van dit type 

fibula ligt in de late 4e eeuw of begin 5e eeuw.63 

V. 3800 (put 193, S5015)
Aucissafibula. De fibula is relatief compleet. Alleen de naaldhouder en het uiteinde van 

de naald ontbreken. De beugel is versierd met ribbels.

59  Haalebos 1986, 52.
60  Haalebos 1986, 52.
61  Haalebos 1986, 52.
62  Haalebos 1986, 52.
63  Böhme 1974.
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De datering van dit type ligt in de vroeg-Romeinse tijd. Na 70 n. Chr. lijken ze nog maar 

weinig gedragen te zijn.64 De fibula is aangetroffen ter hoogte van de westelijke helft 

van huis 151 in de zuidoosthoek van Fase 2.

V. 3832 (put 193, -)
Ogenfibula, Haalebos type B. De beugel is intact met nog een restant van de veerrol 

aanwezig. De naald ontbreekt. 

De datering van dit type ligt in de eerste helft van de 1e eeuw. Mogelijk zijn ze nog 

tot in de late 1e eeuw gedragen.65 Deze datering past goed bij die van de sporen en 

structuren. De fibula is afkomstig uit de zuidoosthoek van de opgraving, waar de 

vroegste fasen van de Romeinse bewoning zijn vertegenwoordigd (fase 1-2, ca. 0-100 

n. Chr.).

V. 3833 (put 193, S5010)
Draadfibula. De beugel is intact. De veerrol en naald ontbreken, net als het grootste 

deel van de naaldhouder. Op basis van de verbreding van de beugel net voor de 

veer gaat het hier om een vroeg te dateren type draadfibula. Een nagenoeg identiek 

exemplaar is afkomstig uit Velsen.66 Deze fibula dateert in de eerste helft van de 1e 

eeuw. Net als de ogenfibula van v.3832 komt de draadfibula uit zuidoosthoek van 

de opgraving, waar de vroegste fasen van de Romeinse bewoning (met hoogste 

component handgevormd aardewerk) zijn vertegenwoordigd (fase 1-2, ca. 0-100 n. 

Chr.).

64  Haalebos 1986, 43.
65  Haalebos 1986, 37.
66  Haalebos 1986, 52 en fig. 33.6.

Figuur 7.32 
Fibulae. 
Schaal 1:1. 



88 Uden-Noord/Hengstheuvel

Sieraden
Deze groep omvat één duidelijk fragment van een armband (v. 3678) uit de mollenlaag 

ter hoogte van huis 142 (bij de oostelijk korte wand) uit fase 3 en één mogelijk 

fragment (v. 3214) er hoogte van een huis 134 uit eindfase 5 (Figuur 7.33). Het duidelijke 

fragment is afkomstig van een armband met min of meer ronde knop aan het uiteinde. 

Bij het mogelijke fragmenten zijn de uiteindes niet bewaard gebleven. Het zou daarom 

ook nog om een gesloten ring kunnen gaan vergelijkbaar met v. 3388 uit de potstal van 

huis 137 uit fase 4. In dat geval zou eerder aan een onderdeel van paardentuig gedacht 

kunnen worden.

Armbanden met knopjes aan de uiteindes worden regelmatig aangetroffen op 

inheems-Romeinse nederzettingen in Zuid-Nederland. Bij het eerste onderzoek in 

Uden-Noord zijn verschillende fragmenten van zulke armbanden gevonden. Dit type 

armband is vrij algemeen en moeilijk nauwkeurig te dateren.

Militaria en paardentuig
In totaal vijf objecten zijn als militaria /paardentuig gedetermineerd. Daarnaast zijn 

twee dunne gesloten ringen en een mogelijke derde ring van koperlegering eventueel 

ook nog tot deze groep te rekenen. 

Een spectaculair object is een ijzeren spits met aan de onderzijde een koker voor 

bevestiging aan de schacht (v. 3008, Figuur 7.34). Het object is gevonden in de 

mollenlaag in werkput 152 (S5020) in het noorden van de opgraving. Met een lengte 

van 11,2 cm lijkt het object wat te groot voor een gewone pijlpunt. Een mogelijke 

Figuur 7.34 
Mogelijke spits voor een ballista-projectiel. 
Schaal 1:1.

Figuur 7.33 
Armbandfragmenten. 
Schaal 1:1.



Uden-Noord/Hengstheuvel    89

Figuur 7.35 
Reconstructietekening van een ballista 
(http://www.findtheneedle.co.uk/companies/
airedale-springs_/news/ancient-engineers-
the-roman-military-might).

Figuur 7.36 
Fragmenten van ijzeren paardenbitten (schaal 
1:1), met een reconstructietekening van een 
paardenbit van Nicolay’s type A (Nicolay 2007, 
plaat 50 nr.82.89).



90 Uden-Noord/Hengstheuvel

interpretatie is dat het om een ijzeren spits gaat voor een projectiel dat afgeschoten 

werd met een zogenaamde ballista. Een ballista is een artilleriewerktuig dat gebruikt 

werd in het Romeinse leger en een bereik tot 500 m had. Er bestonden verschillende 

soorten ballistae.67 In Figuur 7.35 is een reconstructie weergegeven om een impressie 

van het apparaat te geven. De datering in de Romeinse tijd is niet geheel zeker, omdat 

dit type spitsen ook in de middeleeuwen voorkwam en gebruikt werd als spitsen voor 

kruisboogprojectielen. De middeleeuwse exemplaren lijken over het algemeen echter 

wat korter dan de Romeinse exemplaren. Daarnaast pleit het nagenoeg ontbreken van 

middeleeuwse vondsten in het gebied eerder voor een datering in de Romeinse tijd. 

De objecten die als paardentuig geïnterpreteerd bestaan uit twee (delen van) 

paardenbitten (Figuur 7.36). Een van de exemplaren is gevonden in een natuurlijke 

verstoring in werkput 153, binnen een bijgebouw (structuur 125 oftewel bijgebouw 

125): v. 3167. Het betreft één helft van een paardenbit van Nicolay’s type A.68 Dit type 

paardenbit was gedurende de gehele Romeinse tijd in gebruik. Het tweede exemplaar 

van een paardenbit is gevonden in de afdekkende lagen in werkput 168 (v. 3580): 

nabij bijgebouw 135 uit fase 2. Het gaat hier alleen om de stang met omgekrulde 

uiteindes. De ringen die aan de uiteindes bevestigd waren ontbreken hier. De datering 

van dit tweede exemplaar is overigens minder zeker in de Romeinse tijd te plaatsen, 

aangezien dit soort bitten ook nog in latere perioden voorkwamen.

Bij de overige stukken paardentuig gaat het voornamelijk decoratieve elementen 

(Figuur 7.37). Daaronder een compleet peltavormig beslagstuk van koperlegering (v. 

3596), gevonden in de afdekkende lagen in werkput 170 (zuidgrens van het noordelijk 

gebied). Dergelijke beslagstukken werden als decoratie op leren onderdelen van 

paardentuig bevestigd. Aan de achterzijde bevinden zich twee pinnetjes voor 

bevestiging. Nicolay dateert deze beslagstukken tussen 50 en 150 n. Chr.69

Een tweede vermoedelijk beslagstuk voor paardentuig betreft een fragment van een 

platte ronde schijf van koperlegering (v. 3387). Dit stuk is gevonden in het verdiepte 

staldeel (S548) van huis 137 uit fase 4. De schijf heeft oorspronkelijk een diameter 

van ongeveer 8 cm gehad. Vergelijkbare schijven kunnen als versiering van leren 

paardentuig gediend hebben.

67  Wilkins 2003.
68  Nicolay 2007. 
69  Nicolay 2007.

Figuur 7.37 
Onderdelen van paardentuig. 
Schaal 1:1.
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Naast deze twee beslagstukken kunnen drie dunne massieve ringen mogelijk ook als 

onderdeel van paardentuig geïnterpreteerd worden.70 Het gaat om twee exemplaren 

van ijzer afkomstig uit de afdekkende lagen (v. 3014) in noordelijke werkput 152 en 

uit het verdiepte staldeel van huis 137 uit fase 4 (v. 3438). Het eerder al onder de 

armbanden besproken fragment zou ook van een dergelijke ring afkomstig kunnen zijn 

(v. 3214). 

Overige objecten van koperlegering
Onder de overige objecten van koperlegering is het enige determineerbare stuk een 

sleutel van koperlegering (v. 3391), afkomstig uit de afdekkende lagen in werkput 

161: direct ten noorden van huis 137 uit fase 4 (Figuur 7.38). De sleutel bestaat uit 

een handvat versierd met groeven. De baard staat haaks op het handvat. De sleutel 

is bedoeld voor sloten met een roteermechanisme. Vergelijkbare sleutels zijn onder 

andere gevonden in Pompeï.71

Messen
Bij het onderzoek zijn twee ijzeren messen gevonden. Het gaat om het lemmet van 

een groot mes uit spoor 1061 (v. 3829) in de zuidoosthoek van Fase 2 en een compleet 

exemplaar uit de afdekkende lagen (S5020) in werkput 158, in het noorden van de 

opgraving (Figuur 7.39). Dit mes met een schacht voor bevestiging van het handvat is 

op basis van de vorm in de Romeinse tijd te dateren. 

Overige objecten van ijzer
De overige objecten van ijzer die in de Romeinse tijd dateren bestaan uit drie 

(fragmenten van) schoenspijker en een fragment van een onbekend object.

De schoenspijkers (v. 3006, 3226 en 3721) zijn afkomstig uit de afdekkende lagen. 

Deze spijkertjes werden ter versteviging in de zolen van schoenen geslagen en komen 

regelmatig voor op vindplaatsen uit de Romeinse tijd.

Bij het ‘onbekend’ object gaat het mogelijk om een scheermes (v. 3634). Het handvat 

bestaat uit een afgeronde knop. Via een korte steel gaat deze over in een dun 

bladvormig (snij)blad (dikte ca. 1 mm). Het uiteinde van het blad is afgebroken. Er 

zijn geen directe parallellen voor dit stuk gevonden. Het object is afkomstig uit de 

mollenlaag (S5020) in werkput 175: enkele meters ten zuiden van huis 139 uit fase 4.

70  Nicolay 2007.
71  Vgl. www.romanlocks.com/keys.htm, nr. 210.

Figuur 7.38 
Sleutel van koperlegering. 
Schaal 1:1.
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Figuur 7.39 
Messen en overige objecten uit de 
Romeinse tijd. 
Schaal 1:2.
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Verspreiding
De verspreiding van metalen objecten uit de Romeinse tijd laat een paar opvallende 

concentraties zien (Figuur 7.40). De vroege fibulae uit de eerste helft van de 1e eeuw 

n. Chr. zijn te vinden in de zuidoosthoek van de opgravingen van Fase 2. Ook het 

aardewerk wijst hier op een vroege bewoning. Verder valt op dat de rest van de, deels 

jongere, metaalvondsten verspreid over het noordelijk gebied van Fase 2 zijn te vinden: 

nabij de huizen en bijgebouwen uit vooral bewoningsfase 3, 4 en 5. Een concentratie 

objecten ter hoogte van huisplattegrond structuur 134 en 137 is te verklaren: het 

verdiepte staldeel van deze huizen heeft als artefact trap gewerkt.

Conclusie
De metalen objecten uit de Romeinse tijd zijn karakteristiek voor rurale inheems-

Romeinse nederzettingen in Zuid-Nederland. Slechts een beperkt aantal 

metaalvondsten kon enigszins nauwkeurig gedateerd worden. Opvallend is een 

groepje fibulae uit de 1e eeuw in werkput 193 in de zuidoosthoek van de opgraving. 

Een andere opvallende vondst is de laat-Romeinse fibula uit het noordelijke gebied, 

omdat duidelijke bewoning in deze periode nog niet is aangetoond op de vindplaats. 

Dat het niet om een geïsoleerde vondst gaat blijkt wel uit het eerder uitgevoerde 

onderzoek (opgraving Fase 1), waarbij in het esdek, in de noordelijke helft van de 

opgraving, een fragment van een vergulde fibula uit de 4e eeuw gevonden is (v.557).72 

7.6.3 Metaalbewerking

N.Ø. Brusgaard

Inleiding
Het slakmateriaal bestaat uit afval van zowel de tweede als vierde fase van het 

ijzerproductieproces. De tweede fase, het reduceren van het ijzeroxide in het erts tot 

metallisch ijzer, wordt vertegenwoordigd door de aanwezigheid van productieslakken. 

Er zijn geen aanwijzingen voor de derde fase, het herverhitten en bewerken van de 

wolf (sponsachtig ruw gevormde ijzer) om enerzijds de laatste resten slak en houtskool 

te verwijderen en anderzijds de gaten binnenin te dichten. Het afval van deze derde 

bewerkingsfase, de herverhittingsslakken zijn niet aangetroffen in Uden-Noord. Van 

de vierde en laatste fase, het smeden van het ijzer, zijn wel de smeedhaardslakken 

aangetroffen. Er is niet bemonsterd voor hamerslag. De rest van het slakmateriaal 

bestaat uit sintels en niet nader te determineren slakken. 

Resultaten
Het slakmateriaal bestaat grotendeels uit productieslakken, waarvan de meesten 

haardslakken zijn (N = 25) (zie Bijlage IV). Deze wegen in totaal 10,95 kg. Daarnaast 

is er een aantal mogelijke vloeislakken maar deze zouden ook (smeed)haardslakken 

kunnen zijn. Er is daarom geen concreet bewijs voor het gebruik van een aftapoven. 

Zes van de haardslakken bevatten leem insluitsels die mogelijk afkomstig zijn van de 

oven. De twee stukken ovenwand die gevonden zijn, bevestigen dat deze opgebouwd 

was uit leem. Een groot aantal (N = 10) van de haardslakken bevatten ook kiezels; 

vermoedelijk afkomstig uit de lokale grindrijke zandondergrond.

Het aantal smeedhaardslakken is minder (N = 10), met een totaalgewicht van 633,6 g. 

Dit komt overeen met de verhoudingen van smeedhaardslak/herverhittingsslak tot 

productieslak die bekend zijn van andere vindplaatsen. Deze ligt meestal tussen de 1:3 

72  Meurkens 2013, 23-25.
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– 1:5.73 Drie van de smeedhaardslakken hebben een plano-convexe vorm in doorsnede. 

Dit is typisch voor slakken die ontstaan zijn in het heetste deel van de haard, onder de 

tuyère.74 De rest van de smeedhaardslakken hebben een onregelmatige vorm.     

Verspreiding slakmateriaal
Het meeste slakmateriaal is afkomstig uit drie contexten uit fase 4: de potstal van 

huis 137, een kuil (spoor 149) vlakbij huisplattegrond 125 en waterput 138 die bij 

huis 137 hoort (Figuur 7.41). Deze drie structuren liggen dicht bij elkaar dus het is 

aannemelijk dat de productieplek vlakbij dit deel van de nederzetting heeft gelegen. 

Opvallend is ook dat in alle contexten beide types slak aanwezig zijn: haardslakken 

en smeedhaardslakken. In de kuil zijn ook sintels gevonden. Dit wijst erop dat alle 

fasen van het ijzerproductieproces waarschijnlijk op dezelfde productieplek zijn 

uitgevoerd. Er is geen slakmateriaal van het herverhittingsproces gevonden maar het is 

aannemelijk dat deze stap hier ook heeft plaatsgevonden.

Vergelijking fase 1 Uden-Noord
De resultaten komen overeen met de opgraving van Fase 1. Ook toen zijn resten van 

de tweede en vierde fasen van het ijzerproductieproces gevonden, dat op kleine schaal 

is uitgevoerd.75 Het slakmateriaal van Fase 1 bevatte wel een iets groter percentage 

smeedhaardslakken en een mogelijk herverhittingsslak.76 Het is ook opvallend dat de 

haardslakken van Fase 2 veel groter en zwaarder zijn.

Conclusie
Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat het produceren en bewerken van 

ijzer uitgevoerd is in deze nederzetting. Dit gebeurde hoogstwaarschijnlijk op één 

productieplek in de buurt van huis 137 en bijgebouw 125. De hoeveelheid slakmateriaal 

wijst erop dat ijzerproductie op kleine schaal plaatsvond en dus mogelijk alleen ter 

behoefte van de nederzetting zelf. De resultaten zijn in overeenstemming met Fase 1, 

waar ook ijzer geproduceerd en bewerkt is op kleine schaal. 

7.7 Glas

L. Meurkens

Bij de opgraving is één fragment Romeins glas aangetroffen (4,4 g). Het gaat om een 

fragment blauwgroen glas dat afkomstig is van de hals van een fles of kan (v. 3386). 

Gezien de beperkte grootte van het fragment kan niet meer worden gezegd over het 

type object waar het fragment toe behoord heeft. De datering is hierdoor ook niet 

nauwkeuriger te plaatsen dan de periode tussen de 1e en 3e eeuw n. Chr. Het glas is 

afkomstig uit de potstal van huis 137 uit fase 4.

Het glasfragment maakt wel duidelijk dat de bewoners van Uden-Noord konden 

beschikken over glazen vaatwerk. Dit past in het beeld dat we hebben van rurale 

nederzettingen in Zuid-Nederland, waarvan de meeste vaak wel een of enkele 

fragmenten Romeins glas opleveren.

73  Groenewoudt en Van Nie 1995, 203.
74  Joosten 2001; Young 2012.
75  Koster 2013, 132-35.
76  Koster 2013, 132-35 .
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7.8 Bot

J. van Dijk

Bij de opgraving zijn twee fragmenten bot aangetroffen. Het gaat om twee 

fragmenten verbrand bot. Eén fragment van een pijpbeen van een groot zoogdier 

en één botsplinter van een zoogdier. Beide fragmenten zijn afkomstig uit de potstal 

van huis 137 (fase 4). De botfragmenten zijn beide gecalcineerd, wat inhoudt dat ze in 

aanraking zijn gekomen met een vuur met een hoge temperatuur (>600 graden).

7.9 Archeobotanische macroresten

E.E. van Hees

7.9.1 Inleiding

Tijdens de opgravingen van Fase 2 zijn monster genomen ten behoeve van botanisch 

onderzoek. Er zijn in totaal 39 monsters uit verschillende nederzettingssporen 

onderzocht op de aanwezigheid van macrobotanische resten, zoals zaden en vruchten: 

(huis)greppels, houtskoolmeiers, paal(gat)kuilen, waterputten, (mogelijke) potstallen 

en een vermoedelijke werkkuil (zie Bijlage V). Van deze monsters is uiteindelijk een 

selectie van drie monsters geanalyseerd.

De monsters zijn gewaardeerd geanalyseerd in het laboratorium voor archeobotanie 

te Leiden waarbij rekening gehouden is met onderzoeksvragen die betrekking hebben 

op het landschap ten tijde van de nederzetting en de eventuele exploitatie daarvan. 

Resten van wilde planten kunnen aanwijzingen leveren voor menselijke activiteiten 

die van invloed kunnen zijn op de vegetatie en resten van gecultiveerde planten geven 

een beeld van gerichte veranderingen in het landschap door de mens zoals tuin- of 

akkerbouw. De analyse van macrobotanische resten richt zich hier met name op de 

activiteiten op de nederzetting.

7.9.2 Methoden

In totaal zijn 39 monsters onderzocht op de aanwezigheid van macrobotanische resten 

zoals zaden en vruchten voor eventuele verdere analyse, en op de geschiktheid van het 

materiaal voor van 14C/AMS datering. 

De monsters zijn met zacht stromend water gezeefd over een set zeven met als 

kleinste maaswijdte 250µ. De zeefresiduen zijn vervolgens onderzocht onder een 

stereomicroscoop met ópvallend licht (Leica SE6) bij een maximale vergroting van 40x. 

Het op naam brengen van de resten is gedaan met behulp van de vergelijkingscollectie 

van het laboratorium voor archeobotanie te Leiden met naamgeving volgens de 

Heukels’ flora.77

7.9.3 Resultaten

Algemeen
De conservering van de monsters is over het algemeen slecht tot matig, wat 

overeenkomt met de verwachting op een zandige ondergrond en de resultaten 

van de opgraving van Fase 1.78 Botanische resten blijven het best bewaard onder 

77  van der Meijden et al. 2005.
78  Van Beurden 2013, 141-147.
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zuurstofarme omstandigheden en in zand zit relatief veel zuurstof. Op plekken met een 

hoge grondwaterspiegel zoals in een waterput kan geen zuurstof komen en is de te 

verwachten conservering matig tot goed. 

Van 70 monster waarvan is bekeken of ze macrobotanische resten bevatten, bleken 

er slechts twee geschikt voor verdere analyse. Vijf monsters waren matig geschikt. Uit 

één monster zijn zaden geselecteerd voor AMS/14C datering.

Uiteindelijk zijn de monsters uit drie verschillende structuren gekozen voor analyse: op 

de eerste plaats de poststal van huis 137 en de bijbehorende waterput 138. De waterput 

en potstal worden beide geplaatst in fase 4 (150-200 n. Chr.). Op de tweede plaats 

is een monster uit een paalkuil van huis 142 uit fase 3 (100-150 n. Chr.) gekozen. De 

monsters uit de waterput en potstal zijn als matig geschikt bevonden voor analyse; ze 

kunnen echter wel – in combinatie met pollenonderzoek (zie paragraaf 7.11) mogelijk 

aanwijzingen opleveren over de omgeving van het erf uit fase 4 en specifiek over de 

functie van de potstal. Het monster uit de paalkuil is als geschikt aangemerkt, de 

resten die hierin zijn aangetroffen zijn weliswaar allemaal verkoold waaraan de goede 

conservering te danken is. Het monster kan inzicht geven in de begroeiing en de 

activiteiten van mens en dier op het erf van fase 3.

Waterput
Structuur 138 van deze opgraving is een waterput en heeft relatief goede 

conserveringsomstandigheden voor organische resten. Van deze structuur is een 

monster geanalyseerd. Monster v. 3406 bevat veel, goed geconserveerde bladresten, 

weliswaar zeer gefragmenteerd en daardoor niet te determineren, en relatief weinig 

zaden (Tabel 7.12). Het monster blijkt geen resten van gebruiksplanten te bevatten.

Wilde planten
De zaden in dit monster geven een indicatie voor een open, vochtig tot natte 

omgeving. Er zijn zaden aangetroffen van grassen (Poaceae), waarbij de resten 

van brandnetel (Urtica dioca) een aanwijzing kunnen zijn voor de aanwezigheid 

van schaduwrijke plaatsen en nitraat in de grond. Dit laatste kan wijzen op de 

aanwezigheid van mest; een andere begrazingsindicator die hier is aangetroffen is 

zuring (Rumex sp.). Vogelmuur (Stellaria media), waarvan hier één zaadje is gevonden, 

duizendknoop (Persicaria )en melganzenvoet (Chenopodium album) zijn cultuurvolgers. 

Het is aannemelijk dat deze resten vanaf de nederzetting zelf in de waterput terecht 

zijn gekomen. De soorten komen overeen met de soorten aangetroffen in waterput 4 

(1e eeuw) tijdens de opgraving van Fase 1,79 al is het spectrum van de hier besproken 

structuur minder divers.

Vondstnummer 3406

Volume 0,5 liter

Sediment

Zand

Wilde planten

Chenopodium album melganzenvoet enkele tientallen

Urtica dioca grote brandnetel enkele tientallen

Persicaria sp. duizendknoop enkelen

Rumex sp. zuring enkele tientallen

Stellaria media vogelmuur 1

Poaceae Grassenfamilie Enkelen

79  Van Beurden 2013, 143.

Tabel 7.12 
Soorten en aantallen macroresten uit water-
put 138 (fase 43).
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Potstal
In de als potstal geïnterpreteerde verdiepte oostdeel van huis 137 zijn in monster v. 

3429 resten van gebruiks- en wilde planten aangetroffen (Tabel 7.13).

Gebruiksplanten

Het monster bevatte een verkoold graanfragment van tarwe of rogge (Triticum of 

Secale). Eerder zijn tijdens Fase 1 van het onderzoek in dit gebied tarwe, gerst en 

haver/oot (Triticum, Hordeum en Avena) aangetroffen en bovendien een soortgelijk 

fragment waarvan niet kan worden vastgesteld of het tarwe of rogge is.80 Rogge is in 

Nederland gevonden in de ijzertijd,81maar als zeker cultuurgewas verspreid gedurende 

de Romeinse tijd.82 Toch zijn er in het pollenspectrum van Uden-Noord geen 

aanwijzingen voor de verbouw van dit gewas in de directe omgeving.83 Verder zijn er 

verkoolde zaden van gierst (Panicum milliaceum) gevonden (zie verderop bij huis 142).

Wilde planten

Van beklierde duizendknoop (Persicaria lapathifolia) zijn twee zaden gevonden. Van de 

Europese hanenpoot (Echinogloa crus-galli) die ook voorkomt langs akkers en van de 

grassenfamilie is telkens één zaadje gevonden. De weinige resten in deze categorie zijn 

afkomstig uit open, vochtig gebied.

Vondstnummer 3429

Volume: 1 liter

Overig Sediment

fragment aardewerk grof grind met fijn grind en zand

Gebruiksplanten

cf. Triticum sp./Secale sp. tarwe/rogge 1/2

Panicum milliaceum gierst 2

Wilde planten

Echinochloa crus-galli Europese hanenpoot 1

Persicaria lapathifolia beklierde duizendknoop 1

cf. Persicaria sp. duizendknoop 1

Paoaceae grassenfamilie 1

Paalkuil
In het monster (v. 3175) uit de paalkuil van huis 142 zijn, ondanks de goede 

conservering, de minste resten aangetroffen (Tabel 7.14). Alleen pluimgierst (Panicum 

miliaceum) is hier met enkele verkoolde zaden vertegenwoordigd. Dit is een in Azië 

gedomesticeerd gewas -waarvan de wilde voorouder niet met zekerheid bekend 

is-84-en dat al sinds de bronstijd in Nederland voorkomt.85 De zaden kunnen worden 

gekookt zoals rijst of gemalen voor pap; tegenwoordig komt het in Noordwest-Europa 

vooral als vogelvoer voor.86 De verkoolde zaden kunnen het resultaat zijn van een 

mislukte bereiding en als afval in de paalkuil terecht zijn gekomen.

Vonstnummer 3715 

Volume: 1 liter

Sediment Zand

Gebruiksplanten

Panicum milliaceum Gierst 9
 

80  Van Beurden 2013, 144.
81  Bakels 1997, 21.
82  Pals 1997, 36.
83  Van Beurden 2013: en de palynologische resultaten in dit rapport.
84  Kalkman 2003, 52.
85  Zeven 1997, 20.
86  Zohary en Hopf 1988, 76.

Tabel 7.13 
Soorten en aantallen macroresten uit de pot-
stal van huis 137 (fase 4).

Tabel 7.14 
Soorten en aantallen macroresten uit een 
paalspoor van huis 142 (fase 3).
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7.9.4 Conclusie

De conservering is meestal erg slecht op zandige bodems zoals in Uden-Noord. 

De informatie die de hier aangetroffen resten hebben opgeleverd, komen overeen 

met de verwachtingen in dergelijke gebieden. De resten geven een beeld van de 

omstandigheden in het gebied, zij het erg beperkt door de lage kwantiteit van de 

resten.

De gebruiksplanten laten geen aanwijzingen zien van verwerking ter plaatse zoals 

aarspilfragmenten of kaf(-naalden). De gevonden granen zijn waarschijnlijk afkomstig 

van tarwe. De pluimgierst zou wellicht als veevoer gebruikt kunnen zijn, maar is hier 

een verkoolde variant aangetroffen, wat eerder een bereiding doet vermoeden. Het 

lijkt er daarom op dat pluimgierst deel is geweest van het dieet van mens of dier.

De wilde planten wijzen open een open, vochtige omgeving. Er zijn bovendien 

cultuurvolgers en begrazingsindicatoren aangetroffen die het signaal van de 

nederzetting reflecteren.

7.10 Hout

E.E. van Hees

7.10.1 Inleiding

Tijdens de opgraving Uden-Noord zijn houtresten verzameld ten behoeve van 

botanisch onderzoek. 

De resten zijn geanalyseerd in het laboratorium voor archeobotanie te Leiden waarbij 

rekening gehouden is met onderzoeksvragen die betrekking hebben op het landschap 

ten tijde van de nederzetting en de eventuele exploitatie daarvan. De analyse van hout 

richt zich hier met name op de activiteiten op de nederzetting.

7.10.2 Methodiek

De houten resten zijn in plastic verpakt, meegenomen naar het botanisch laboratorium 

in Leiden en daar gewassen met zacht stromend water. Hierna is het hout 

gedocumenteerd en gewaardeerd voor dendrochronologisch onderzoek. 

Voor de waardering is met name gelet op de houtsoort, die bepaald is aan de hand van 

anatomische kenmerken van drie verschillende zijdes (Figuur 7.42). Indien nodig zijn 

daartoe dunne coupes gemaakt om te bekijken onder een microscoop met doorvallend 

licht (Leitz Ortholux II) met een maximale vergroting tot 100x. 

Figuur 7.42 
Drie verschillende zijdes van hout (naar 
Schweingruber 1978, 13)
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Gebruikte coderingen voor stamcodes (stc) 
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drie- (11b) of vierzijdig (11) 
gerechte ‘balk’ uit kwart stam 
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12 

 
 
eenzijdig gerechte ‘plank’ 
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derde stam 

 
 
13 

 
radiale ‘plank’ door hart 
(kwartiers) 
 

 
 
4 

 
 
kwart stam 
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radiale ‘plank’ maximaal tot hart  
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radius kleiner dan  
boog 
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tangentiale ‘plank’, hart hooguit 
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radius (dosse) 
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radius gelijk aan boog 
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‘plank’ hart hooguit rakend (h), 
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twee-(9bb), drie- (9b) of 
vierzijdig (9) gerechte 
‘balk’ door het hart van 
de stam 
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twee- (10bb), drie- (10b) 
tot vierzijdig (10) 
gerechte ‘balk’ uit halve 
stam 

 
 
 

 
 
0 = onbekend 
99 = eigen vorm (zie tekst) 

 

Figuur 7.43 
Overzicht van de stamcodes (naar: veldwerk-
lijsten BIAX Consult Zaandam)
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Ook is het aantal jaarringen geteld. Dendrochronologisch onderzoek aan Nederlandse 

contexten vindt, vanwege de vergelijkingscurve, bij voorkeur plaats aan eikenhout dat 

minimaal 60 à 70 jaarringen heeft. 

Daarnaast is gekeken hoe het hout uit de stam is gehaald (stamcode; ‘stc’; Figuur 7.43), 

naar de bewerkingssporen en constructies. 

7.10.3 Resultaten

Algemeen
Er zijn in totaal zes stukken hout uit drie verschillende waterputstructuren onderzocht: 

waterput 130 van huis 128 uit fase 3, waterput 132 van huis 131 uit fase 4 en ten slotte 

waterput 138 van huis 137 uit fase 4 (Tabel 7.15). Het hout is matig tot vooral goed 

bewaard, dankzij de ligging onder de grondwaterspiegel.

Waterput 130
Het monster van waterput 130 is afkomstig van houtresten onderin de kern (vulling 3), 

(zie Figuur 11.22). Het blijkt om enkele korte stukken van twijgjes (<10 cm) wilgenhout 

(Salix) te gaan. De takjes die enigszins getordeerd lijken, zijn gebruikt zijn als 

vlechtwerk van de ronde, korfvormige beschoeiing.

Waterput 132
Van deze waterput zijn twee bewerkte stukken hout onderuit de kern (vulling) 

onderzocht (zie Figuur 11.23). Het blijkt om twee radiale planken (met bast) van eik 

(Quercus) te gaan (v. 3284a+b). Beide planken hebben ongeveer 50 jaarringen en zijn 

aangepunt met een scherpe (metalen) bijl. Vermoedelijk bestond de beschoeiing van 

de ronde waterputkern oorspronkelijk uit planken die, rondom, verticaal de grond in 

waren geslagen.

Waterput 138
De kern van waterput 138 bestond uit een (niet bemonsterde) uitgeholde boomstam. 

In de opvulling van de kern (vulling 5) zijn ook twee losse resten eikenhouten genomen 

die geschikt leken voor dendrochronologische datering (zie Figuur 10.24). Het gaat 

om een balk (v. 3419) met meer dan 145 jaarringen en een plank (v. 3409) met 66 

jaarringen én wankant, wat een datering kan geven die dichter bij de kapdatum. Deze 

laatste is dan ook gekozen voor dendrochronologisch onderzoek. Dit is uitgevoerd 

door dr. M. van der Linden, maar heeft geen betrouwbare match opgeleverd door het 

(te) geringe aantal jaarringen (mede als gevolg van zachte, ongeschikte spintringen) en 

het feit dat het om een geïsoleerd restant ging (zie Bijlage VI).

Uit deze waterput komt ook een bekapt of gegutst soort kommetje van els (Alnus) (v. 

3420). Opvallend aan het kommetje is dat het een gat met een diameter van ca. 6 mm 

heeft (Figuur 7.44). Wellicht zat hier een koord doorheen en is het gebruikt om op te 

hangen en om water uit de put te scheppen.
Tabel 7.15 
Houtsoorten uit waterputten van Uden-Noord 
fase 2.

Put Spoor Structuur Vnr sub  Soort Voorwerp Stam-
code

Conservering Schors N jaren
(+/-)

Dendro C14

154 214 WP130 3175 - Salix twijgjes vlechtwerk? 1b goed bast - - ja

156 329 WP132 3284 a Quercus plank 14b matig wankant 53 kan -

156 329 WP132 3284 b Quercus. plank 14b matig wankant 52 kan -

161 490 WP138 3419 - Quercus balk 0* goed - >145 ja -

161 490 WP138 3409 - Quercus plank/paal 12b matig wankant 66 ja -

161 490 WP130 3420 - Alnus vaatwerk/deel kom? 17a goed - 60 - -
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7.10.4 Conclusie

In totaal zijn er zes stukken hout onderzocht. De soorten hout (eik, wilg, els) die zijn 

aangetroffen, zijn afkomstig uit de omgeving met uitzondering van de gedraaide takjes 

van wilg, waarvan geen pollen zijn aangetroffen (zie paragraaf 7.11.3). Dit wil niet 

zeggen dat wilg niet in de omgeving voorkwam; de omstandigheden zijn wel geschikt 

hiervoor. Net als els moet de wilg een voorkeur hebben gehad voor een vochtige 

omgeving, bijvoorbeeld in de laagte rondom de ruggen. De eik kon op de hoge ruggen 

beter groeien.

Voor het eikenhout uit de waterputten ligt het voor de hand dat het om (delen van) 

een beschoeiing gaat. Gezien het geringe aantal, is niet uit te sluiten dat de stukken er 

als afval in zijn beland. Het elzenhouten kommetje kan gebruikt (en verloren) zijn als 

waterschep bij de put of als afval erin zijn terecht gekomen.

7.11 Pollen

7.11.1 Inleiding

Ten behoeve van botanisch onderzoek zijn van verschillende contexten monsters 

genomen voor palynologische analyse. De palynologische monsters zijn afkomstig 

uit waterputten en uit twee mogelijke potstallen. Acht monsters zijn in totaal 

gewaardeerd, afkomstig van de volgende nederzettingscontexten: waterput 130 van 

huis 128 uit fase 3, waterput 132 van huis 131 uit fase 4, waterput 138 van huis 137 

uit fase 4 en de potstal van zowel huis 134 (fase 5) als huis 137 (fase 4) (zie Bijlage 

VII). Van deze monsters zijn er drie, een waterputmonster en twee (vermoedelijke) 

potstalmonsters, uitgekozen voor analyse. 

Na uitleg over de methoden van het onderzoek in de volgende paragraaf, worden 

in paragraaf 7.11.3 eerst de resultaten van de waterput en potstallen in grote lijnen 

beschreven. Daarna worden de resultaten in dezelfde paragraaf nog eens per context 

apart belicht en vervolgens vergeleken om tot een interpretatie van het landschap en 

de functie van de potstallen te komen.

Figuur 7.44 
Fragment van een houten kommetje met een 
gat aan één zijde.
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7.11.2 Methoden 

Uit verschillende contexten, beschreven in de inleiding, zijn monsters genomen ten 

behoeve van palynologische analyse. Elk submonster bestond uit 1 cm3 sediment. 

Aan elk submonster werd een tablet met Lycopodium-sporen toegevoegd en 

vervolgens zijn alle behandeld met 10% KOH, HCl, acetolyse en bromoform-ethanol 

(soortelijk gewicht 2.0). Identificatie van pollen heeft plaatsgevonden op basis van de 

determineersleutels van Beug (2004). De pollenspectra zijn berekend aan de hand van 

een totale pollensom.

7.11.3 Resultaten 

Algemeen
Uit de waardering (zie Bijlage VII) is gebleken dat vijf monsters geschikt waren 

voor analyse. Een waterput monster (v. 3411 uit structuur 138, fase 4) en twee 

(vermoedelijke) potstalmonsters (v. 3431 en 3432 uit respectievelijk structuren 137 en 

134) zijn geanalyseerd (Figuur 7.45).

Het waterputmonster (v. 3411) heeft een lage diversiteit aan pollensoorten. Het 

pollenspectrum laat een boompollenpercentage zien van 25%. De meest voorkomende 

boompollensoorten zijn Alnus (els) met een percentage van 12,2% ten opzichte van 

de totale pollensom, Corylus (hazelaar) met een percentage van 6,1%, Quercus (eik) 

met een percentage van 4,1% en Fagus (beuk) met een percentage van 1,5%. Het 

kruidenpollen wordt gedomineerd door Calluna vulgaris (struikheide). Namelijk 63,1% 

van het totaal aantal pollen bestaat uit pollen van deze soort. Er komt een aantal 

antropogene soorten voor, namelijk een aantal graanpollen van het gerst-/tarwetype 

(Hordeum-/Triticum-type, 0,7%) en Chenopodiaceae (ganzenvoet familie, 1,5%). Ook 

zijn er zogenoemde begrazingsindicatoren aanwezig, zoals Poaceae (grassen, 3,7%), 

Asteraceae liguliflorae (lintbloemigen, 2%) en Rumex acetosa-type (veldzuring-type, 

1,1%). Andere kruiden, varens en mossen komen in lage hoeveelheden voor (<0,5%). 

Naast pollen zijn er twee soorten mestschimmels aangetroffen, namelijk Hugo de Vries 

type 55A (Sordaria-type) en 368 (Podospora-type), met respectievelijke percentages 

van 0,4 en 0,2%.

Monster v. 3432 (huis 234) en v. 3431 (huis 137) uit de potstallen laten een vergelijkbaar 

pollenspectrum zien en zullen gezamenlijk beschreven worden (Figuur 7.45). Het 

percentage boompollen ligt een stuk hoger dan in het waterputmonster, namelijk 

60,4% (v. 3432) en 68,5% (v. 3431). Het bomenspectrum is vergelijkbaar en bestaat 

voornamelijk uit Alnus (els, 25,4% en 27,8%), Corylus (hazelaar, 21,3% en 26,3%), 

Quercus (eik, 8,3% en 10,1%) en Fagus (beuk, 4,1 en 2,8%). Opvallend is dat, ten 

opzichte van een boompollensom, het percentage Corylus een stuk hoger is in 

de monsters uit de potstallen dan in het waterputmonster. Het percentage Alnus 

daarentegen is wat lager. Ook is in beide monsters Carpinus (haagbeuk) aangetroffen 

(0,2 en 0 4%). Het kruidenpollen bestaat voornamelijk uit Poaceae (grassen, 17,8 en 

10,7% ten opzichte van het totaal aantal pollen) en Calluna vulgaris (struikheide, 14,3 

en 15,2%). Net als in het pollenspectrum van het waterputmonster is er een aantal 

antropogene en begrazingsindicatoren te zien in percentages van 0,2 tot 2,1%, 

inclusief het gerst-/tarwe-type met 0,9 en 0,6%.
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Figuur 7.45 
Pollenspectra van waterput 138, potstal van 
huis 134 en potstal van huis 137.
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Waterput
Pollenmonster v. 3411 is afkomstig uit een waterput. Pollen verspreidt zich in de 

omgeving doordat het wordt meegevoerd door o.a. insecten en de wind en elders 

neerkomt op het oppervlak. Op deze manier komt er ook pollen terecht in een 

waterput die in de omgeving staat. Het pollen, dat representatief is voor de vegetatie 

in de omgeving, zakt naar de bodem van de waterput. Het zal hier waarschijnlijk 

echter niet ongestoord blijven liggen, aangezien het water in de put in beroering 

gebracht wordt door het gebruik van de waterput. Op het moment dat de waterput 

buiten gebruik raakt, is er een aantal mogelijke scenario’s. Mogelijk is de put nog 

lange tijd open en regent er gedurende die tijd nog nieuw pollen in de put. Er zal nu 

echter niet snel meer verstoring optreden en het pollen zal accumuleren op de bodem. 

Het pollen dat zich onderin de put bevindt, is het pollen dat zich daar tijdens het 

gebruik van de put verzameld heeft. Daar bovenop ligt het pollen dat is ingeregend 

nadat de put niet meer gebruikt werd. Op een gegeven moment zal de waterput 

dicht raken, waarbij enkele scenario’s zich voor konden doen: wellicht doordat de 

put uitdroogt en er verlanding optreedt; of doordat de put gedempt wordt door de 

mens, bijvoorbeeld door de put te gebruiken als afvalkuil, of ten slotte doordat de 

wanden van de put instorten. Door al deze mogelijke factoren is het niet eenvoudig 

om een pollenspectrum uit een waterput te interpreteren. Het pollenspectrum van 

een pollenmonster dat zoveel mogelijk van onderuit de waterput afkomstig is, zoals 

pollenmonster v. 3411, zal het meest representatief zijn voor de omgevingsvegetatie 

ten tijde dat de waterput in gebruik is geweest. Op basis van aardewerk is de waterput 

gedateerd in de Romeinse tijd. Op basis van het pollenspectrum is geen datering 

mogelijk, maar het pollenbeeld past goed in de Romeinse tijd. Het pollenspectrum zal, 

met inachtneming van bovenstaande, besproken worden als representatief voor de 

omgevingsvegetatie in de periode dat de waterput gebruikt werd.

Het pollenspectrum heeft een vrij laag boompercentage van 25%. Dit wijst erop dat 

omgeving van de put behoorlijk open was. Het spectrum wordt gedomineerd door 

heidepollen (Calluna vulgaris). Pollen van struikheide wordt voornamelijk verspreid 

door insecten en zal over het algemeen niet ver buiten het heideveld verspreid 

worden.87 Het hoge percentage pollen van deze soort is dan ook een indicatie dat 

de waterput in of op een aantal meter afstand van een heideveld heeft gestaan. 

Het boompollenspectrum wijst erop dat in wijdere omtrek van dit heideveld twee 

soorten loofbos aanwezig zijn geweest. Op de nattere gronden, dat wil zeggen in de 

lagere gebieden met een hoge grondwaterstand, heeft elzenbroekbos gestaan, te 

zien aan het aanzienlijke percentage Alnus (els). Op de drogere gronden stond bos 

met voornamelijk eik en beuk met aan de bosranden hazelaar, daarnaast kwamen 

er wellicht een aantal solitaire eiken en berken voor in het heideveld. Het heideveld 

werd waarschijnlijk begraasd, geïndiceerd door de gevonden begrazingsindicatoren 

(zoals grassen, lintbloemigen en veldzuring-type) en de gevonden sporen van twee 

soorten mestschimmels. Sporen van type 55A, Sordaria-type, worden geproduceerd 

door vaak coprofiele schimmelsoorten die tot de Sordariales horen. Een aantal 

van deze schimmelsoorten komt naast mest ook voor op rottend hout en rottende 

plantenresten. Sporen van type 368 worden geproduceerd door Podospora sp., een 

groep van coprofiele schimmels die ook behoren tot de Sordariales. De vondst van 

deze beide soorten mestsporen, in combinatie met het aangetroffen pollen van 

verschillende begrazingsindicatoren maakt het aannemelijk dat de heide begraasd 

werd. Houtskool kan een indicatie zijn dat er ook heide afgebrand is, mogelijk als 

onderdeel van heidebeheer. Het is echter in een nederzettingscontext ook goed 

87  De Kort 2002.
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mogelijk dat het houtskool afkomstig is van allerlei activiteiten in de nederzetting 

waarbij hout verbrand is (koken, verwarmen, etc.)

Graanpollen van het gerst-/tarwe-type is in een kleine hoeveelheid aangetroffen. In de 

macrobotanische analyse is gierst (Panicum miliaceum) gevonden. Het pollen-type van 

gierst is moeilijk te onderscheiden van het tarwe-type,88 mogelijk is het getelde pollen 

van het gierst-type. Pollen van granen (met uitzondering van rogge) verspreid zich 

nauwelijks buiten de akker, dus tenzij een pollenmonster uit (voormalige) akkergrond 

genomen is, is graanpollen dat in een pollenmonster aangetroffen wordt niet direct 

afkomstig van een akker. Mogelijk komt het graanpollen in het waterputmonster van 

graan dat bij de nederzetting verwerkt werd, wat het aannemelijk maakt dat dit graan 

in de omgeving van de nederzetting verbouwd werd.  

De resultaten van het palynologisch onderzoek van deze waterput kunnen vergeleken 

worden met eerder palynologisch onderzoek aan drie waterputten van een eerdere 

periode, namelijk van rond 25-101 n. Chr. (datering op basis van dendrochronologische 

datering van hout van de waterputbeschoeiing).89 De resultaten van dit onderzoek 

lijken goed aan te sluiten bij die van het huidige onderzoek. Het percentage 

boompollen ligt bij de oudere waterputten rond de 35%, terwijl de jongere waterput 

een boompollenpercentage van 25% heeft. Mogelijk is de heide in de loop van 

de tijd uitgebreid, wat ook gereflecteerd is in een toename van het percentage 

heidepollen (van 32-49% naar 63%). In alle pollenspectra zijn aanwijzingen voor 

begrazing gevonden en zijn er aanwijzingen dat er graan werd verwerkt op het 

nederzettingsterrein.

(Pot)stallen?
Pollenmonsters 3431 en 3432 zijn afkomstig uit huis 137 en 134. Huis 137 is te dateren 

in fase 4 (150-200 n. Chr., huis 134 is vermoedelijk en dateert uit fase 5 (200-250 n. 

Chr.). In beide pollenmonsters is, in tegenstelling tot in het waterput monster, Carpinus 

(haagbeuk) aanwezig en is het percentage Fagus (beuk) hoger dan in monster v. 3411. 

In de ijzertijd en Romeinse tijd neemt over het algemeen de hoeveelheid beuk en 

haagbeuk toe in Nederland. Dit kan erop wijzen dat pollenspectra 3431 en 3432 een 

latere fase vertegenwoordigen dan het pollenspectrum van de waterput.90 Beide 

pollenspectra zijn erg vergelijkbaar en het is op basis van het pollenbeeld niet te 

bevestigen dan wel af te wijzen of huis 134 jonger is dan huis 137. De datering van 

beide monsters lijkt te wijzen op Romeinse tijd, een meer nauwkeurige datering is op 

basis van het pollenbeeld niet mogelijk.  

Huis 134 en 137 lijken op basis van het verdiepte oostdeel met humeuze opvulling 

potstallen geweest te zijn en de pollenspectra kunnen een beter beeld geven of dit 

daadwerkelijk het geval is. Opvallend in deze pollenspectra is het hoge percentage 

boompollen ten opzichte van het pollenspectrum van de waterput. Ofschoon waterput 

138 en huis 137 op basis van de ruimtelijke analyse van de sporen en structuren en de 

analyse van het aardewerk globaal in dezelfde thuis bewoningsfase lijken te horen 

(fase 4), kunnen de potstal van huis 137 en zeker opvolger huis 134 (fase 5) toch een 

wat latere bewoning vertegenwoordigen.

Aangezien de potstalsporen en de waterput zeer dicht bij elkaar liggen, kan het 

hogere boompollenpercentage in dat geval erop wijzen dat de bosrand dichterbij 

gekomen is. Een tweede mogelijkheid is dat het aantal solitaire bomen in de omgeving 

van de potstallen is toegenomen. Een derde, zeer aannemelijke mogelijkheid is dat 

het boompollen op een andere manier in de pollenmonsters terecht zijn gekomen, 

88  Beug 2004, 86.
89  Van Beurden 2014, 158-161.
90  Janssen 1974.



108 Uden-Noord/Hengstheuvel

namelijk dat het meegekomen is met takken van de bewuste bomen als veevoeder. 

Katjes en takken van de hazelaar, els en andere bomen en struiken zijn geschikt 

als veevoer en werden als zodanig gebruikt91 en ook in onze huidige tijd is dat niet 

ongebruikelijk.92 Met deze verklaring zou het verschil tussen huis 137 en waterput 

dus niet per se er voort moeten komen uit in een verschil en tijd en de bijbehorende 

samenstelling van het landschap (met begroeiing). Een gelijktijdig gebruik van de 

waterput en potstallen zou ook kunnen verklaren hoe Carpinus (haagbeuk) in het 

pollenspectrum gekomen is gekomen: eveneens als veevoer in de vorm van takjes. 

Deze boom zou verder van de nederzetting gestaan kunnen hebben en om die reden 

niet in het pollenspectrum van de waterput voorkomen. In elk geval is het hoge 

percentage boompollen een sterke aanwijzing dat huis 134 en 137 gebruikt werden om 

vee in te houden en dat de verdiepte oostdelen dus stallen dan wel potstallen waren. In 

dit licht is ook het lage percentage graanpollen te verklaren. Mogelijk werd het vee af 

en toe gevoerd met graanafval, maar het is niet waarschijnlijk dat dit op grote schaal 

gebeurde. Mogelijk is het graanpollen afkomstig van buiten de potstallen, waar graan 

waarschijnlijk op het nederzettingsterrein verwerkt werd, zoals ook besproken is bij de 

resultaten van de waterput.

Ongeveer een kwart van het aantal getelde pollen is afkomstig van struikheide. Uit 

het pollenspectrum van de waterput is reeds gebleken dat er in de directe omgeving 

waarschijnlijk heide heeft gestaan. Mogelijk zijn plaggen uit deze heideveld(en) 

gebruikt om de bodem van de (pot)stal mee te bedekken. In potstallen is het 

gebruikelijk om plaggen op de bodem te leggen, de urine en uitwerpselen van het vee 

zorgt ervoor dat de plaggen bemest worden. Deze mest werd vervolgens verzameld 

en gebruikt om akkers te bemesten. Het is niet ondenkbaar dat het graan dat op deze 

akkers verbouwd werd, vervolgens op het nederzettingsterrein verwerkt werd en 

uiteindelijk op die manier in de pollenspectra van de potstallen terecht is gekomen. 

Uitgaande van het voornoemde gebruik van heideplaggen zou men wellicht een 

hoger percentage heide in de pollenspectra verwachten. Echter, in een potstal uit 

de late middeleeuwen, waar zowel pollen- als macro-onderzoek op verricht is, is 

het heidepercentage ook vrij laag (27%), terwijl er wel macroresten van heide zijn 

aangetroffen.93 Ook in een andere pollenonderzoek van een Romeinse potstal in 

Boxtel, is het percentage heidepollen erg laag (12,9%) en het boompollenpercentage 

hoog (53%).94 Een verklaring voor het lage percentage heidepollen zou kunnen zijn dat 

er naast heideplaggen ook bosstrooisel gebruikt is om op de bodem van de (pot)stal te 

leggen. 

Begrazingsindicatoren zoals grassen, zuring en lintbloemigen (Poaceae, Rumex acetosa/

acetosella-type en Asteraceae tubuliflorae) zijn aanwezig in zowel spectra van v. 3431 

en v. 3432. Deze kunnen meegekomen zijn met de plaggen en wijzen er dan op dat de 

heide begraasd is geweest, zoals ook al geïndiceerd was door het pollenspectrum van 

de waterput. Graspollen kan ook meegekomen zijn met stro (gedroogd gras) dat men 

mogelijk op de plaggen gelegd heeft om de (pots)tallen schoon te houden.

Mestindicatoren, sporen van coprofiele schimmels, zijn aangetroffen in het 

pollenspectrum van de waterput, een extra indicatie dat de heide begraasd werd. 

Er zijn echter in pollenspectra van v. 3431 en v. 3432 geen mestsporen aangetroffen, 

wat misschien wel te verwachten zou zijn in een (pot)stal, aangezien er constante 

bemesting plaatsvindt door het vee dat er staat. Ook in de eerder genoemde Romeinse 

91  Brockmann-Jerosch 1918, 1936, Rasmussen 1993.
92  http://www.voederbomen.nl.
93  Van Beurden 2011.
94  Van der Linden 2009.
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potstal in Boxtel95 zijn geen mestsporen gevonden. Een verklaring zou kunnen zijn 

dat de pot zo’n dichte compacte laag vormt, dat er niet genoeg zuurstof is voor 

schimmels om te kunnen overleven. In een potstal vinden namelijk vooral anaerobe 

afbraakprocessen plaats, dat wil zeggen, zonder zuurstof. 

7.11.4 Conclusie

In de zeer nabije omgeving van het nederzettingsterrein heeft heide gegroeid. 

Deze heide is wellicht in de loop van de tijd uitgebreid, zoals aangegeven is door de 

pollenspectra van de in dit onderzoek bekeken jongere waterput en van de oudere 

waterputten die in een eerder stadium palynologisch onderzocht zijn. Deze heide 

werd waarschijnlijk begraasd en mogelijk af en toe verbrand om te onderhouden. In 

de heide stonden wellicht enkele solitaire eiken en berkenbomen en wat verder weg 

was waarschijnlijk een eiken-beukenbos met aan de randen en open plekken hazelaar 

te vinden. Op de lagere, nattere gronden stond elzenbroekbos. Er werd waarschijnlijk 

graan verwerkt, gierst en mogelijk ook gerst en/of tarwe, en mogelijk werd dit 

graan in de buurt verbouwd. In de nederzetting stonden waarschijnlijk twee stallen 

of potstallen. Het is op basis van het pollenbeeld niet te bepalen of deze potstallen 

tegelijk in gebruik waren of na elkaar. Wel lijkt het erop, op basis van de aanwezigheid 

van Carpinus (haagbeuk), dat ze later in gebruik waren dan de jongste waterput, al 

zouden ze ook gelijktijdig gebruikt kunnen zijn. Dit laatste hangt vooral samen met de 

meest voor de hand liggende interpretatie van de huizen met een verdiept en humeus 

opgevuld oostdeel, namelijk de interpretatie van potstalhuizen.

Mogelijk heeft men in de heideplaggen gestoken om de bodem van de (pot)stallen 

mee te bedekken, regelmatig overdekt met stro. Het vee dat in de (pot)stallen stond, 

werd gevoerd met twijgen en katjes van els, hazelaar en andere bomen en struiken en 

incidenteel misschien ook met graanafval.

7.12  Datering en fasering van de nederzetting

7.12.1 Datering van de nederzetting

Inleiding
De structuren uit de Romeinse tijd zijn individueel op grond van verschillende 

kenmerken te dateren: typologie van de plattegrond, ouderdom van de verschillende 

materiaalcategorieën (vooral het aardewerk), 14C-analyse en dendrochronologisch 

onderzoek. Indien men elk dateringkenmerk afzonderlijk beschouwt, dan zijn de 

structuren over het algemeen niet scherper te dateren dan de hoofdperiode van 

de Romeinse tijd. De kracht van de datering zit echter, zoals reeds bij Fase 1 is 

gebleken, in de combinatie van de verschillende dateringskenmerken. Aangevuld 

met de relatieve dateringen van structuren - op grond van ruimtelijke relaties zoals 

doorsnijdingen en oriëntaties - maken ze een goede datering en fasering van de 

structuren en de nederzetting mogelijk. Alvorens over te gaan op deze laatstgenoemde 

stap, worden nu eerste de verschillende dateringskenmerken op een rijtje gezet.

Typologie en oriëntatie van de huizen en bijgebouwen
In Fase 2 van Uden-Noord zijn de huisplattegronden kenmerkend voor de typen 

Oss-Ussen 5A, 8B, 8C, 9A, 9B, 9C. Ofschoon de typologie van Oss-Ussen geen 

chronotypologie betreft, zijn er toch een aantal daterende kenmerken te noemen. 

Volgens Schinkel (1998) het komt het type Oss-Ussen 5A voor het eerst voor vanaf de 

95  Van der Linden 2009.
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midden-ijzertijd, is het vooral in de late ijzertijd goed vertegenwoordigd, maar komt 

het daarna ook nog in de Romeinse tijd voor; zij het in beduidend mindere mate.96 

Het type 5A (structuur 162) is hiermee een overgangstype dat voor Uden-Noord op 

een relatief vroege datering binnen de Romeinse tijd kan wijzen. Van type Oss-Ussen 

8C zijn ook enkele vroege exemplaren bekend die al in de (tweede helft van) de 

late ijzertijd voorkomen. De meeste huizen van dit type 8C (structuur 139 en 146), 

stammen echter uit de Romeinse tijd. De overige wandgreppelhuistypen, namelijk de 

in Uden-Noord vertegenwoordigde Oss-Ussen type 8B (structuur 131? 140, en 151), 8C 

(structuur 139 en 146), 9A (structuur 142, vóór de aanbouw), 9B (structuur 128) en ten 

slotte type 9C (structuur 142, na de aanbouw) komen alleen in de Romeinse tijd voor. 

Deze verschillende wandgreppelhuistypen blijken in de regio Oss-Ussen gedurende de 

gehele bewoningsperiode van de Romeinse tijd naast elkaar voor te kunnen komen. 

Huis 134 en 137 passen niet goed bij een van de voornoemde typen van de regio 

Oss-Ussen, al lijkt de vorm van de plattegrond wel daaruit geëvolueerd te zijn.  

Binnen de nederzetting van de Romeinse tijd valt op dat de hoofd- en bijgebouwen 

enkele vaste huisoriëntaties vertonen. Uitgaande van de verschillende oriëntaties en 

enkele doorsnijdingen van plattegronden is uit Fase 1 al gebleken dat de bouwrichting 

van de huizen gedurende de bewoning geleidelijk van ZW-NO naar (bijna) W-O 

verandert.97 Het onderzoek van Fase 2 lijkt uit de wijzen dat de oriëntatie in de 

eindfase weer enigszins richting ZW-NO draait (zie paragraaf 7.12.2).

Aardewerk en metaal
De analyse van het aardewerk uit Fase 1 plaatste een omvangrijk deel van de 

nederzetting in de 1e en 2e eeuw n. Chr. Dankzij de, vooral noordelijke, aanvulling 

van Fase 2 is deze bewoning door te zetten tot halverwege de 3e eeuw. De meeste 

structuren van Fase 2 leveren net als bij Fase 1 te weinig (diagnostisch) aardewerk op 

voor een scherpe datering. Een uitzondering geldt voor enkele huisplattegronden en 

vooral voor de – relatief rijk gevulde – waterputten. 

Wederom vallen enkele structuren op door een – naar verhouding – hoog aantal 

handgevormd aardewerk zoals huis 146 (N= 29, waarvan 28 handgevormd) en huis 151 

(N= 42, waarvan 41 handgevormd); de aantallen vallen wel laag uit in vergelijking met 

bijvoorbeeld huis 2/13 uit Fase 1 (N= 305). Toch lijken ook huis 146 en 151 uit Fase 2 

vooral goed in de 1e eeuw n. Chr. te passen. 

Scherpe dateringen van structuren komen verder vooral voort uit bepaalde 

typen import aardewerk. Zo wijst het voorkomen van metaalglanswaar van het 

Argonnenbaksel, terra sigillata van het Dragendorff type 45 en ten slotte ruwwandige 

voorraadpot van het type Holwerda 141-142 voor huis 134 op een datering in de 3e 

eeuw n. Chr. Ook waterput 38 is laat in de bewoning (na 175 n. Chr.) te plaatsen; in dit 

geval op grond van de vertegenwoordigde wrijfschaal type Vanvinckenroye 94.  

Ook de metaalvondsten kunnen een goede indicatie de voor datering van sporen en 

structuren geven. In en rondom verschillende structuren (o.a. huis 134 en bijgebouw 

125) zijn bijvoorbeeld Romeinse munten (sestertii) gevonden, die de bewoning in de 

tweede helft van de 2e eeuw n. Chr. plaatsen. Zoals gebruikelijke leveren ook de fibulae 

scherpe dateringen op. Zo lijken een Aucissa-fibula en een ogenfibula van Haalebos 

type B op een vroege bewoning in de zuidoosthoek van de opgraving te wijzen.  

Hierbij dient met wel alert te zijn op uiterste vroege en late dateringen van dergelijke 

vondsten. Vaak blijken deze niet ter rijmen met het algemene dateringsbeeld van de 

sporen en structuren. Zo lijkt een steunarmfibula in het noorden van Fase 2 nog op 

bewoning tot in de laat 4e of begin 5e eeuw te wijzen, terwijl de vindplaatsop grond 

96  Schinkel 1998, 186.
97  Goossens en Meurkens 2013, 162-169.



Uden-Noord/Hengstheuvel    111

van het totaalbeeld van de sporen en vondsten dan al geruime tijd is verlaten. De 

datering van sporen en structuren moet dan ook voortkomen uit een combinatie van 

verschillende vondstdateringen en de ruimtelijke relatie met de omliggende structuren.

14C-analyse en dendrochronologie

Na de waardering en de analyse van het macrobotanisch onderzoek zijn vijf monsters 

geselecteerd voor 14C-analyse (Tabel 7.16). Uit drie monsters zijn verkoolde zaden 

geselecteerd en uit twee monsters houtskool. Met name zaden zijn zeer geschikt voor 
14C datering omdat ze zich binnen zeer korte periode volledig ontwikkelen. De zaden 
van terrestrische planten hebben hierbij de voorkeur omdat deze het minst last hebben 
van het zogenaamde reservoir- of hard water-effect dat datering op basis van 14C kan 
beïnvloeden. Planten die in waterrijke vegetaties gedijen hebben hier meer last van.
Van de vijf onderzochte monsters geven er twee een dermate afwijkende datering dat 

hier waarschijnlijk sprake is van intrusie van ouder materiaal. De overige drie monsters 

geven een bruikbare datering. Hiermee kunnen structuur 137 (82-234 cal. n. Chr.), 142 

(55-219 cal. n. Chr.) en 144 (39 cal. v. Chr. – 124 cal. n. Chr.) toegewezen worden aan de 

verschillende fasen binnen de nederzetting. 

Vooraf is ook rekening gehouden met de inzet van dendrochronologische onderzoek 

als dateringsmiddel. Uiteindelijk leek een plank uit waterput 138 met 66 jaarringen 

én wankant een goede kandidaat voor het bepalen van een scherpe datering. Helaas 

bleek het houtmonster in het laboratorium toch niet geschikt (zie Bijlage VI).

7.12.2 Fasering van de nederzetting

Inleiding
Naast de waterputten is er een aantal huisplattegronden en bijgebouwen uit 

Uden-Noord dat in aanmerking komt voor een enigszins nauwkeurige datering. 

Op basis van deze dateringen is tijdens het onderzoek van Fase 1 al gebleken dat 

de meeste nederzettingssporen op te delen zijn in vier fasen: fase 1 (0-50 n. Chr.), 

fase 2 (50-100 n. Chr.), fase 3 (100-150 n. Chr.) en fase 4 (150-200 n. Chr.). 98 Met 

de aanvullende resultaten van Fase 2 is hier nog een fase 5 (200-250 n. Chr.) aan 

toe te voegen. Idealiter zou de fasering van de nederzetting bestaan uit kortere 

tijdsintervallen, waarbij elke fase één generatie van 25-30 jaar vertegenwoordigt 

conform de veronderstelde maximale leeftijd van een houten boerderij. Het blijkt 

echter door de beperkte dateringsmogelijkheden van het vondstmateriaal en het deels 

ontbreken van doorsnijdingen niet mogelijk een dergelijke verfijnde fasering op te 

stellen.

98  Goossens en Meurkens 2013, 162-169.

Tabel 7.16 
Overzicht van de 14C-dateringen.

vnr. put spoor structuur gedateerd 
materiaal

labcode datering 
BP

cal 1-sigma (68,2% 
waarschijnlijkheid)

cal 2-sigma (95,4% 
waarschijnlijkheid)

3281 156 329 132 verkoolde 
zwaluwentong

Poz-81871 2935 ±30 1212-1056 BC 1261-1041 BC

3428 161 458 137 houtskool Poz-81869 1855 ±30 126-216 AD 82-234 AD
3715 179 808 142 verkoolde 

gierst
Poz-81925 1890 ±30 67-136 AD 55-219 AD

3734 184 839 144 verkoolde 
granen

Poz-81870 1955 ±30 7-77 AD 39 BC - 124 AD

3869 195 1222 158 houtskool Poz-81868 3090 ±30 1414-1316 BC 1431-1271 BC
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De fasering van de nederzetting uit de Romeinse tijd wordt nu per fase besproken. 

Hierbij worden de resultaten van het onderzoek van Fase 1 betrokken. In de 

faseringskaart van Figuur 7.46 zijn dan ook de structuren (ongenummerd) van 

Fase 1 toegevoegd. Net als in Fase 2 lijken enkele palenrijen en de ligging van de 

huizen ten opzichte van elkaar te getuigen van zichtlijnen in de Romeinse tijd. Uit 

de combinatie van het sporenbeeld van Fase 1 en 2 ontstaat duidelijk het beeld 

van een woonlandschap dat ingedeeld was in verschillende strookvormige kavels. 

De voornoemde zichtlijnen zullen niet precies samenvallen met de oorspronkelijke 

kavelgrenzen; ze geven echter wel een goed beeld van het aantal, de omvang en de 

oriëntatie van de verschillende kavels.

Ter inleiding dient er verder nog op gewezen te worden dat de Romeinse bewoning 

niet de eerste was binnen het plangebied. In het zuiden van Fase 1 is een erf met huis, 

bijgebouwen en een waterkuil uit de periode late bronstijd-vroege ijzertijd gevonden. 

Hout uit de waterput dat tussen 690-676 v. Chr. blijkt te zijn gekapt, lijkt vooral op 

een datering in de vroege ijzertijd te wijzen. Het erf wijkt duidelijk af van de latere 

Romeinse erven: zowel in de ligging, niet hoog op de centrale zandrug maar op de 

flank, als in de oriëntatie van de structuren, namelijk noordwest-zuidoost (of haaks 

hierop) in plaats van zuidwest-noordoost.99

Fase 1 (ca. 0-50 n. Chr.)
Tijdens de eerste opgraving binnen het onderzoeksgebied van Fase 1 was al een vroege 

fase van de Romeinse bewoning aangetoond: een erf in het zuiden van de centrale 

hoge fluvioperiglaciale rug, bestaande uit een huis (structuur 37) met bijgebouwen en 

een waterput (Figuur 7.46). Een houtfragment uit de waterkuil leverde een scherpe 

datering op: de boom bleek gekapt tussen 23 en 28 n. Chr. Het aardewerk, grotendeels 

handgevormd, en het huistype, namelijk overgangstype Oss-Ussen 5A/Alphen-Ekeren, 

passen hier goed bij. Het huis valt goed op binnen het totaaloverzicht van alle 

gefaseerde structuren: het is als enige vrijwel west-oost georiënteerd. 

De vroegste vondsten uit Fase 2 wijzen ook op bewoning in deze vroege fase tussen 

0 en 50 n. Chr.: echter niet op de centrale, fluvioperiglaciale zandrug, maar op een 

kleine, hogere dekzandbult hier ten oosten van. Het vooral handgevormde aardewerk 

(en slechts enkele importstukken), uit drie huizen, een waterkuil en drie bijgebouwen 

wijzen op een 1e-eeuwse bewoning. Oversnijdingen van de verschillende structuren 

wijzen bovendien op minimaal twee fasen binnen deze 1e-eeuwse bewoning in deze 

zuidoosthoek. De oudste fase wordt hierbij vertegenwoordigd door twee zuidwest-

noordoost georiënteerde huizen: huis 151 en huis 162. Een fibula afkomstig uit de 

mollenlaag ter hoogte van de westelijke helft van de plattegrond lijkt deze vroege 

datering voor huis 151 te bevestigen: het gaat om een Aucissafibula (v. 3800) uit de 1e 

eeuw n. Chr. die na 70 nog maar weinig voorkwam. Ook nabij huis 162 (20 m noordelijk) 

zijn enkele vroege fibulae in de mollenlaag gevonden: een ogenfibula van Haalebos 

type B (v. 3832), een draadfibula (v. 3833). De ogen- en draadfibulae zijn nader te 

plaatsen in de eerste helft van de 1e eeuw n. Chr., al geldt voor de ogenfibula nog een 

mogelijk uitloop tot in de late 1e eeuw.

Al met al lijken huizen 151 en 162 het best in fase 1 van de bewoning te plaatsen. Tot 

deze vroege bewoning zijn ook twee van de voornoemde bijgebouwen te rekenen: 

spiekers 144 en 145 die eveneens zuidwest-noordoost georiënteerd zijn en slechts 

enkele meters van elkaar verwijderd zijn. Op grond van de afstand en de oriëntatie 

lijken ze eerder bij huis 151 te horen. 14C-datering van verkoolde zaden uit spieker 

144 plaats het gebruik van de spieker tussen 39 cal. v. Chr. – 124 cal. n. Chr., althans 

99  Goossens en Meurkens 2013, 45-49.
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uitgaande van 95,4% waarschijnlijkheid (sigma 2) (Tabel 7.16). De datering met 68,2 % 

waarschijnlijkheid (sigma 1) wijst met name in de richting van de periode 7-77 n. Chr. 

Ten zuiden van de spiekers valt ook een rechthoekige ruimte op die aan drie zijden 

omgreppeld is. De opening wijst naar huis 151, zodat ook deze ruimte tot het erf 

van huis 151 is te rekenen. De functie van de ruimte is onduidelijk (akker, moestuin, 

veekraal?). Aan weerszijden van de ruimte zijn twee houtkoolmeilers gevonden (S833 

en S932, zie Figuur 7.2). Ze bevatten geen dateerbare vondsten, maar een associatie 

met een van de huizen uit de 1e-eeuw zuidoosthoek ligt voor de hand. Huis 162 valt 

duidelijk buiten de voornoemde afgebakende ruimte. Rondom huis 162 zijn geen 

nevenstructuren gevonden. 

Men kan dus concluderen dat de vroegste bewoningsfase naar aanleiding van Fase 2 is 

uit te breiden van één huis naar drie huizen (huis 37, 151 en 162) met de bijbehorende 

bijgebouwen (144 en 147) en een waterput (W4). Gezien deze vroege bewoning is 

het maar de vraag of alle drie de huizen tegelijk zijn bewoond, te meer daar het 

oudste huis (37) gescheiden is van de andere huizen door een laagte. Uitgaande 

van de afwijkende positie, oriëntatie en vroege houtdatering van de bijbehorende 

waterkuil lijkt huis 37 nog steeds de oudste kandidaat. Tijdens of kort na de bewoning 

van dit huis is de nederzetting richting het oosten uitgebreid of verplaatst: naar de 

aangrenzende oostelijk dekzandrug. Mogelijk is daar bij aanvang meteen al ingezet op 

de inrichting van twee erven en het oprichten van huis 162 en 146. Ook hier is echter 

een klein tijdverschil (met overlap) mogelijk. Als daar sprake van is geweest, dan lijkt 

huis 162 de vroegste kandidaat. Dit huis is namelijk van het type Oss-Ussen 5A: een 

type dat aansluit bij de bouwtraditie van het overgangstype Oss-Ussen/Alphen-Ekeren 

5A van het (vermoedelijk) oudste huis 37. Huis 151 is van het type Oss-Ussen 8B. Dit 

type huis en andere varianten van type Oss-Ussen 6, 8 en 9 lijken binnen Uden-Nood 

pas in de loop van de tweede helft van de 1e eeuw n. Chr. te verschijnen.100

Fase 2 (50-100 n. Chr.)
Het onderzoek van Fase 1 heeft uitgewezen dat de nederzetting tussen 50- en 100 

n. Chr. zich voor het eerst begint uit te breiden over de centrale hoge rug: vanaf het 

oudste huis 37 uit fase 1 richting het noorden (Figuur 7.46). Nabij de afgedankte 

waterkuil van dit huis uit fase 1 wordt een nieuwe gemeenschappelijke waterput 

geslagen; een tweede is in het noorden (van Fase 1) geslagen. Met uitzondering 

van deze waterputten en paar (zuidelijke) bijgebouwen, lijken de huizen en overige 

nevenstructuren alleen op de hoge centrale rug voor te komen en niet op de 

aangrenzende laagte in het oosten. Inmiddels is dankzij het onderzoek van Fase 

2 duidelijk dat ook de dekzandrug ten zuidoosten van de laagte in deze periode is 

bewoond. In deze 1e-eeuwse zuidoosthoek blijkt huis 162 vervangen door huis 146. 

Dit moet aansluitend in tijd gebeurd zijn, want het nieuwe huis volgt in grote lijnen 

de basisconstructie van het oude huis: belangrijke dragende elementen moeten 

overgenomen zijn. Het huis van type Oss-Ussen 5A blijkt ter plekke omgebouwd te zijn 

tot een huis van het Oss-Ussen type 8C: één van de weinige wandgreppelhuistypen 

die volgens Schinkel al door enkele vroege exemplaren vertegenwoordigd zijn; enkele 

hiervan kwamen zelfs al in de (tweede helft van de) late ijzertijd voor. In de omgeving 

van huis 146 zijn twee nevenstructuren aan te wijzen: waterkuil 158 en spieker 160; 

beide doorsnijden huis 151 uit fase 1. Het aardewerk uit beide nevenstructuren, vooral 

handgevormd en een klein aandeel import, levert geen aanscherping op van de 

datering die uit de oversnijding naar voren komt: ca. 50- 100 n. Chr.

100  Goossens en Meurkens 2013, 162-169.
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Vermoedelijk vond de voornoemde noordelijke uitbreiding over de centrale hoge rug 

vanuit deze dekzandrug in de zuidoosthoek plaats. De huizen van fase 2 respecteren 

namelijk de oriëntatie van de vroegste huizen op deze dekzandrug. Aanleiding voor de 

uitbreiding over de centrale rug is vermoedelijk de grotere ruimte die daar beschikbaar 

was voor de nederzetting.

Het onderzoek van Fase 1 heeft uitgewezen dat in de spreiding van de bewoning 

over de centrale rug minimaal drie zones, mogelijk kavels, met elk minimaal een 

hoofdgebouw en nevenstructuren zijn te onderscheiden. Met de zuidoosthoek van 

Fase 2 komt daar nog een vierde kavel bij. Bovendien heeft de noordelijke opgraving 

in het onderzoeksgebied van Fase 2 (ten noorden van Fase 1) aangetoond dat de 

uitbreiding van de bewoning in fase 2 nog verder noordelijk reikte dan gedacht: daar 

zijn aanwijzingen voor twee extra bewoningsclusters of kavels. In het westen van dit 

noordelijke gebied gaat het om huis 128 van het Oss-Ussen type 9B en de naburige, 

bijbehorende waterput 130. Het aardewerk uit huis 128 is op basis van de aangetroffen 

typen terra sigillata (kom type Dragendorff type 27 en een bord type Dragendorff 15/17) 

te dateren in de tweede helft van de 1e of het begin van de 2e eeuw n. Chr. Rekening 

houdend met de einddatering van het aardewerk van type Dragendorff 15/17 (100 n. 

Chr.) komt men uiteindelijk op een datering van ca. 50 tot 100 n. Chr. voor structuur 

128. Het is opvallend dat huis 128 iets afwijkt in de zuidwest-noordoost oriëntatie ten 

op zicht van de zuidelijke huizen van fase 2.

In het uiterste noordoosten is ook een erf met huis toe te wijzen aan fase 2: huis 140 

van het Oss-Ussen type 8B en naburige spieker 156. De structuur heeft uitsluitend 

handgevormd aardewerk (20 stuks) opgeleverd; dat wijst op een datering in de 1e 

en/of vroege 2e eeuw n. Chr. Uitgaande van deze relatief vroege datering en de 

overeenkomst in oriëntatie met voornoemd huis 128, lijkt een koppeling aan fase 2 

plausibel. Halverwege huis 128 in het westen en huis 140 in het oosten zijn nog enkele 

bijgebouwen aangetroffen: structuren 135 en 141 die in oriëntatie beter aansluiten op 

de zuidelijke huizen van fase 2. Van deze structuren is alleen bijgebouw 141 globaal 

te dateren in de periode van de 1e eeuw tot en met het begin van de 2e eeuw op 

basis van veertien scherven handgevormde aardewerk en een fragment gladwandig 

importaardewerk. Gezien de omliggende structuren (en de afwezigheid van sporen uit 

fase 1) ligt een toewijzing aan fase 2 het meest voor de hand.

In fase 2 valt op dat de bewoning na de wijde verspreiding zich stabiliseert in maximaal 

zes kavels met op elke kavel een huis en enkele bijgebouwen. Verschillende huizen uit 

deze periode vertonen sporen van een aanbouw en/of worden binnen dezelfde fase 

(gezien de soms korte onderlinge afstand) of in de fase daarop opgevolgd door een 

ander naburig huis binnen dezelfde kavel. In de plattegronden en het formaat van de 

huizen valt lijkt een economische taakverdeling af te leiden: de grote huizen met deels 

twee- en driebeukige komen goed in aanmerking als woonstalhuizen, terwijl de kleine 

huizen eerder bewoond zijn door akkerbouwers (zonder vee).

Fase 3 (100-150 n. Chr.)
In fase 3 blijkt de bewoning nog steeds wijdverspreid over de centrale zandrug 

(Figuur 7.46). Net als in fase 2 lijkt er binnen het hele onderzoeksgebied (Fase 1 en 

2 van Uden-Noord) sprake van plaatsvaste kavels - in deze fase maximaal vier- met 

op elke kavel minimaal één huis met bijgebouwen. Daarnaast deelden de bewoners, 

althans in het zuiden, een waterput. Zoals voornoemd gaat het om een duidelijke 

voortzetting van de bewoning uit fase 2. De oriëntatie blijft dan ook op hoofdlijnen 

hetzelfde: zuidwest-noordoost. De nieuwe huizen lijken ook de grenzen van de oude 

kavelindeling te respecteren. Toch vallen een paar veranderingen op. De belangrijkste 
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verandering is dat bewoning van de zuidoostelijke dekzandrug in deze fase niet langer 

voort wordt gezet. Eerder is al gewezen op het beperkte areaal dat hier vermoedelijk 

maar beschikbaar was. Verder speelde ook de grondsoort naar verwachting een grote 

een rol: de wat siltigere centrale fluvioperiglaciale zandrug met moderpodzol was naar 

verhouding vruchtbaarder dan het dekzand van de zuidoostelijke rug.

Verder valt op dat de bewoning in fase 2 zich nu ook uitbreidt tot in de oostelijke 

laagte, met name in het zuiden. Daar valt ook een nieuwe ambachtelijke specialisatie 

op: het meest zuidelijke gebouw blijkt centraal te hebben gestaan in de ijzerbewerking 

van de nederzetting. Ter plekke en rondom het bijgebouw zijn hoge concentraties 

slakmateriaal gevonden.

Van de voornoemde vier kavels lijkt de bewoning binnen het onderhavige gebied 

van Fase 2 zich enkel tot de noordwesthoek te beperken: het erf van huis 142 (type 

Oss-Ussen 9A) en de naburige, bijbehorende waterkuil 155. Een parallel bijgebouw ten 

oosten van het huis, structuur 133, lijkt ook dit erf te behoren, ook al is er geen goed 

dateerbaar vondstmateriaal om dit te bevestigen. Net als de huizen uit fase 2 getuigt 

huis 142 van een plaatsvast karakter voor fase 3, gezien de oostelijke aanbouw. Het 

aardewerkcomplex (49 stuks) van huis 142 heeft een ruime dateringsmarge van 100 tot 

250 n. Chr. Sommige scherven lijken het complex echter in de vroege periode binnen 

deze marge te plaatsen. Zo dateert de oudste scherf uit deze structuur, afkomstig 

van een Zuidgallisch terra sigillata-bord van het type Dragendorff 18/31, uit 75 tot 125 

n. Chr. In de vermoedelijk geassocieerde waterkuil (structuur 155), die in grote lijnen 

eenzelfde dateringsmarge vertoont, is ook een enkele aanwijzing voor een jongere 

datering aanwezig: een scherf ruwwandig aardewerk, afkomstig van een kookpot van 

het type Niederbieber 89 die vanaf 140 tot 250 n. Chr. dateert. Het meeste materiaal 

uit deze waterkuil, zoals deze kookpot, is echter afkomstig uit de nazak. Een datering 

van structuur 142 in de eerste helft van de 2e eeuw, vermoedelijk het begin, ligt dan 

ook meer voor de hand. Vermoedelijk is de (depressie van de) waterkuil na afdanking 

dichtgeschoven met huis- en puinafval afkomstig van de afbraak van huis 142 aan het 

eind van fase 2. Een 14C datering van macroresten uit een paalspoor (S142) uit deze 

structuur leverde helaas geen bevestiging of aanscherping van de datering op: de 

datering van 55-219 cal. n. Chr. (95,4% waarschijnlijkheid) is nogal ruim (Tabel 7.16). 

Ook hier levert de datering met een lagere waarschijnlijkheid (68,2%) een kleinere 

marge op: deze plaatst de bewoning rond het eind van de 1e eeuw. Al met al plaatst de 

combinatie van de verschillende kenmerken het erf van huis 142 in fase 3, tussen 100 

en 150 n. Chr.

Fase 4 (150-200 n. Chr.)
Aan het begin van fase 4 wordt een belangrijke wijziging binnen de nederzetting 

doorgevoerd. De verandering van de oriëntatie (meer richting west-oost) van de huizen 

en bijgebouwen ten opzichte van de vorige fasen, duidt op een compleet nieuwe 

inrichting van het terrein (Figuur 7.46). Hierbij blijkt de nederzetting tevens naar het 

noorden opgeschoven te zijn op de centrale hoge zandrug. De zuidelijke helft van de 

rug is hierbij verlaten. De oostelijke laagte lijkt een belangrijke rol te hebben gespeeld 

in de nieuwe ruimtelijke indeling van de centrale hoge zandrug. In tegenstelling tot de 

vorige fase, zijn geen bewoningssporen meer in de laagte te vinden. In het noorden 

van het gebied lijkt de laagte tegelijkertijd een tweedeling in het woonlandschap 

te creëren: een zone met erven ten westen (o.a. huis 131) en een zone met erven 

ten oosten hiervan (o.a. huis 137 en huis 139). De bewoners lijken deze natuurlijke 

tweedeling ook ten noorden van de uitloper van de laagte kunstmatig voort te hebben 

gezet: de zone in het verlengde van de laagte blijkt namelijk ook bewust vrij van huizen 

te zijn gehouden. De palenrij van structuur 157 vormt de fysieke markering van deze 

kunstmatige, nadere indeling van het landschap. 



116 Uden-Noord/Hengstheuvel

De bewoning lijkt in fase 4 in intensiteit toe te nemen. Na een terugval in fase 3 lijkt er, 

net als in fase 2, weer sprake van een bewoning op maximaal zes kavels met op elke 

kavel minimaal één huis en enkele bijgebouwen. Verspreid over het terrein zijn net 

als in de vorige fasen ook enkele waterputten aanwezig. Het onderhavige onderzoek 

van Fase 2 heeft aangetoond dat drie van deze kavels zich in het noorden van het 

plangebied bevinden: de erven van huizen 131, 137 en 139. 

Van deze huizen bevindt structuur 131 (huistype Oss-Ussen 8B) zich ten westen van 

de laagte. Slechts enkele meters ten oosten van het huis bevindt zich een waterput 

(structuur 132) die duidelijk bij het huis hoort. Voor de datering van het erf is men 

vooral aangewezen op het aardewerkcomplex van de waterput en de overeenkomst in 

oriëntatie met andere huizen uit fase 4. Reducerend Low Lands ware heeft een ruime 

dateringsmarge van 100 tot 250 n. Chr. Dankzij de jongste scherven, afkomstig van een 

middelgrote amfoor van het type Haalebos 8052 (150-250 n. Chr.) is deze marge aan te 

scherpen tot 150-250 n. Chr. Rekening houdend met de context van het materiaal, de 

nazak van de waterput, lijkt een vroege datering binnen deze periode het meest voor 

de hand. Rekening houdend met het ontbreken van laat 2e- of 3-eeuws aardewerk lijkt 

een datering in de tweede helft van de 2e eeuw n. Chr. inderdaad het meest plausibel. 
14C-datering heeft helaas geen goede datering opgeleverd: 1261-1041 cal. v.Chr. (Tabel 

7.16). Het betreft hier duidelijk een datering van oud, intrusief materiaal.

De twee andere erven van fase 4 binnen de opgraving van Fase 2 zijn die van huis 137 

en 139: beide liggen ten oosten van de laagte en palenrij 157. Huis 139 van het type 

Oss-Ussen 8C ligt het meest oostelijk. Geverfd aardewerk, uitgevoerd in techniek C, 

dateert plaatst dit huis na het midden van de 2e eeuw n. Chr. Een muntvondst uit het 

esdek enkele meters ten noordoosten lijkt deze datering te bevestigen (Figuur 7.46). 

Het gaat om een sestertius van Marcus Aurelius (161-180), Diva Faustina II (†175) die 

tussen 175 en 180 moet zijn geslagen. Ca. 20-25 m ten zuiden van huis 139 zijn twee 

werkkuilen gevonden. Ze bevatten geen goed dateerbare vondsten, maar op grond 

van nabijheid zijn ze met het erf van huis 139 te associëren. Het gaat om kuilen met 

een houtskoolrijke vulling en verhittingssporen; vermoedelijk is hier ijzer in bewerkt 

(gesmeed). 

Op het tweede erf ten oosten van de laagte (uit Fase 2), het erf van huis 137, zijn 

nog duidelijkere aanwijzingen voor de ijzerbewerking te vinden. Hier zijn hoge 

concentraties slakmateriaal in de poststal van huis 137, en ter hoogte van de 

omliggende nevenstructuren: bijgebouwen 125-126, waterput 138 en werkkuil 154. 

Behalve de voornoemde potstal wijkt huis 137 af van alle voorgaande huizen uit 

Uden-Noord door een verplaatsing van de grootste daklastondersteuning (van de 

midden- of binnenstijlen) naar tegen over elkaar geplaatste buitenstijlen. De grote 

hoeveelheid aardewerk uit met name de potstal (178 stuks) met o.a. scherven van 

type Dragendorff 45, type Dragendorff 31R en type Holwerda 141-142, is tussen 175 

en 250 n. Chr. te dateren. In vergelijking met de opvolger van huis 137, namelijk het 

parallelle huis 134 met een soortgelijke potstal (uit 200-250 n. Chr., zie onder ‘fase 5’) 

ontbreken late elementen zoals metaalglanswaar. Structuur 137 lijkt dan ook ouder 

en dateert vermoedelijk uit het laatste kwart van de 2e eeuw of het begin van de 3e 

eeuw n. Chr. Een 14C datering van macroresten (v. 3428) uit de potstal (S458) levert 

een datering op van 82-234 cal. n. Chr. (95,4% waarschijnlijkheid) en 126-216 n. Chr. 

bij een lagere waarschijnlijkheid van 68,2%). De einddatum van deze datering komt 

overeen met de voornoemde einddatering van het aardewerkcomplex. De vondst 

van een draadfibula met breed uitgehamerde beugel uit het esdek ter hoogte van 

het westdeel van de plattegrond (uit 70-200 n. Chr. met nadruk op de 2e eeuw) lijkt 

daarbij vooral op een datering tussen 175 en 200 n. Chr. te wijzen. Bijgebouw 125 

bevat geen goed dateerbaar aardewerk, maar de vondst van enkele sestertii in de 
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directe nabijheid maakt wel een goede associatie met fase 4 mogelijk: de jongste 

munt blijkt van Antoninus Pius, geslagen in 138-161. Ook werkkuil 154 past er goed 

bij: een gesmookte beker van het type Vanvinckenroye 87 (175-300 n. Chr.) en een 

kom ruwwandig aardewerk van het type Nierderbieber 104 (100-200 n. Chr.) wijzen 

op een laat 2e-eeuwse datering voor deze structuur. Ook aardewerk uit waterput 138 

wijst op een soortgelijk late datering, gezien het voorkomen van een wrijfschaal type 

Vanvinckenroye 94 uit de periode na 175.

Fase 5 (200-250 n. Chr.)
Deze fase vertegenwoordigt het eind van de bewoning in Uden-Noord, althans binnen 

het onderzochte deel daarvan. In tegenstelling tot alle voorgaande fasen zijn er voor 

deze eindfase 5 slechts aanwijzingen voor de bewoning van één enkel erf: huis 134, 

direct ten noorden van parallelle huis 137 uit fase 3 (Figuur 7.46). Zoals voornoemd 

bevat ook dit huis een potstal en overigens ook de zware, tegenover elkaar geplaatste 

buitenstijlen. Hier is duidelijk sprake van een opvolgende bewoning tussen huis 134 

en 137. Een fragment metaalglanswaar van het Argonnenbaksel en terra sigillata 

van Dragendorff-type 45 plaatsen de bewoning van huis 134 in de 3e eeuw n. Chr. 

Rekening houdend met de einddatering (250 n. Chr.) van de Dragendorff-typen en van 

ruwwandig rood aardewerk van type Brouwer 13.4 is de structuur scherper te dateren, 

namelijk in de eerste helft van de 3e eeuw. Een munt uit de opvulling van de potstal, 

een sestertius van keizer Commodus, geslagen in 187-188 n. Chr., lijkt op het eerste 

gezicht op een oudere datering te wijzen. De munt is echter secundair bewerkt, zodat 

een datering van het (her)gebruik beter na deze periode voor de hand. De datering lijkt 

hiermee eerder richting het eind van de 2e eeuw of zelfs het begin van de 3e eeuw te 

wijzen. Al met al blijkt een datering tussen 200 en 250 n. Chr. het meest plausibel.

Het is opvallend dat de rest van de onderzochte centrale rug geen andere sporen 

uit deze periode vertoont. De ligging van huis 134, vlak tegen de noordgrens, geeft 

echter wel aan dat men rekening moet houden met een vervolg ten noorden van 

plangebied Uden Noord I. Mogelijk is daar zelfs nog een opvolgende bewoningsfase 

verborgen. Enkele losse munt- en fibula-vondsten wijzen zelfs nog binnen Fase 2 op 

latere activiteiten in het plangebied: een dubbele sestertius van Postumus, geslagen in 

259-268 en een steunarmfibula uit de 4e eeuw of zelfs uit het begin van de 5e eeuw. 

7.13 Omvang en aard van de bewoning

De in totaal 28 huizen, 32 bijgebouwen, 11 waterputten/kuilen en 3 werkkuilen 

behoren tot verschillende erven van een inheems-Romeinse nederzetting die van ca. 

0 tot 250 n. Chr. is bewoond. De nederzetting heeft binnen Fase 1 en Fase 2 van de 

opgraving een breedte (west-oost) van 270 m (inclusief de zuidoostelijke dekzandrug) 

en een lengte (nood-zuid) van minimaal 460 m: een oppervlak van ca. 9 ha. De ligging 

van enkele huisplattegronden tegen de noordgrens van het onderzoeks- en tevens 

plangebied geeft aan dat de nederzetting nog verder noordelijk en noordoostelijk 

moet reiken. Ook in het zuiden doen plattegronden van (bij)gebouwen langs de grens 

van het onderzoeksgebied op zich nog een vervolg van de nederzetting daarbuiten 

vermoeden, zelfs nog binnen het plangebied Uden Noord I. Inmiddels is echter bekend 

dat de betreffende zone ten zuiden van die grens verstoord moet zijn: door de aanleg 

van de Rondweg en aangrenzende infrastructuur en door ontgrondingen direct ten 

noordoosten van deze weg (zie Figuur 9.1) 
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fase 1: 0-50 n. Chr.
fase 2: 50-100 n. Chr.
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Lithogenese
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Figuur 7.46 
Fasering van de verschillende structuren uit de Romeinse tijd binnen het onderzoeksgebied 
(groen omlijnd) van Fase 1 en Fase 2. Alleen de structuren uit Fase 2 zijn genummerd.
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Binnen de nederzetting valt op dat de bewoning gedurende de vijf fasen enige 

verschuivingen vertoont. Na een beginfase (o-50 n. Chr.) met één erf in het zuiden 

van de centrale zandrug is al binnen fase 1 vermoedelijk sprake van een uitbreiding of 

verplaatsing van de bewoning naar de zuidoostelijke dekzandbult. Vandaar verplaatst 

de bewoning zich in fase 2 (50-100 n. Chr.) weer terug naar de centrale hoge zandrug. 

Daar verspreid de bewoning zich meteen over de gehele centrale zandrug richting het 

noorden. Vanaf deze fase 2 tot en met fase 4 (150-200 n. Chr.) bestaat de bewoning 

per fase uit maximaal vier tot zes (40-60 m brede) kavels met op elke kavel een huis en 

enkele bijgebouwen; verder is steeds sprake van enkele (deels) gemeenschappelijke 

waterputten/kuilen. De oriëntatie van de gebouwen uit fase 1 tot en met 3 vertoont 

nauwelijks verschillen. Er blijkt vooral vanaf fase 2 sprake van een lange voorzetting 

van de bewoning op plaatsvaste kavels. In fase 4 vindt echter een ingrijpende wijziging 

plaats: de nederzetting en kavels worden opnieuw ingericht met een nieuwe oriëntatie. 

Tevens blijkt de bewoning zich naar de noordelijke helft van de centrale hoge zandrug 

te verplaatsen. Mogelijk moet reeds voor deze fase 4 al rekening worden gehouden 

met een vervolg van de nederzetting ten noorden van het plangebied. 

Dit laatste geldt helemaal voor eindfase 5 (200-250 n. Chr.), waartoe slechts één 

gebouw tegen de noordgrens van het onderzoeksgebied- en plangebied is te 

wijzen. Ofschoon verder noordelijk nog een of enkele huizen in de ondergrond 

verborgen kunnen liggen, is toch is al duidelijk dat de bewoning is deze eindfase sterk 

gereduceerd is.

Al met al ontstaat het beeld van een nederzetting, waar de bewoning eerst op kleine 

schaal (één erf met huis) aanvangt in de eerste helft van de 1e eeuw n. Chr. Na een 

snelle uitbreiding tot maximaal 6 gelijktijdige kavels met elk een huis en bijgebouwen 

in de daarop volgende fasen, neemt de intensiteit rond het eind van 2e eeuw weer 

sterk af. De nederzetting lijkt uiteindelijk weer terug bij af: de bewoning blijkt dan tot 

ca. het midden van de 3e eeuw wederom gereduceerd te zijn tot één erf met een huis. 

Ondanks de verschillen in de bewoningsintensiteit vertonen alle fasen sterk 

overeenkomsten, zoals in de (gelijkmatige) spreiding van de vondsten en met name 

de Romeinse importen zoals fibulae en munten. De nederzetting lijkt gedurende alle 

veranderingen in de lay-out en de omvang toch het rurale en agrarische karakter te 

behouden. Dit is kenmerkend voor de bewoning in het achterland, ver verwijderd van 

de Romeinse centra die vooral langs de limes in het rivierengebied waren te vinden. 
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Sporen en vondsten uit de middeleeuwen en 
nieuwe tijd

8.1 Sporen uit de middeleeuwen en nieuwe tijd

S. Baas

Bermgreppels en karrensporen
Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn in de westelijke randzone van het plangebied 

sporen van bermgreppels en karrensporen uit de nieuwe tijd aangetroffen.101 Het bleek 

te gaan om een voorloper van de parallel liggende huidige Hogepad. Dergelijke wegen 

uit de nieuwe tijd hebben vaak een laatmiddeleeuwse voorganger, waarlangs soms ook 

bewoningssporen in de vorm van boerderijen worden aangetroffen. Omdat grote delen 

van de westelijke zone tijdens het proefsleuvenonderzoek nog niet toegankelijk waren, 

is de zone pas tijdens Fase 1 onderzocht op de aanwezigheid van bewoningssporen. 

Deze bleken niet aanwezig. Wel werd het vervolg van de karrensporen en vooral van 

bermgreppels aangesneden.102 Naast de wegrestanten in de westelijke randzone 

werden er ook wegrestanten in de oostelijke randzone aangetroffen. Tezamen 

vormden deze restanten de voorlopers van de huidige Hogepad in het westen en de 

Erphoevenweg in het oosten. Tijdens het onderzoek van Fase 2 werd de westelijke 

weg wederom aangetroffen: ca. 50 m noordelijker in het verlengde van de tot nu 

toe bekende weg (Figuur 8.1). De restanten bestaan hier uit een bermgreppel met 

ten westen karrensporen en ten oosten mogelijke restanten van een houtwal. De 

totale breedte bedraagt ca. 6,3 m. De diepte van de bermgreppel is ca. 90 cm evenals 

de greppel van de mogelijke houtwal. Deze greppel is opgevuld met plaggen. De 

karrensporen zijn ca. 30 cm diep. Hoewel vondstmateriaal afwezig is uit Fase 2, is de 

weg vermoedelijk in de 19e eeuw te dateren op grond van aardewerk dat bij eerder 

onderzoek wel in de greppels is aangetroffen.  

Waterput en een losse kuil
In het noordwesten van de opgraving is een waterput aangetroffen uit de nieuwe 

tijd (de blauwe stip in het westen van kaartperceel ‘99’ op de historische kaart, 

Figuur 8.1). De waterput heeft een diameter van ca. 2,2 m en heeft een bekisting van 

bakstenen. Vanwege de recente aard van het spoor is het niet nader onderzocht. In het 

noordoosten van de opgraving is een kuil aangetroffen uit de nieuwe tijd (wederom 

een blauwe stip, deze keer in het oosten van kaartperceel ‘99’). De kuil heeft een 

diameter van ca. 2 m en een diepte van 19 cm. In de doorsnede waren spitsporen 

zichtbaar onderin de kuil. 

Ontginningsgreppels en een palenrij
In het de noordoostelijke zone van de opgraving is een greppelsysteem waargenomen, 

waarbij de meest westelijke greppel aan de westzijde geflankeerd werd door een 

palenrij (zie de oostzijde van kaartperceel ‘107’ van de historische kaart. De greppels 

lijken te corresponderen met één van de perceelsgrenzen die te zien zijn op de 

kadastrale minuut uit de periode 1811-1832 (Figuur 8.1). De greppels zijn 4-20 cm diep 

en de paalsporen 17-20 cm diep. Er is geen vondstmateriaal uit de sporen afkomstig, 

dus is het niet mogelijk om de sporen nauwkeuriger te dateren.  

101  Van Hoof 2008, 89-90.
102  Goossens en Meurkens 2013, 171.

8
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Figuur 8.1 
Overzicht van de sporen uit periode late 
middeleeuwen-nieuwe tijd geprojecteerd op 
de kadastrale minuut 1811-1832.
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Bodemverbeteringskuilen
In de noordoostelijke zone van de opgraving zijn meerdere bodemverbeteringskuilen 

(zie westzijde van het kaartperceel ‘112’ op de historische kaart (Figuur 8.1). Deze 

kuilen zijn gegraven om de kwaliteit van de bodem te verbeteren ten behoeve van de 

landbouw. Dergelijke kuilen worden vaak aangetroffen binnen akkerpercelen uit de 

middeleeuwen en nieuwe tijd.

Palenzwerm
In het noordwesten van de opgraving is ten slotte een palenzwerm aangetroffen 

(zie westzijde van kaartperceel 98 en 99 op de historische kaart, Figuur 8.1). De 

palenzwerm bestaat uit 15 paalsporen die geen duidelijke structuur vormen. Gezien 

de hoeveelheid sporen zal hier een (bij)gebouw gestaan hebben; de vorm en/of 

functie valt echter niet te achterhalen op basis van de aangetroffen paalsporen. De 

diepte van de sporen varieert van 5 – 85 cm. Uit één van de paalsporen (S950) is een 

bodemfragment van een grijsbakkende pot afkomstig. Dit dateert de palenzwerm 

vermoedelijk in de 12e tot 14e eeuw. Uitgaande van slechts één vondst, dient er echter 

rekening mee te worden gehouden dat het hier om opspit kan gaan. De palenzwerm 

zou men in dat geval ook aan de nieuwe tijd toe kunnen wijzen, net als de voornoemde 

waterput, kuil en greppels uit de 19e-20e eeuw.

8.2 Aardewerk uit de middeleeuwen en nieuwe tijd

S. Baas (determinatie door D.R. Stiller)

Inleiding
Tijdens de opgraving in Uden-Noord zijn in totaal 15 scherven aardewerk aangetroffen 

die gedateerd kunnen worden vanaf de middeleeuwen. Het aardewerk wordt eerst per 

baksel beschreven, waarna drie gesloten contexten worden beschreven.

Methode
Voor de determinatie zijn de gevonden gebruiksvoorwerpen gedetermineerd naar 

bakselsoort, functiegroep, vormtype, datering en herkomst. De determinatie vond 

plaats volgens de standaard van het zogeheten ‘Deventersysteem’. 

Het Deventersysteem is opgezet om een standaard voor de determinatie van laat- en 

post-middeleeuwse keramiek en glas te creëren. Hiervoor zijn drie hoofdredenen: 

ten eerste verschaft het een eenvoudige en eenduidige methode voor de analyse, 

ten tweede biedt het de mogelijkheid vergelijkbare complexen van verschillende 

onderzoekslocaties en onderzoekers met elkaar te vergelijken en ten derde ontstaat 

op deze manier een groeiende database,103 waarin alle gevonden typen worden 

gecatalogiseerd.

De classificatie via het Deventer systeem werkt via een code, die bestaat uit drie 

elementen. Het eerste element is de baksel- of materiaalsoort, het tweede element 

geeft het gebruik van het voorwerp weer en het derde is het typenummer. Een pispot 

van roodbakkend aardewerk kan dan de volgende code krijgen: r-pis-5, waarbij ‘r’ voor 

roodbakkend staat, ‘pis’ voor een pispot en ‘5’ het typenummer weergeeft, waardoor 

een unieke code ontstaat. 

103  De centrale database achter het Deventersysteem wordt beheerd door de Stichting Promotie 
Archeologie (SPA) in Zwolle.
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Resultaten
De meeste vondsten zijn afkomstig uit het esdek (S5010) of de mollenlaag 

(gebioturbeerde B-horizont, S5020). Slechts enkele vondsten zijn afkomstig uit sporen. 

Hieronder volgt eerste een overzicht van de aangetroffen baksels (Tabel 8.1). Daarna 

volgt een datering van het esdek en de sporen op basis van het aardewerk.

Aantal

Bijna steengoed 1
Ongeglazuurd steengoed 1
Geglazuurd steengoed 1
Pingsdorf 4
Elmpt 1
Maaslands wit 1
Roodbakkend 6
Totaal 15

Bijna-steengoed
Bijna-steengoed is de voorloper van het echte steengoed. Het vormenspectrum is 

identiek aan steengoed, voornamelijk kannen en bekers, maar de magering is wat 

zachter en er bevinden zich inclusies in. In de opgraving is één bodemscherf gevonden 

die gedetermineerd kan worden als s4-kan. 

Ongeglazuurd Steengoed
Steengoed kenmerkt zich als volledig versinterd aardewerk dat nauwelijks inclusies 

bevat. Doordat steengoed waterdicht is, leent het zich goed om vloeistoffen op te 

slaan. Vormen betreffen kannen, bekers, drinkbekers en trechterbekers. Er zijn twee 

belangrijke productiecentra voor steengoed: Siegburg en Langerwehe. De vormen 

van de twee productiecentra zijn van elkaar te onderscheiden op grond van de kleur 

van het baksel. De waar uit Siegburg is lichtgeel. Langerwehewaar is grijsbruin en 

heeft meestal een engobe. In de opgraving is één wandscherf gevonden. Het grijs/

donkergrijze baksel is deel geglazuurd, wat doet vermoeden dat de scherf afkomstig is 

uit het productiecentrum Langerwehe. 

Geglazuurd steengoed
Geglazuurd steengoed is in baksel hetzelfde als gewoon steengoed. Op het oppervlak 

is echter zoutglazuur en/of ijzer-engobe aangebracht. Het vormenspectrum beslaat 

kannen, potten, flessen en bekers. Er kunnen meerdere productiecentra worden 

herkend. De oudste betreffen Siegburg en Langerwehe, die hun hoogtepunt hebben 

tussen 1300 en 1450. Siegburg-aardewerk wordt gekenmerkt door een licht baksel en 

uitwendig aangebracht zoutglazuur. Langerwehe heeft een wat donkerdere breuk en 

is vaak versierd met ijzer-engobe; hier overheen kan zoutglazuur zijn aangebracht. 

Steengoed uit Raeren, Aken en Frechen betreft de tweede generatie steengoed 

(ca. 1450 – 1700). Akens steengoed kenmerkt zich door een nog lichter baksel dan 

het Siegburger waar en aangebracht zoutglazuur. Het steengoed uit Frechen is 

karakteristiek vanwege het zogenaamde pantermotief. Het steengoed heeft een 

grijze scherf en een dik onderglazuur van ijzer-engobe. Hieroverheen is een dikke laag 

zoutglazuur aangebracht. Raerens steengoed is de opvolger van het Langerwehe-

steengoed. Het baksel is min of meer gelijk, maar de potten worden voorzien van 

appliqués en versieringen. Aan het eind van de 17e eeuw en in de 18e eeuw wordt 

het Westerwald-steengoed dominant. Het betreft aardewerk met een lichte grijze 

scherf met een heldere blauwgrijze zoutglazuur die dun is aangebracht. De pot heeft 

verder een onderglazuur van kobaltverf, waardoor een karakteristieke versiering 

Tabel 8.1 
Overzicht van de categorieën aardewerkbak-
sels uit de late middeleeuwen en de nieuwe 
tijd.
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ontstaat. Opgemerkt dient te worden dat er geen één op één relatie bestaat tussen 

productiecentrum en type steengoed. Ook in Raeren werden vormen gemaakt met 

een pantermotief en in Siegburg werd af en toe ijzer-engobe als decoratietechniek 

gemaakt. De hierboven genoemde beschrijving heeft betrekking op het gros van de 

vormen uit een productiecentrum. Een laatste categorie die genoemd dient te worden, 

betreft steengoedflessen, die vanaf het midden van de 17e eeuw worden gemaakt. 

In de opgraving is 1 bodemscherf met een gewelfde standring aangetroffen. De scherf 

kan gedetermineerd worden als s2-kan.

Pingsdorf
Pingsdorf-aardewerk is vernoemd naar de gelijknamige plaats in Duitsland. Hier 

werden de eerste afvalhopen en ovens ontdekt van dit type aardewerk. Het baksel 

kenmerkt zich als geelwit tot donkerpaars en is matig hard tot hard gebakken. 

Ook grijze baksels komen sporadisch voor. De versiering van Pingsdorf-aardewerk 

kan bestaan uit de voor Badorf kenmerkende radstempels en de voor Pingsdorf 

karakteristieke verfstrepen. Kenmerkende vormen zijn tuitpotten, kogelpotten, 

drinkbekertjes of drinkkannen, schepbekers en schalen.

In de opgraving zijn vier wandscherven Pingsdorf gevonden. De scherven dateren 

tussen 900 en 1200.   

Elmpt
Elmpt-aardewerk is afkomstig uit een productieregio rond de West-Duitse plaatsen 

Elmpt en Brüggen. Het aardewerk is overwegend handgevormd en varieert in hardheid 

van zacht tot klinkend hard. Opvallend is de grove magering. Het aardewerk is 

reducerend gebakken en licht tot donkergrijs van kleur. Soms heeft het oppervlak van 

de potten een metaalachtige glans. Het vormenspectrum bestaat uit kogelpotten, 

voorraadvaten, kannen, schalen en éénorige grapen. In de opgraving is één scherf 

Elmpt gevonden. Het betreft een bodemscherf met een standring die sterk afgesleten 

is. De pot zal veelvuldig gebruikt zijn. De scherf dateert tussen 1175 en 1400. 

Maaslands wit

Maaslands wit aardewerk is afkomstig uit de streek tussen Namen en Luik. Hoewel 

hier al in de Merovingische periode aardewerk werd geproduceerd, bereikten pas 

vanaf de 9e eeuw de producten Nederland. Productiecentra zijn Andenne (ook wel 

Andenne-aardewerk genoemd), Wierde, Mozet en Huy. Kenmerken van aardewerk 

uit het Maasgebied zijn: redelijk hardgebakken scherf, wit van kleur (soms ook rossig 

of grijs). De potten voelen glad aan, omdat er geen magering aan toe gevoegd werd. 

Voorkomende vormen zijn voornamelijk tuitpotten en kookpotten. Minder algemene 

vormen zijn schaaltjes, bekers, deksels, rammelaars en lampen. In de opgraving is één 

wandscherf Maaslands wit aangetroffen. De scherf kan tussen 900 en 1350 gedateerd 

worden.

Roodbakkend
Roodbakkend aardewerk is lokaal gemaakt en begint gelijktijdig met het grijsbakkende 

aardewerk (13e eeuw). Roodbakkend is in tegenstelling tot grijsbakkend aardewerk 

oxiderend gebakken, dat betekend dat er meer zuurstof aanwezig is dan dat er nodig 

is om de verbranding maximaal te laten verlopen. De overige zuurstofdeeltjes zullen 

zich binden met ijzerdeeltjes in de klei, die vervolgens rood kleurt. Een voordeel 

van het roodbakkend aardewerk is dat er loodglazuur op aangebracht kan worden. 

Vormen met loodglazuur kunnen beter schoongemaakt worden en zijn daarom meer 

geschikt om als kookgerei en eetgerei te gebruiken. Vrijwel alle vormen kunnen van 

roodbakkend aardewerk gemaakt zijn. In de opgraving zijn zes scherven roodbakkend 
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aardewerk gevonden. De scherven zijn veelal verweerd, wat te verwachten valt bij 

aardewerk dat afkomstig is uit het esdek. Het aardewerk zal vermoedelijk dan ook van 

elders aangevoerd zijn, dan wel regelmatig verploegd zijn. Door de sterke verwering is 

het lastig om de scherven scherp te dateren. De meeste scherven komen uit de periode 

1400-1900. Eén bodemscherf kan scherper gedateerd worden, namelijk tussen 1100 en 

1400. 

Datering van esdek en sporen

Esdek
Van de vijftien scherven komen tien scherven uit de lagen van het esdek. De oudste 

scherven bestaan uit een scherf Pingsdorf (900-1200) en een scherf bijna-steengoed 

(1275-1325). De jongste scherven bestaan uit scherven roodbakkend aardewerk 

(1500-1900) en steengoed (1400-1900). Op basis van het aangetroffen aardewerk 

is het lastig om het esdek te dateren. Omdat er tijdens het bewerken van de akkers 

materiaal in de bodem terecht kan komen, is het lastig om een sluitende datering te 

geven. Gezien de ruime datering van het meeste materiaal kan gesteld worden dat het 

esdek in ieder geval geruime tijd vóór 1900 opgebracht moet zijn. De startdatum is ook 

zeer lastig vast te stellen. Bij het opbrengen van grond wordt vaak secundair materiaal 

aangevoerd. Hierdoor kunnen oudere vondsten in het esdek aanwezig zijn. Het esdek 

lijkt op zijn vroegst rond 1200 opgeworpen te zijn, maar het ligt voor de hand dat dit 

nog later gebeurd is. Net als bij Fase 1 lijkt het aannemelijk om de vorming van het 

esdek in de periode van ca. 1500 tot 1700 te plaatsen.104

Sporen
Van de vijftien scherven zijn er vijf afkomstig uit sporen. In een paalspoor (S950) uit 

de palenzwerm in het noordwesten van Fase 2 is een bodemscherf van een Elmpt-pot 

gevonden. Het aardewerk dateert tussen 1175 en 1400. De vier overige scherven zijn 

afkomstig uit twee paalsporen (S26 & 34) ter hoogte van de Romeinse plattegrond 

137. Het betreft één wandscherf Maaslands wit en drie wandscherven Pingsdorf. Het 

aardewerk kan gedateerd worden in de 10e eeuw tot de eerste helft van de 14e eeuw.

8.3 Metaal uit de middeleeuwen en nieuwe tijd

L. Meurkens

Na de analyse van het metaal uit de Romeinse tijd zijn van de 462 resterende objecten 

er nog 22 in de periode middeleeuwen/nieuwe tijd te dateren (Tabel 8.2). Deze 

objecten zijn alle afkomstig uit de afdekkende lagen (hoofdzakelijk S5010, esdek). 

Gezien het ontbreken van sporen uit de middeleeuwen en nieuwe tijd gaat het bij deze 

groep waarschijnlijk om materiaal dat van elders aangevoerd is, vermoedelijk met de 

ontginning/bemesting van het terrein. 

Het grootste deel objecten van deze groep bestaat uit munten (N=10), hoofdzakelijk te 

dateren in de 16e en 17e eeuw. Het gaat daarbij om duiten en oorden, waaronder een 

oord van Filips II geslagen in de Spaanse Nederlanden tussen 1580 en 1594 (v. 3838) 

(Figuur 8.2). Daarnaast is een zilveren stuiver van Utrecht gevonden, geslagen tussen 

1614 en 1619.   

Andere determineerbare stukken zijn een fragment van een kledinghaak van 

koperlegering (v. 3709), een fragment van een lepel (v. 3720) en een randfragment van 

een bronzen pot (v. 3224) (Figuur 8.3). 

104  Hos 2013, 175.
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Figuur 8.2 
Munten uit de nieuwe tijd.
Schaal 1:1.

Figuur 8.3 
Overige metaalobjecten uit de nieuwe tijd.
Schaal 1:1.
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zilver koperlegering lood ijzer

munt 2 8

gesp 2 1

sleutel 3

spinlood 1

knoop 2

mes 1

kledinghaak 1

ring 1

3 13 1 5

Tabel 8.2 
Metaalvondsten uit de middeleeuwen en 
nieuwe tijd.
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Synthese

9.1 Inleiding

De kennis van de Romeinse tijd in de microregio Uden was tot voor 2009 

gebaseerd op enkele kleinschalige opgravingen en een verzameling van vele, losse 

vondstmeldingen. De ontwikkeling van het nieuwe regionale streekziekenhuis 

Bernhoven was aanleiding om deze kennis aan te vullen met de nieuwe inzichten 

van een grootschalig, vlakdekkend nederzettingsonderzoek. Met de afronding van 

de opgraving en het eerste rapport van Fase 1 (6 ha) en het onderhavige aanvullende 

multidisciplinaire onderzoek van Fase 2 (bijna 3 ha) zijn nieuwe hoofdstukken van de 

bewoningsgeschiedenis van Uden-Noord te schetsen. Deze nieuwe inzichten worden 

nu per thema – vanuit de vraagstellingen uit het PvE - uiteengezet. Hierbij zal tevens 

een vergelijking worden gemaakt met andere omliggende microregio’s. 

9.2 Landschap en bewoning in de Romeinse tijd

9.2.1 Landschap in de Romeinse tijd

Gaafheid van de bodem
Het oude reliëf met ruggen en laagtes blijkt in het centrale gebied gevormd te zijn 

door vlechtende periglaciale rivieren. In het zuidoosten is onder deze periglaciale 

omstandigheden extra zand opgewaaid tot een lokale dekzandrug. Dit reliëfrijke 

landschap is na de middeleeuwen vermoedelijk in enkele eeuwen opgehoogd met 

een mengsel van plaggen en potstalmest: het esdek. De dikte van het esdek varieert 

op de hoge centrale rug van 1 m in de laagtes tot ca. 60 cm op de hoge ruggen. De 

oude bodemopbouw is redelijk tot goed bewaard onder het esdek. Op de ruggen 

is de toplaag weliswaar verdwenen, maar daaronder is nog een gehomogeniseerde 

B-horizont aangetroffen. In de laagtes is de oude bodemtop beter bewaard. Vooral 

aan de noordoostelijke rand langs de Erphoevenweg zijn uit- en inspoelingshorizonten 

aangetroffen. 

De zuidoostelijke dekzandbult stak hoger uit ten opzichte van de centrale zandrug. In 

het zuidoosten is naar verhouding dan ook weinig opgehoogd in de loop van de nieuwe 

tijd; op de hoogste plekken is de dunne ophogingslaag zelfs afgegraven en opgenomen 

in de bouwvoor.  

Landschap: locatiekeuze van de nederzettingen en invloed van de mens op de 
natuur

De voornoemde B-horizont blijkt het restant van een moderpodzol te zijn, ook wel 

bekend onder de naam ‘oude bosbodem’. Het onderzoek van Fase 1 heeft eerder al 

aangetoond dat een groot oppervlak van de centrale hoge zandrug bij aanvang van 

de eerste bewoning op de overgang van de late bronstijd naar de vroege ijzertijd nog 

bedekt was met loofbos. De eerste bewoners hebben zich op de oostflank van deze 

centrale rug gevestigd in de overgangszone van het loofbos naar de lager gelegen, 

vochtigere gebieden. Vermoedelijk hebben ze een deel van het loofbos moeten kappen 

voor de inrichting van hun erf, de bouw van hun huis en de aanleg van de omliggende 

akkers. 

De keuze voor deze locatie ligt voor de hand. De moderpodzolen op deze gronden 

waren relatief vruchtbaar in vergelijking met de dekzandgebieden ten oosten 

van het onderzoeksgebied. Deze gronden hadden bovendien ook zeer gunstige 

9
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grondwatercondities voor akkerbouw. De bewoners van de nederzetting bevonden 

zich op ruime afstand van de natte wijsgronden langs de breukzones, maar ze waren 

tegelijkertijd nog wel vlakbij stromend water. Mogelijk stroomden oorspronkelijk 

beekjes door de laagtes aan weerszijden van de centrale rug. Bovendien hoefden de 

bewoners op de relatief lage flank van de rug niet al te diep te graven om water te 

putten. 

Na een hiaat van meer dan 500 jaar, waarin de oude loofbossen vermoedelijk weer 

volop tot ontwikkeling waren gekomen, vindt er in de eerste helft van de 1e eeuw n. 

Chr. voor het eerst weer bewoning plaats in Uden-Noord. De bewoning begint iets 

westelijker: op de hoge rug in plaats van op de flank van de zandrug in vergelijking 

met de late bronstijd – vroege ijzertijd. Vermoedelijk is het loofbos op de hoge rug 

(met relatief vruchtbare moderpodzol) al vanaf de beginfase gekapt om ruimte te 

maken voor akkergronden. Het onderzoek van de eerste opgravingen in Fase 1 had 

al uitgewezen dat het aandeel boompollen in alle monsters uit de eerste helft van 

de Romeinse bewoning (vooral bewoningsfase 1 en 2) al rond de 35% moet zijn 

geweest. Dit geeft aan dat het landschap rondom de nederzetting vrij open was. Het 

recente onderzoek van Fase 2, dat vooral op fase 4 en fase 5 (200-250 n. Chr.) gericht 

was, laat een soortgelijk beeld zien. Het aandeel boompollen is in deze periode zelfs 

gereduceerd tot 25 %. Het aandeel (struik)heide blijkt juist hoog. Waar een monster 

uit de vroegste waterput uit de beginfase nog op een percentage struikheide van rond 

de 32% wijst, is dit aandeel in de recent onderzochte waterputten uit fase 4 inmiddels 

opgelopen tot 63%. Dit hoge percentage geeft aan dat in de directe omgeving van 

de nederzetting heidevelden aanwezig zijn geweest. Deze heidevelden werden 

waarschijnlijk begraasd en mogelijk af en toe verbrand om te onderhouden. In de 

heide stonden wellicht enkele solitaire eiken en berkenbomen en wat verder weg was 

waarschijnlijk een eiken-beukenbos met aan de randen en open plekken hazelaar te 

vinden. Op de lagere, nattere gronden stond elzenbroekbos.  

9.2.2 Bewoning in de Romeinse tijd

Ontwikkeling van het nederzettingssysteem
De in totaal 28 huizen, 32 bijgebouwen, 11 waterputten/kuilen en 3 werkkuilen behoren 

tot verschillende erven van een inheems-Romeinse nederzetting die van ca. 0 tot 250 

n. Chr. is bewoond.

In de beginfase, in de eerste helft van de 1e eeuw, wijkt het beeld van de bewoning 

niet of nauwelijks af van de voornoemde oudere bewoning uit (de overgang van de 

late bronstijd naar de) vroege ijzertijd. De nederzetting op de centrale rug vertoont 

dan namelijk de traditionele kenmerken van een kleinschalige, zelfvoorzienende, 

rurale bewoning op één solitair erf bestaande uit een huis, enkele bijgebouwen en een 

waterput. Waar men in de ijzertijd na uitputting van de omliggende akkers het gebied 

zou verlaten om zich elders nieuw te vestigen (binnen het zogenoemde systeem van 

zwervende erven),105 blijken de bewoners van Uden-Noord te breken met deze oude 

traditie. De bewoning wordt namelijk in de loop van de eerste helft van de 1e eeuw 

n. Chr. zelfs uitgebreid met maximaal twee erven binnen hetzelfde gebied: op de 

aangrenzende dekzandrug in het oosten. In de volgende fase vindt vervolgens een 

nog grotere uitbreiding van de bewoning plaats: vanaf de tweede helft van de 2e eeuw 

wordt de gehele centrale hoge zandrug ingedeeld in parallelle strookvormige kavels en 

huizen met een vaste oriëntatie. Binnen deze fase 2, maar ook in de daarop volgende 

fase 3, blijkt dat elke kavel sporen vertoont van één tot drie huizen. In theorie zouden 

105  Schinkel 1998.
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de huizen gelijktijdig kunnen zijn. Rekening houdend met de ruime dateringsmarge per 

fase (50 jaar) in vergelijking met de verwachte kortere gebruiksduur van huizen (25-30), 

is het echter aannemelijk dat er sprake is van opeenvolgende huizen: elke kavel was 

vermoedelijk steeds door één huis bewoond. Sporen van een aanbouw op de ene plek 

en bouwsporen van een nieuw huis in het verlengde van een oud huis op een andere 

plek zijn daarbij duidelijke aanwijzingen voor het plaatsvaste karakter van de kavels. 

In de Romeinse bewoning van de nederzetting is een opvallende breuk waar te nemen 

rond het midden van de 2e eeuw n. Chr. De oostelijke dekzandrug is inmiddels verlaten 

en op de centrale rug wordt de nederzetting volgens een geheel nieuwe lay-out met 

afwijkende oriëntatie van kavels en bijbehorende huizen ingericht. Ook nu blijk weer 

sprake van plaatsvaste kavels met binnen elke kavel één tot drie huizen. Vermoedelijk 

moet men ook voor deze fase 4 ervan uitgaan dat elke kavel steeds door één huis 

bewoond werd. Terugblikkend op alle bewoningsfasen van 1 tot en met 4 komt men 

namelijk met een subtotaal van 27 huizen, een gemiddeld gebruiksduur van 30 jaar 

voor elk huis en ten slotte een bewoning van ca. 200 jaar op een gemiddelde van 4 

gelijktijdige huizen (27 x 30= 810 jaar / 200 jaar). De vraag is dus zelfs of bijvoorbeeld in 

fase 2 en 4 daadwerkelijk sprake is geweest van zes gelijktijdige bewoonde kavels en 

huizen.

Ofschoon de samenstelling van de sporen en vondsten gedurende de bewoning steeds 

het rurale karakter uit blijft stralen (zie ook verderop), is in deze gestructureerde 

indeling van landschap en nederzetting duidelijk een Romeinse invloed te herkennen. 

Een soortgelijk beeld is waargenomen in de bloeiperiode van nederzettingen in 

de omliggende regio’s: bijvoorbeeld op vindplaats Westerveld in Oss-Ussen, waar 

greppels nog duidelijker de indeling van de nederzetting en bepaalde erven daarbinnen 

markeren,106 en op vindplaats Nistelrode-Zwarte Molen, waar zelfs een Romeinse 

maatvoering in de indeling van de nederzetting schuil lijkt te gaan.107

In eindfase 5 lijkt de bewoning na 200 jaar weer gereduceerd te zijn tot een erf 

met één gebouw: potstalhuis 134. Ofschoon er nog een (kleine) voortzetting van 

de nederzetting ten noorden van het plangebied schuil kan gaan, is de leegte ten 

zuiden van dit gebouw markant in vergelijking met de hoge bewoningsintensiteit 

van dit gebied in de voorgaande fasen. Eerder is al gewezen op de – op het oog – 

overeenkomst met de solitaire beginfase van de bewoning aan het begin van de 

Romeinse tijd. Deze overeenkomst gaat echter waarschijnlijk alleen op voor de 

omvang van het woonareaal: de ‘leegte’ van het omliggende gebied is anders te 

verklaren. Daar waar men voor de beginfase rondom het erf slechts nog met enkele 

kleinschalige akkers rekening moet houden, kan in de eindfase sprake zijn geweest van 

een grootschalig akkergebied dat zich over de gehele centrale rug uitstrekte. De mest 

uit de potstal maakt het mogelijk om de akkers regelmatig vruchtbaarder te maken en 

de graanproductie te verhogen. 

Men zou de afname van de bewoningsdichtheid, in het licht van soortgelijke 

ontwikkelingen elders op de zuidelijke zandgronden ook als een (negatief) resultaat 

kunnen zien van een jarenlange toegenomen bevolkingsgroei en bevolkingsdichtheid 

in de voorgaande fasen. Zo ziet Hiddink in de microregio Laarbeek aanwijzingen dat 

deze jarenlange groei in de loop van de 2e eeuw uiteindelijk tot overexploitatie van 

het landschap heeft geleid.108 Belangrijk verschil met Uden-Noord is echter wel dat 

verschillende potstalhuizen in de microregio van Laarbeek al sinds het tweede kwart 

van de 3e eeuw naast elkaar in gebruik waren. In Uden-Noord verschijnt het eerste 

potstalhuis 137 pas in de voorlaatste fase 4 (150-200 n. Chr.); het is bovendien het enige 

106  Wesselingh 2000, 213-225 en 244.246.
107  Jansen 2007, 550-557.
108  Hiddink 2005, 151-155.
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potstalhuis te midden van alle andere typen huizen. In de daaropvolgende eindfase 

5 is de opvolger, potstalhuis 134, nog maar het enige huis binnen de nederzetting. 

De extensieve bewoning in Uden-Noord lijkt eerder een bewuste strategie om het 

potstalsysteem en de intensivering van de graanproductie zo efficiënt mogelijk te 

benutten; de kleine omvang van de bewoning lijkt daarbij een bewuste keuze voor 

een balans tussen het beschikbare landschap en de akkerbouw. Mogelijk verklaart dit 

ook de relatief lange bewoningsduur in Uden-Noord (tot ca. 250 n. Chr.) in vergelijking 

met andere vindplaatsen uit de regio Oss en het Maas-Demer-Scheldegebied109 die 

doorgaans al kort voor, rond of kort na 200 n. Chr. eindigen. 

De hogere graanproductie die dit intensieve landbouwsysteem met zich meebracht 

kwam vermoedelijk deels voort uit de wens om te voldoen aan de vraag naar voedsel 

vanuit het Romeinse leger in de centra van het limesgebied. Op deze manier raakt de 

lokale economie verweven met een supra lokale economie. 

Dit verklaart wellicht ook het einde van de bewoning rond het midden van de 3e 

eeuw: interne problemen in het Romeinse rijk, met name de toegenomen druk op 

het limesgebied na voortdurende invallen van Germanen, leidden uiteindelijk in het 

achterland tot een stagnatie van de Romeinse vraag naar producten en daarmee tot 

een stagnatie van de lokale economie.110 

Ontwikkeling van de huizenbouwtraditie
De huizen van de Romeinse nederzetting in Uden-Noord passen binnen de 

huizentypologie van de regio Oss-Ussen (met name huistypen Oss-Ussen 8 en 9). 

Een opvallend aspect is de architecturale diversiteit van de huisplattegronden. 

Jansen noemt dit ook in relatie tot de inheems-Romeinse nederzetting Nistelrode-

Zwarte Molen en merkt op dat dit beeld totaal verschilt van de inheems-Romeinse 

nederzettingen in de Kempen (o.a. Lieshout, Someren) en Noord-Limburg (Weert), 

waar het grootste deel van de plattegronden vaak toe te schrijven is aan het 

Alphen-Ekeren type.111

Ondanks deze diversiteit passen de verschillende huistypen goed binnen eenzelfde 

bouwtraditie. Dit blijkt ook uit Uden-Noord, waar tevens een logische ontwikkeling in 

de opvolging van enkele hoofdtypen van huizen is op te merken. Tijdens het onderzoek 

van Fase 1 was al gewezen op de vertegenwoordiging van het huistype Oss-Ussen 5A 

of een variant daarop (overgangstype Oss-Ussen 5a/ Alphen-Ekeren) in de vroegste 

fase van de Romeinse nederzetting (huis 37). Het onderzoek van Fase 2 heeft nog een 

tweede exemplaar van dit type Oss-Ussen 5A aan de vroegste fase toe kunnen voegen 

(huis 162). Dit huistype komt al vanaf de midden- en vooral de late ijzertijd voor en 

is binnen de Romeinse bewoning dan ook als een klassiek model te beschouwen. 

Huizen van het type Oss-Ussen 5A kenmerken zich door een constructie, waarbij de 

daklast (met schilddak) werd opgevangen door een rij middenstijlen en paarsgewijs 

geplaatst wandstijlen in beide lange wanden. In deze lichte constructie was geen extra 

ondersteuning door buitenstijlen nodig. Voor deze relatief smalle gebouwen (6 m van 

wand tot wand) van Uden-Noord, was een dergelijke lichte constructie afdoende. Met 

de groei van de huisomvang (al vroeg) in de loop van de Romeinse bewoning, vooral 

in de breedte, was een dergelijk constructie echter niet meer afdoende. Vanaf fase 2 

en vooral fase 3 verschijnen huizen met een breedte van meer dan 7 m en dus met een 

grotere en zwaardere dakconstructie. Naast een zwaardere uitvoering van de midden- 

en wandstijlen ten opzichte van huistype 5A vertonen de nieuwe huizen van o.a. typen 

109  Hiddink 2005, 153-156. Hiddink belicht de overexploitatie aan de hand van de microregio 
aan de Beekseweg te Lieshout.

110  Zie o.a. Jansen 2007, 557.
111  Lieshout: Hiddink 2005;Someren: Hiddink 2009; regio Weert: Roymans et .al. 1998.
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8 en 9 dan ook sporen van een extra ondersteuning in de vorm van buitenstijlen. 

Op zich blijft de basis van de centrale draagconstructie deels wel hetzelfde: het 

rechthoekige frame dat bij het tweebeukige type 5A bovenin het dak (halverwege de 

helling) ondersteunde en dat zelf op de uiteinden van kruisvormige stijlen rustte, is 

bijvoorbeeld terug te vinden bij de eveneens tweebeukige huistypen 8 A, B, C en bij 

de tweebeukige huisdelen van type 9 A, B en C. Daar waar echter een extra stevige 

constructie of een extra indeling van de leefruimte nodig was, bijvoorbeeld bij een 

stal, werd de ondersteuning van de kruis(arm)uiteinden binnen het rechthoekig frame 

vervangen door een stabielere vorm van twee binnenstijlen (in combinatie met wand- 

en buitenstijlen): dit geldt met name voor de driebeukige delen van de huistypen 

Oss-Ussen 9A, B en C. Deze variabele opzet van de rechthoekige draagconstructie 

maakte het mogelijk om binnen elk huis, naar gelang de functie van bepaalde 

ruimte, te variëren in de dakondersteuning tussen middenstijlen en binnenstijlen. In 

combinatie met de variatiemogelijkheden in de dakconstructie aan de kopse kanten, 

een schilddak of (met middenstijl in de korte wanden) een zadeldak, leverde dit de 

grote diversiteit aan huizen op binnen de typologie van de regio Oss-Ussen.

Tijdens het onderzoek zijn in de twee laatste fasen van de bewoning in Uden-Noord 

nog aanwijzingen gevonden voor een volgende stap in de bouwtraditie, namelijk 

in de draagconstructie van twee potstalhuizen. Helaas zijn de plattegronden (huis 

134 en 137) te incompleet om alle kenmerken van een specifiek huistype te kunnen 

beschrijven. Wel is de belangrijkste verandering in de bouwontwikkeling te herkennen: 

de ondersteuning van de zwaarste daklast verplaatst van de midden- en binnenstijlen 

naar extra zware buitenstijlen die tegen over elkaar (en relatief ver buiten de wand) 

aan beide lange zijden van het huis zijn geplaatst. Deze buitenstijlen zijn met name 

waargenomen ter hoogte van het eenbeukige huisdeel binnen beide plattegronden: 

vermoedelijke moest de nieuwe bouwconstructie een zo breed en zo vrij mogelijke 

leefruimte creëren. Voor de introductie van de poststal als verschijnsel kan men vooral 

een zuidelijke invloed aanwijzen: op de zandgronden is daar al vroeger in de Romeinse 

bewoning, bijna de gehele 2e eeuw n. Chr. (in ieder geval vanaf het tweede kwart), al 

sprake van potstalhuizen. Daar komen ze voor in een specifiek type huisplattegrond: 

het tweebeukige type van Alphen-Ekeren.112 Of met de introductie van de potstal 

(en het potstalsysteem van akkerbemesting) ook de introductie van de voornoemde 

bouwtechnische veranderingen vanuit deze zuidelijke gebieden plaatsvond, is zoals 

voornoemd nog onduidelijk. Binnen de incomplete en onduidelijke plattegronden lijken 

aanwijzingen voor binnenstijlen en de daaruit af te leiden gedeeltelijke driebeukige 

bouw dit vooralsnog tegen te spreken. 

Los van de voornoemde diversiteit in de huistypen van Oss-Ussen was binnen de 

bouwtraditie nog ruimte voor een persoonlijke inbreng van de huiseigenaar: een die 

op zich niets veranderde aan de basisconstructie, maar daar juist wat aan toevoegde. 

Vermoedelijk moeten we in dit licht de plaatsing van een extra rij (bouwtechnisch 

onnodige) buitenstijlen aan beide kopse kanten van een huis (structuur 36) uit Fase 1 

van het onderzoek bezien. In combinatie met de andere buitenstijlen langs de lange 

wand gaf deze extra toevoeging de indruk van een Romeins porticus: een imitatie van 

een zuilengalerij rondom het huis. Dat de huiseigenaar daarmee ook automatisch een 

hogere status binnen de nederzetting heeft genoten, hoeft niet per se het geval te zijn 

(zie verderop onder ‘Handel en verschillen binnen de nederzetting’). Zoals ook in de 

materiële cultuur is te bemerken, bijvoorbeeld het gebruiksaardewerk, kwam uit het 

contact met de Romeinen nu eenmaal een bepaalde invloed in vorm en stijl naar voren.

112  Hiddink 2005, 119-120.
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Bestaanseconomie 
Binnen elke bewoningsfase vertonen huizen verschillen in omvang en indeling. 

Mogelijk getuigen ze van een economische taakverdeling binnen de nederzetting. 

Sommigen bewoners hadden grote woonstalhuizen voor het vee. Alleen tijdens de 

opgraving van Fase 1 zijn slechts enkele botfragmenten van rund en schaap / geit 

gevonden. Uitgaande van de bekende veestapel in de Romeinse tijd kunnen we daar 

wellicht varken en mogelijk wat paard en pluimvee aan toevoegen. Tijdens deze 

eerste onderzoeksfase waren er binnen een aantal plattegronden slechts indirecte 

aanwijzingen voor een stalfunctie zoals een driebeukige indeling van een huisdeel. 

Fase 2 heeft meer concrete bewijzen voor een stalfunctie opgeleverd: in het noorden 

zijn zoals voornoemd twee huizen met een verdiept, humeus gevuld oostdeel 

gevonden. Plattegronden met een soortgelijk verdiept deel zijn vooral bekend van 

het Maas-Demer-Schelde gebied, maar ook zuidelijkere gebieden tot in Vlaanderen: 

de potstalhuizen van het Alphen-Ekerentype. Pollenonderzoek in Uden-Noord heeft 

uitgewezen dat het verdiepte deel inderdaad als stal in gebruik kan zijn geweest. In dat 

geval werd het vee dat in de (pot)stallen stond, gevoerd met twijgen en katjes van els, 

hazelaar en andere bomen en struiken en incidenteel misschien ook met graanafval. 

Mogelijk heeft men in de omringende heidevelden plaggen gestoken om de bodem 

van de (pot)stallen mee te bedekken, regelmatig overdekt met stro. Een mengsel van 

plaggen en mest kon dan met regelmaat over de akkers uitgestrooid worden: om de 

akkers te bevruchten en zo de graanproductie verhogen.

Mogelijk was akkerbouw en veeteelt in de eindfase in handen van één en dezelfde 

boer: een gemengd bedrijf, aangezien de sporen slechts op de aanwezigheid van één 

huis in deze periode wijzen. In de voorgaande fasen was mogelijk nog sprake van 

een taakverdeling: sommigen legden zich toe op de veeteelt en hadden een grote 

woonstalboerderij. Anderen richtten zich vermoedelijk op andere activiteiten zoals de 

akkerbouw; voor hun volstond een kleiner huis. Het botanisch onderzoek van Fase 2 en 

vooral Fase 1 heeft de aanwezigheid van gerst, emmertarwe, pluimgierst, duivenboon, 

vlas en mogelijk haver aangetoond: soorten die ook uit andere vindplaatsen op de 

zandgronden bekend zijn in de regio. Alleen van gerst en vlas zijn resten aangetroffen 

die indicatief zijn voor lokale verbouw. Het onkruidspectrum toont aan dat op de 

nederzetting (moes)tuinen aanwezig waren. De akkers bevonden zich volgens het 

botanisch onderzoek vooral op hoger gelegen, droge, matig voedselrijke (zure) 

zandgrond. Met de uitbreiding van de bewoning over de zandrug (vanaf fase 2) 

moesten de bewoners de akkers vermoedelijk naar de flanken verplaatsen.

Gezien het afval van metaalbewerking ter hoogte van enkele huizen en een 

bijgebouw uit zowel Fase 1 als Fase 2 is het aannemelijk dat een aantal bewoners zich 

(ook) heeft toegelegd op ambachtelijke activiteiten zoals de bewerking van brons 

(porticus-huis 36 uit onderzoeksgebied Fase 1) en het smeden van ijzer (rond huis 

137 uit onderzoeksgebied Fase 2). Vermoedelijk was er binnen de nederzetting in dit 

geval sprake van een specialisatie in de nijverheid. Het aantal brons- en slakmateriaal 

wijst echter nog wel op een kleinschalige productie voor eigen gebruik binnen de 

nederzetting. Mogelijk werden deze ambachtelijke activiteiten dan ook gecombineerd 

met de reguliere veeteelt en/of akkerbouw (en dan wel buiten bijvoorbeeld het zaai- en 

oogstseizoen).

Handelsnetwerken en verschillen binnen de nederzetting
In vergelijking met de ijzertijd valt in de Romeinse tijd een sterke toename 

van importproducten op. Het onderzoek van Fase 1 had al uitgewezen dat het 

handgevormde aardewerk geleidelijk steeds meer vervangen wordt door Romeins 

importmateriaal uit onder andere Noord-Frankrijk. Andere materiaalcategorieën 
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die worden aangevoerd zijn: metaalobjecten zoals fibulae, militaria, paardentuig en 

glaswerk zoals flessen, ribkommen en meloenkralen. In het steenmateriaal vallen geen 

bijzondere importen op. Zoals in de prehistorie wordt nog wel steeds gebruikt gemaakt 

van oude handelsnetwerken voor het verkrijgen van o.a. maalstenen van tefriet uit het 

Eiffelgebied. De steenproductie heeft echter sowieso een geringe rol van betekenis. 

Ofschoon stenen van nature in de fluvioperiglaciale zandondergrond van Uden-Noord 

aanwezig waren, hebben de bewoners van Uden-Noord hier namelijk maar beperkt 

gebruik van gemaakt.

De voornoemde categorieën aardewerk en metaal getuigen dus nog het meest van 

toegenomen import in de Romeinse tijd. Het importmateriaal vertoont echter – met 

uitzondering van een enkel metaalstuk - geen bijzonder luxewaar. Het materiaal lijkt 

goed te passen in een inheemse, rurale nederzetting, waarin men toegang heeft tot 

regionale handelsnetwerken met de Romeinen. Dit beeld is ook bekend van andere 

rurale vindplaatsen in het MDS-gebied en de Oss-regio.113

De importen werden hoogstwaarschijnlijk geruild tegen vee of lokale producten zoals 

graan. De ruil veronderstelt wel dat er enig surplus geproduceerd moest worden. Dit 

valt echter lastig te bewijzen. Mogelijk was de toegang tot de handelsnetwerken in 

Uden-Noord voorbehouden aan enkele personen binnen de nederzetting. Tijdens het 

onderzoek van Fase 1 leken er ook aanwijzingen te zijn voor een lokale elite: op de 

eerste plaats in de bouw van een huis met Romeinse bouwinvloed: het porticus-huis 

(structuur 36) van fase 4. Op de tweede plaats leek er sprake van een concentratie van 

metaalobjecten en resten van bronsbewerking ter hoogte van dit porticus-huis. Nu ook 

het gebied van Fase 2 is opgegraven komt uit het totaalbeeld van Uden-Noord echter 

een meer gelijkmatige spreiding van de metaalobjecten naar voren: verspreid over 

verschillende huizen uit verschillende bewoningsfasen. De aangetoonde bewerking 

van brons, zoals op het erf van het porticus-huis, en het smeden van ijzer op het erf 

van huis 137 (beide in fase 4), blijken bovendien op een kleine, ambachtelijke schaal 

binnen de nederzetting plaats te hebben gevonden. Er is kortom dus geen sprake 

van een afgebakende, omgreppelde ruimte met een porticus-huis in combinatie 

met concentraties van bijzondere importen zoals in Oss-Westerveld wel het geval 

is. Daar wijst alles wel op een lokale elite met exclusieve (handels)rechten binnen 

de nederzetting. Voor Uden-Noord lijkt de porticus net als de rest van het Romeinse 

import eerder slechts een Romeinse invloed binnen een verder rurale, agrarische 

nederzetting.

Begravingen en rituele deposities
Net als bij het onderzoek van Fase 1 zijn binnen Fase 2 geen sporen van graven uit de 

Romeinse tijd aan te wijzen. Tijdens Fase 1 is al als verklaring opgevoerd dat grafvelden 

uit de Romeinse in de regio en elders op de zuidelijke zandgronden vooral buiten de 

nederzettingscontext liggen. Opvallend daarbij is dat de doden vaak zijn begraven 

te midden van oudere graven uit de ijzertijd. Dit is ook het geval bij het nabijgelegen 

grafveld van Uden-Slabroek.114 Vermoedelijk probeerde men meer aanzien te krijgen 

door een ‘claim’ op de voorouders te leggen.

In de nederzetting van Uden-Noord zijn wel verschillende huizen en bijgebouwen 

gevonden met bouw- en verlatingsoffers. Deze blijken overigens beperkt te zijn tot 

het onderzoeksgebied van Fase 1; Fase 2 heeft namelijk geen nieuwe contexten met 

dergelijke offers of andere rituele deposities opgeleverd.

In Uden-Noord is een grote diversiteit aan rituele praktijken te associëren met 

onderdelen van gebouwen. Deze variëren van bouwoffers tot verlatingsoffers. De 

113  Wesselingh 2000.
114  Van Wijk en Jansen 2010.
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gedeponeerde objecten bestaan uit complete metalen objecten (mes, zaag, fibula), 

maalsteenfragmenten en aardewerk dat vermoedelijk compleet gedeponeerd was. 

Wat betreft de locatie van de deposities zijn deze gevarieerder dan in bijvoorbeeld de 

regio Oss, waar bouwoffers volgens strakke regels in de plattegronden gedeponeerd 

zijn.115 In Uden variëren de locaties van middenstaanders, tot wandstijlen en 

wandgreppels.

9.3 Een landweg en enkele bewoningsporen uit de periode 
middeleeuwen – nieuwe tijd

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn in de westelijke randzone van het 

onderzoeksgebied sporen van bermgreppels en karrensporen uit de nieuwe tijd 

aangesneden. De ligging parallel aan het huidige Hogepad wees uit dat het hier om 

sporen van de voorganger van deze weg gaat. Dergelijke oude landwegen uit de 

nieuwe tijd hebben vaak ook een laatmiddeleeuwse voorganger, waarlangs soms ook 

bewoningssporen in de vorm van boerderijen worden aangetroffen.

Omdat grote delen van de westelijke zone tijdens het proefsleuvenonderzoek nog 

niet toegankelijk waren, is de zone pas tijdens Fase 1 en Fase 2 grondig onderzocht. 

Hierbij is het vervolg van de karrensporen en vooral van bermgreppels aangesneden.  

Naast de wegrestanten in de westelijke randzone werden er ook wegrestanten in de 

oostelijke randzone aangetroffen. Tezamen vormden deze restanten de voorlopers van 

de huidige Hogepad in het westen en de Erphoevenweg in het oosten. 

Tijdens het onderzoek van Fase 2 werden in het westen tevens mogelijke restanten 

van een houtwal aan de oostzijde van de voornoemde bermgreppels en de 

karrensporen gevonden. De totale breedte van de oude landweg bedraagt daarmee 

ca. 6,3 m. Hoewel vondstmateriaal afwezig is uit Fase 2, is de weg vermoedelijk in 

de 19e eeuw te dateren op grond van aardewerk dat bij eerder onderzoek wel in de 

greppels is aangetroffen. Tijdens de verschillende opgravingen zijn geen aanwijzingen 

gevonden voor een middeleeuwse bewoning langs de oude landwegen. Een mogelijk 

uitzondering is een kleine cluster paalsporen in het noordwesten langs het Hogepad: 

één van de vijftien sporen bevatte namelijk een scherf grijsbakkend aardewerk uit 

vermoedelijk de periode 12e- 14e eeuw. In de cluster is geen gebouwstructuur te 

herkennen. Uitgaande van slechts één vondst, dient er rekening mee te worden 

gehouden dat het hier ook om opspit kan gaan. De palenzwerm zou men in dat geval 

ook aan de nieuwe tijd toe kunnen wijzen, net als een waterput, kuil en greppels uit 

de 19e-20e eeuw die langs het Hogepad en de Erphoevenweg zijn gevonden. Deze 

losse sporen passen in het buitengebied van de nieuwe tijd-bewoning die op historisch 

kaartmateriaal uit de 19e eeuw is weergegeven of horen zelfs nog bij subrecente 

bewoning langs het Hogepad. 

De centrale rug tussen beide oude wegen was toen in de nieuwe tijd in gebruik 

als akker. De minuutkaart uit 1811-1832 laat zien dat de akker ingedeeld is smalle 

zuidwest-noordoost georiënteerde stroken. De akker moet al eerder opgehoogd 

zijn met een mengsel van plaggen en mest. De meeste vondsten uit dit opgehoogde 

pakket (het esdek) plaatsen de ophoging globaal tussen 1500 en 1700.

115  Van Hoof 2007, 264.
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9.4 Advies ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen

Tijdens de opgravingen in de onderzoeksgebieden van Fase 1 en Fase 2 zijn een 

omvangrijke nederzetting uit de Romeinse tijd en een landweg uit de nieuwe tijd 

binnen een gebied van ca. 9 ha opgegraven: de donkergroene gebieden op de 

advieskaart (Figuur 9.1).

Aan de westzijde van beide onderzoeksgebieden is de landweg uit de nieuwe tijd 

definitief onderzocht. Daar is tijdens de opgravingen tevens de westgrens van de 

Romeinse nederzetting bereikt. In het zuiden blijken de sporen uit de Romeinse 

tijd tot aan de grens van onderzoeksgebied van Fase 1 en 2 te reiken. In principe 

zou men ten zuiden van deze grens nog een vervolg van de Romeinse nederzetting 

kunnen verwachten. Hier valt echter een belangrijke kanttekening bij te plaatsen. 

Eventuele vervolgsporen van deze vindplaats zullen reeds verstoord zijn door recente 

graafwerkzaamheden: in het kader van de aanleg van de Rondweg, begeleidende 

infrastructuur en ontgrondingen (grijs op de kaart, Figuur 9.1) direct ten noorden 

daarvan. De kans is daarom klein dat buiten de zuidzijde van Fase 1 en Fase 2 

daadwerkelijk nog sporen uit de Romeinse tijd aanwezig zijn binnen het plangebied 

Uden Noord I. Gezien de aanwezigheid van een moderne woonwijk ten zuiden van de 

Rondweg, die tevens de zuidgrens van plangebied Uden Noord I vormt, dient ook voor 

dit gebied de verwachting naar beneden bijgesteld te worden. 

De nederzetting is aan de oostzijde grotendeels bepaald in verschillende 

opgravingsputten. Daar waar de westgrens uit een strakke noord-zuidlijn blijkt te 

bestaan, lijkt de oostgrens een grilligere loop te volgen. In het oosten waren sommige 

gebieden ontoegankelijk, zelfs tot in de laatste opgravingscampagnes. Gezien de 

voornoemde grillige loop is de kans dan ook aanwezig dat de nederzetting uit de 

Romeinse tijd nog tot in dit gebied reikt: de oranje zones op de advieskaart (Figuur 

9.1). Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen twee soort gebieden:

- De ontoegankelijke zones binnen het onderzoeksgebied van Fase 1 en Fase 2. 

Gezien de ligging van deze ontoegankelijke zones binnen de vindplaats uit de 

Romeinse tijd, is de kans op de aanwezigheid van sporen uit de Romeinse tijd 

heel groot. Dit geldt met name voor de noordelijke uithoek van Fase 2 (ter hoogte 

van inrichtingsgebied ‘Kamer 1’): daar zijn vervolgsporen van de oostelijke kopse 

kant van een bijzondere woonstalboerderij zelfs bewust in de grond laten zitten 

omdat het betreffende perceel genomineerd stond om verkocht te worden onder 

voorwaarde dat de naaldbomen op dit perceel behouden zouden blijven. De meest 

actuele uitwerkingsplannen voor dit perceel en de direct omgeving bevestigen 

inmiddels dat de bewuste strook met Romeinse sporen (rood op de kaart, Figuur 

9.2) als groenstrook behouden blijft. Mocht er in de toekomst alsnog plannen zijn 

om dit gebied af te graven, waarbij de Romeinse sporen in de ondergrond bedreigd 

worden, dan adviseert Archol de gemeente en eigenaar van het bewuste perceel 

de graafwerkzaamheden te laten begeleiden door de lokale Heemkundekring van 

Uden. 

- De ontoegankelijke zones buiten het onderzoeksgebied van Fase 1 en Fase 2 

(oranje zones in Figuur 9.1). Ook hier kan men een vervolg van nederzettings-

sporen uit de Romeinse tijd verwachten, aangezien noch in proefsleuven, noch in 

opgravingsputten de exacte oostgrens van de nederzetting is bepaald. Aangezien 

de opgravingen binnen plangebied Uden Noord I zijn afgerond en alle terreinen 

daarbinnen formeel reeds archeologisch vrij zijn gegeven, adviseert Archol 

de gemeente en/of eigenaar van de bewuste percelen eventuele toekomstige 

bodemingrepen hier te laten begeleiden door de lokale Heemkundekring van 

Uden.
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Zelfs rekening houdend met de voornoemde ontoegankelijke zones is op grond van 

het vooronderzoek, de opgravingen en het bekende beeld van grondverstoringen 

toch te verwachten dat de Romeinse vindplaats aan de oostzijde niet tot buiten 

de grens van het plangebied zal reiken. Zoals voornoemd valt dit ook niet aan de 

west- en zuidzijde te verwachten. Dit geldt echter wel voor de noordzijde van het 

plangebied. De opgravingen hebben immers aangetoond dat de sporen van de 

Romeinse nederzetting letterlijk tot aan de noordgrens van het onderzoeks- en 

plangebied reiken. Bij toekomstige plannen voor de ontwikkeling van het gebied ten 

noorden van Uden Noord I dient men dan ook rekening te houden met archeologisch 
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N:\Lopende Projecten\1461 DO Uden Noord fase 2\2.uitwerking\1.sporen en structuren\mapinfo\Workspaces\Advieskaart.WOR (21/08/2018)

Figuur 9.1 
Overzicht van plangebied Uden-Noord I met de 
onderzochte gebieden van Fase 1 en 2 inclusief 
advies ten aanzien van nog te ontwikkelen 
zones (Kamer 1 tot en met 4) rondom de vind-
plaats: zowel binnen het plangebied als in het 
relevante stuk daarbuiten (noordzijde). 

Figuur 9.2 
Uitwerkingsplan (Kamer 1) voor de inrichting 
van het noordelijk gebied van Fase 2 met (in 
rood) het verwachte vervolg van een Romeinse 
boerderij binnen de grens van plangebied Uden 
Noord I.
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onderzoek: inventariserend proefsleuvenonderzoek (om de reikwijdte van de 

vindplaats te bepalen) en opgravingen (om alle sporen en vondsten van de vindplaats 

te documenteren).116 Gelukkig geldt voor deze noordelijke terreinen binnen het 

bestemmingplan ‘partiële herziening buitengebied 2017’ al een restrictie in verband 

met de waarde archeologie die aan deze gebieden is toegeschreven. Inmiddels zijn 

twee percelen van deze noordelijke terreinen reeds onderzocht en op basis van de 

resultaten af te schrijven (wit op de advieskaart, ten noorden van Kamer 1): Voortweg 7 

blijkt na proefsleuvenonderzoek van Archol geen behoudenswaardige archeologische 

sporen te bevatten;117 Hengstheuvelweg 1 blijkt op grond van verkennend 

booronderzoek118 en een aanvullende archeologische begeleiding door de Werkgroep 

Archeologie van Heemkunde Kring Uden119 sterk verstoord.

116  Hierbij dient benadrukt te worden dat booronderzoek ongeschikt is om het vervolg van een 
Romeinse vindplaats (zonder vondstlaag) op een zandgrond te bepalen.  

117  Van As 2014.
118  Kalisvaart 2017.
119  Waarneming Heemkundekring Uden Hengstheuvelweg 1 Uden, uitgevoerd 14-21 april 2018 

(intern verslag H. van Alphen, nog niet in Archis ingevoerd).
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Catalogus Romeinse tijd

T.A. Goossens, M. van Zon en S. Baas 

10.1 Huizen

Structuur 128

Inleiding
Structuur 128 bevindt zich geheel in werkput 154, in het noordwesten van de 

opgraving. De ligging van de plattegrond was reeds bekend uit het proefsleuvenon-

derzoek.1 De structuur ligt schoon in het vlak en wordt niet oversneden door andere 

sporen. De structuur meet 30,2 x 9 m en is westzuidwest-oostnoordoost georiënteerd 

(Figuur 10.1).2

Type en constructie
De draagconstructie van de plattegrond bestaat uit een driebeukige centrale ruimte 

met aan weerszijden een tweebeukige ruimte. Op basis hiervan is de plattegrond te 

bestempelen als een vertegenwoordiger van het type Oss-Ussen 9B. 

In het westelijke en het oostelijke deel bestaat de dragende constructie uit 

middenstijlen (diepte 107-150 cm), gecombineerd met dragende stijlen in de wand 

(diepte 64-86 cm) en de ingangspartijen (diepte 70-80 cm). In het midden bestaat 

de kern van de dragende constructie uit twee paren binnenstijlen (diepte 70-100 

cm), gecombineerd met dragende stijlen in de wand (diepte 72-80 cm). De paren 

binnenstijlen3 en de middenstijlen (als kruisvormige nokpalen) droegen samen 

vermoedelijk een rechthoekige frame van langs- en dwarsliggers, dat het dak 

halverwege ondersteunde. De dakvoet werd (na de dragende wandstijlen) uiteindelijk 

opgevangen door buitenstijlen rondom. Daarvan zijn er 31 aangetroffen. Gezien 

het grote aantal en de regelmatige paalzetting was mogelijk sprake van individuele 

ondersteuning van de kapsporen door de buitenstijlen. De rechte lijn waarop de 

buitenstijlen voorkomen, kan echter ook een aanwijzing zijn dat de buitenstijlen 

bovenin onderling verbonden waren door een ligger, namelijk een buitenstijlligger: de 

dakvoet rustte in dat geval niet op de individuele buitenstijlen, maar op de langsligger. 

De buitenstijlen bevinden zich ca. 80 cm uit de wandgreppel. De relatief geringe diepte 

(10-35 cm) van de buitenstijlen wijst uit dat de dragende functie beperkt was.

Dak
Voor beide kopse kanten geldt dat de middenstijlen op enige afstand (2-2,5 m) aan de 

binnenzijde van de korte wanden geplaatst zijn. Het is dan ook aannemelijk dat het dak 

ook aan deze uiteinden een hellend vlak had: dit is kenmerkend voor een schilddak-

constructie (met eindschild). De buitenstijlen lijken dit te bevestigen: de overeenkomst 

in de dieptematen en in de positie ten opzichte de wand rondom impliceert voor alle 

zijden van het gebouw een gelijke daklast en dus een schilddak. 

1  Van Hoof 2008, 51-53, Figuur 5.5 (huis 6).
2  Bij het bepalen van de lengte- en breedtematen van de structuren is steeds gemeten tussen het 

hart van beide uiterste paal- of wandsporen.
3  Elk paar binnenstijlen is in deze interpretatie onderling verbonden door een dwarsligger. Op het 

midden van deze ligger kon tevens een paal geplaatst worden ter ondersteuning van het dak in 
de nok (of zelfs een nokligger).

10
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Wanden
De structuur is rondom voorzien van een wandgreppel (diepte 44-77 cm). De 

wandgreppel is alleen onderbroken door de ingangen in de lange zijden. In de greppel 

zijn drie losse wandstijlen aangetroffen (diepte 10-60 cm). 

Ingangen
De structuur heeft vier duidelijke, tegenover elkaar geplaatste ingangen: samen 

vormen ze twee doorgangen (dwars) in het gebouw. De doorgangen bevinden 

zich aan weerszijden van het driebeukige middendeel, op de overgang naar de 

tweebeukige delen. De breedte van de ingangen varieert tussen 1,4 en 1,8 m, waarbij 

aan weerszijden sprake is van diepe paalkuilen (diepte 70-124 cm). De palen moesten 

waarschijnlijk een gedeeltelijk insnijding in het overhellend dak (dat immers over de 

wand tot aan de buitenstijlen reikte) ondersteunen met het oog op een menshoge 

ingang.

Indeling
De plattegrond heeft binnen de wandgreppel een omvang van 28 x 6,7 m. Hierbij 

was het driebeukige middendeel vermoedelijk afgeschermd van de tweebeukige 

delen door een scheidingswand. Een viertal paalsporen (diepte 7-12 cm), gelegen aan 

weerszijden van het middendeel, kunnen worden geïnterpreteerd als de steunpalen 

van ingangen in deze wanden. De ingangen zijn 1,3 m breed. Er zijn geen concrete 

vondsten of sporen aangetroffen, zoals haardkuilen of mestvlekken, die het mogelijk 

maken de plattegrond eenduidig in te delen in woon- en staldelen. Informatie over de 

indeling is echter ook indirect af te leiden uit de kenmerken van de draagconstructie en 

dan met name uit de dichtheid van dragende palen per ruimte. De geringe paalzetting 

in de twee zijruimten lijkt voort te komen uit de wens om zoveel mogelijk leefruimte 

te creëren. Hier vonden waarschijnlijk de woon- en huishoudelijke of ambachtelijke 

activiteiten plaats. De dichte paalzetting in de centrale ruimte kan bewust als verdere 

indeling gebruikt zijn: bijvoorbeeld voor de inrichting van een stal met verschillende 

boxen. 

Bijzondere elementen
Geen.

Reparaties en verbouwingen
De tweede middenstijl (vanuit het westen geteld) is vermoedelijk een keer vervangen 

of verstevigd. Verder zijn er geen aanwijzingen voor reparaties of verbouwingen. 

Afdanking en (post-)depositie
Vrijwel alle palen zijn na de gebruiksfase van het gebouw verwijderd. In de meeste 

sporen zijn namelijk uitgraafkuilen aangetroffen. In enkele gevallen was nog een 

paalkern herkenbaar. Dit gold vooral voor de middenstijlen. De homogene vulling wijst 

erop dat men niet de moeite heeft genomen om deze diepe palen uit te graven. De 

punt van de paal is in situ vergaan. In hoeverre de paal bovengronds nog aanwezig was, 

of dat deze op het maaiveld is afgezaagd is niet te zeggen. 

Vondsten
In de sporen van de plattegrond is slechts een beperkte hoeveelheid vondstmateriaal 

(12 stuks) aangetroffen. Opvallend is de spreiding van het vondstmateriaal: op een 

scherf en een fragment bouwkeramiek (v.3203) uit één van de binnenstijlen in het 

middendeel na, zijn alle vondsten afkomstig uit de zuidzijde van de plattegrond. Zo zijn 
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de andere fragmenten bouwkeramiek (v.3159) afkomstig uit de wandgreppel, evenals 

twee scherven (v.3171) en een scherf uit een wandstijl (v.3132). De overige scherven zijn 

afkomstig uit de buitenstijlen (v.3131, v.3246 t/m v.3249). Het metaal is afkomstig uit de 

zuidelijke dakdragende wandstijl ter hoogte van het tweede paar binnenstijlen (vanaf 

het westen geteld, v. 3158). 

Tijdens de metaaldetectie van het tussenvlak is enkele meters ten zuiden van de 

plattegrond, ter hoogte van de parallelle palenrij (structuur 15o) nog een fibula 

gevonden in het afdekkende esdek: een steunarmfibula (v. 3068, zie Figuur 7.40).

Aardewerk
De structuur heeft tien scherven opgeleverd. Uit de plattegrond komt uitsluitend 

gedraaid aardewerk. Het aardewerk is als volgt gedetermineerd:

- Ruwwandig: 1 wandscherven (v. 3248).

- Dolium: 1 randscherf van het type Stuart 147.

- Gladwandig: 6 wandscherven (v. 3171, 3131, 3246 en 3247).

- Terra sigillata: 1 randscherf van een kom type Dragendorff type 27 (v. 3132) en 1 

wandscherf van een bord type Dragendorff 15/17 (v. 3249).

Bouwmateriaal
- 1 fragment van een tegula (v. 3203).

Metaal
- 1 ijzeren spijker (v. 3158).

Associatie
In de nabijheid van de plattegrond zijn twee palenrijen aanwezig: structuren 136 en 

150. De palenrijen kunnen samenhangen met het erf van huis 128. Dit lijkt vooral op te 

gaan voor palenrij structuur 150. De rij bevindt zich op ca. 3,7 m van de zuidelijk lange 

wand en heeft een gelijke oriëntatie als het huis. De palen lijken een associatie met de 

buitenstijlen van het huis te vertonen in de vorm van een gelijke onderlinge afstand 

en parallelle ligging. Ze bevinden met name ten zuiden van de centrale ruimte. In 

hoeverre het hier daadwerkelijk om een hekwerk of een andere constructie gaat is dan 

ook onzeker. Uitgaande van de voornoemde interpretatie van de centrale ruimte als 

stal kan een hekwerk hier wellicht gediend hebben om het vee aan de zuidzijde van de 

boerderij te verzamelen en (via de doorgangen) naar of uit de stal te geleiden.

Ten oosten van de plattegrond is een waterput aanwezig: structuur 130. De waterput 

kan niet nauwkeuriger gedateerd worden dan Romeins, dus op basis van de datering is 

niet vast te stellen of de waterput bij de plattegrond hoort. De korte afstand (16 m) tot 

huisplattegrond lijkt hier wel op te wijzen.

Datering
Typologisch is de huisplattegrond te dateren in de Romeinse tijd. De hoeveelheid 

aardewerk is vrij gering voor een betrouwbare datering. Het aardewerk is op basis 

van de aangetroffen typen terra sigillata te dateren in de tweede helft van de 1e of het 

begin van de 2e eeuw. Gezien het ontbreken van handgevormd ligt een datering na 

70/100 n. Chr. voor de hand. Rekening houdend met de einddatering van het aardewerk 

van type Dragendorff 15/17 (100 n. Chr.) komt men uiteindelijk op een datering van ca. 

70 tot 100 n. Chr. voor structuur 128.

De steunarmfibula die even ten zuiden van de plattegrond is aangetroffen, past niet bij 

deze datering. Dergelijke fibulae stammen namelijk uit het eind van de 4e en het begin 

van de 5e eeuw.
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Figuur 10.1 
Plattegrond van structuur 128 (boven) met 
spoordieptes (onder) (schaal 1: 200).



Uden-Noord/Hengstheuvel    145

Structuur 131

Inleiding
Structuur 131 bevindt zich geheel in werkput 156, in het noordwesten van de 

opgraving. De ligging van de plattegrond was reeds bekend uit het proefsleuven-

onderzoek.4 Tijdens het vooronderzoek was de structuur echter geïnterpreteerd als 

bijgebouw. Bij de opgraving bleken de sporen tot een huisplattegrond te behoren. 

De structuur ligt schoon in het vlak en wordt niet oversneden door andere sporen. 

De structuur meet 19 x 7,4 m en is westzuidwest-oostnoordoost georiënteerd (Figuur 

10.2).

Type en constructie
De palen van de dragende constructie delen de plattegrond op het eerste oog in een 

deels tweebeukige en deels driebeukige ruimte. De daklast wordt namelijk gedragen 

door drie middenstijlen (diepte 90-100 cm) in het westen en een paar binnenstijlen 

(diepte 80-88 cm) in het oosten. In het uiterste oosten zijn de binnenstijlen weer 

vervangen door een middenstijl. Deze wisseling van middenstijlen naar binnenstijlen 

(en weer terug) is doorgaans kenmerkend voor het type Oss-Ussen 9. De plaatsing 

van een middenstijl ter hoogte van de oostelijke korte wand, zou dan een nadere 

toewijzing aan type 9C opleveren. Toch passen de overige kenmerken niet goed in het 

stereotype beeld van type van Oss-Ussen 9. Een vergelijkbare plattegrond is tijdens 

de opgraving van fase 1 aangetroffen: structuur 28. Deze plattegrond kon eveneens 

niet eenduidig getypeerd worden. De belangrijkste afwijking van beide plattegronden 

ten opzichte van type Oss-Ussen 9B is de plaatsing van het paar binnenstijlen in het 

oosten. De binnenstijlen met een onderlinge afstand van 1,3 m liggen op één (dwars) 

lijn met dakdragende wandstijlen aan weerszijden. Dit suggereert dat hier sprake kan 

zijn geweest van een scheidingswand (zie onder). De binnenstijlen vervullen hierbij een 

dubbelrol: zij flankeren een ingang in deze wand en vervullen tevens een dakdragende 

rol. Indien het paar binnenstijlen daadwerkelijk een scheidingswand ondersteunde, 

kan men hier dan wel echt spreken van een deels driebeukige plattegrond en daarmee 

van een type Oss-Ussen 9C? De enige middenstijl ten oosten van de scheidingswand 

deelt de oostelijke ruimte namelijk eerder in een tweebeukige ruimte. Uitgaande van 

de geschetste interpretatie ligt het meer voor de hand om structuur 131 te beschouwen 

als een volledig tweebeukige plattegrond met een middelstijl ter hoogte van de korte 

wand: kenmerkend voor het type Oss-Ussen 8B. Opvallend is wel het ontbreken van 

een karakteristieke wandgreppel, die doorgaans op een diepere en stevigere wand 

wijst in vergelijking met de ondiepe wandgreppel van type 8A.5 Deze afwijking van 

de structuur is wel te verklaren: de wandsporen die de wandgreppel in structuur 131 

vervangen, zijn even diep zijn als de dragende buitenstijlen; ze wijzen dus toch ook op 

een stevige wandconstructie.

De dakvoet rustte op buitenstijlen rondom de structuur. In totaal zijn er 18 

aangetroffen (diepte 2-26 cm). Gezien de rechte lijn en het geringe aantal buitenstijlen, 

moeten ze bovenin verbonden zijn door een langligger om alle kapsporen (ook tussen 

de buitenstijlen) op te kunnen vangen. De buitenstijlen bevinden zich ca. 50 cm van de 

vermoedelijke loop van de wand. 

Dak
Net als bij structuur 128 droegen de (kruisvormige) middenstijlen en het paar 

binnenstijlen vermoedelijk een rechthoekige frame van dwars- en langsliggers dat 

4  Van Hoof 2008, 51-52, Figuur 5.4 (bijgebouw 1).
5  Schinkel 1998, 199.
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de last van het dak halverwege moest ondersteunen. Het schuine dak werd (behalve 

in de nok, net als bij structuur 128) verder door dragende wandstijlen en uiteindelijk, 

onderin, door buitenstijlen opgevangen (diepte 19-42 cm). Aan de korte oostzijde 

van de plattegrond is deze constructie aangepast: hier zijn de dragende wandstijlen 

vervangen door een dieper ingegraven middenstijl tegen de binnenzijde van de 

oostelijke korte wand. Het is dan ook aannemelijk dat een hoge staander hier niet 

alleen de nok (met nokligger), maar ook de hoge gevelwand van een zadeldak 

ondersteunde. Bij de westelijke kopse kant valt op dat de middenstijl juist op enige 

afstand (ca. 2m) van de korte zijde is geplaatst. Doorgaans is dit een aanwijzing voor 

een schilddak. Uitgaande van de zware last van een schuin dak zou men, net als bij 

de lange wanden, hier dan ook sporen van extra dragende wandstijlen verwachten. 

Deze ontbreken echter, net als aan de oostelijke kopse kant. Het ligt dan ook meer 

voor de hand dat (de nokligger en) de langsliggers van het rechthoekige frame aan 

de westzijde nog een stuk richting het westen uitstaken om ook daar de schuine 

dakvlakken aan de lange zijden te ondersteunen. In dat geval volstond het om de 

westelijke kopse kant van het gebouw af te sluiten met een hoge gevel en was hier 

sprake van een zadeldak.

Wanden
Er is geen wandgreppel aangetroffen. De wand bevond zich vermoedelijk (net als 

bij structuur 128, waar wel wandgreppels zichtbaar zijn) ter hoogte van de dubbele 

stijlen (vermoedelijk ertussen) die onderdeel zijn van de dragende constructie en de 

ingangspartijen. 

Ingangen
De structuur heeft twee ingangen. Deze liggen tegenover elkaar in de lange wanden, 

ter hoogte van de tweede middenstijl (vanuit het westen geteld). De breedte van de 

ingangen varieert tussen 1,6 en 1,9 m, waarbij aan weerszijden sprake is van relatief 

diepere paalkuilen (diepte 30-40 cm). 

Indeling
Mogelijk was ter hoogte van het paar binnenstijlen sprake van een scheidingswand. 

De binnenstijlen zouden hierbij dan ook een ingang (naar het oostelijk deel) van 1,3 m 

breedte hebben geflankeerd. De scheidingswand verdeelt de plattegrond in dat geval 

in twee ongelijke delen. 

Mogelijk ondersteunde de tweede middenstijl (vanuit het westen gerekend) in 

combinatie met de zware ingangspalen in de lange wanden (op dezelfde lijn, dwars 

op de plattegrond) ook een scheidingswand. In dat geval zouden de twee scheidings-

wanden het gebouw in drie, bijna even grote, ruimten indelen. Het middendeel (met 

ingangen) zou in dat geval o.a. gediend hebben als hal. Over de exacte functie van 

alle delen zijn geen uitspraken te doen. Wel valt op dat in alle delen zoveel mogelijk 

leefruimte is gecreëerd door de midden- en binnenstijlen naar de randzone op te 

schuiven of zelfs samen te laten vallen met de scheidingswand. Aanwijzingen voor een 

indeling in stalboxen ontbreekt.

Bijzondere elementen
Ten westen van de ingangspartijen ligt een rechthoekige kuil (S156.290) van 80 x 100 

cm met een diepte van 10 cm binnen de plattegrond. Het spoor is donker opgevuld en 

bevat houtskoolspikkels. Er zijn geen vondsten in spoor aangetroffen. Naar de functie 

van het spoor blijft het gissen, maar gezien de ligging lijkt het aannemelijk dat deze 

aan de gebruiksfase van het huis gerelateerd kan worden. 
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Reparaties en verbouwingen
Geen.

Afdanking en (post-)depositie
Vrijwel alle palen zijn na de gebruiksfase van het gebouw verwijderd. In de meeste 

sporen zijn namelijk uitgraafkuilen aangetroffen. In enkele gevallen was nog een 

paalkern herkenbaar. De heterogene vulling van deze kernen wijst er echter op dat de 

palen zijn uitgetrokken. 

Vondsten
In de sporen van de plattegrond is slechts een beperkte hoeveelheid vondstmateriaal 

(14 stuks) aangetroffen. Opvallend is de spreiding van de vondsten: op een scherf (v. 

3205) uit één van de buitenstijlen aan de noordzijde van de plattegrond na, zijn alle 

vondsten afkomstig uit de sporen van de middenstaanders (v. 3168, 3169, 3204 en 

3209) en de zuidelijke binnenstijl (v. 3206). 

Aardewerk
De structuur heeft zeven scherven opgeleverd. Uit de plattegrond komt uitsluitend 

gedraaid aardewerk. Het aardewerk is als volgt gedetermineerd:

- Ruwwandig: 3 wandscherven (v. 3168, 3204, 3206) en 1 bodemscherf (v. 3206).

- Dolium: 1 bodemscherf (v. 3168).

- Geverfde waar: 1 bodemscherf uitgevoerd in techniek B (v. 3209).

- Verweerd: 1 wandscherf, niet nader te determineren.

Geen van de scherven is nader te determineren op type en/of vorm.

Steen
- 7 stukken tefriet, waarvan 3 fragmenten met zekerheid afkomstig zijn van een 

maalsteen (v. 3169).

Associatie
De plattegrond kan waarschijnlijk geassocieerd worden met de waterput (structuur 

132) direct ten oosten van de plattegrond, op slechts 5 m afstand. 

Datering
Typologisch is de huisplattegrond te dateren in de Romeinse tijd. Aangezien er geen 

handgevormd aardewerk voorkomt in de plattegrond ligt een datering na 70/100 n. 

Chr. voor de hand. Het aardewerk uit de aangrenzende, geassocieerde waterput lijkt 

ook op een gebruik na deze periode te wijzen. Aardewerk uit de nazak dateert vanaf 

150 tot 250 n. Chr. Aangezien jonge scherven uit deze periode binnen de kernvulling 

zelf ontbreken, moet de waterput uiterlijk in de tweede helft van de 2e eeuw of 

zelfs al voor 150 buiten gebruik zijn geraakt. Uitgaande van een gelijktijdig gebruik 

van waterput en naburige structuur 131 lijkt deze laatste ook in deze periode (ca. 

125/150-200) n. Chr. te plaatsen.
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Figuur 10.2 
Plattegrond van structuur 131 (boven) met 
spoordieptes (onder) (schaal 1: 200).
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Structuur 134

Inleiding
Structuur 134 is aangesneden in drie werkputten in het noorden van de opgraving: put 

152, 158 en 161. De structuur ligt schoon in het vlak en wordt niet oversneden door 

andere sporen. Wel bevindt deze plattegrond zich aan de rand van het onderzoeksge-

bied. Hierdoor was niet mogelijk de gehele structuur op te graven. Daarnaast wordt de 

structuur verstoord door meerdere boomvallen. De structuur meet (minimaal) 21,5 x 

11,8 m en is westzuidwest-oostnoordoost georiënteerd. Opvallend is de aanwezigheid 

van een potstal in het oosten van de plattegrond (Figuur 10.3).

Type en constructie
De dragende constructie van de plattegrond is niet eenduidig. Binnen de plattegrond 

zijn sporen van verschillende dragende elementen te onderscheiden. Aan de westzijde 

en ter hoogte van de potstal in het oosten zijn (noordelijke) binnenstijlen (diepte 

50-51 cm) te onderscheiden die deel uitgemaakt moeten hebben van twee paren 

binnenstijlen ter ondersteuning van het dak (halverwege). De zuidelijke tegenhangers 

van de twee binnenstijlen zijn mogelijk verstoord door jongere boomvallen of niet 

herkend in de vulling van de potstal. De binnenstijlen zorgden voor een driebeukige 

indeling van de binnenruimte. Verder is ter hoogte van de binnenstijl in het westelijke 

deel sprake van een diepere stijl in de wand (37 cm) die eveneens een dragende rol 

moet hebben vervuld.

In tegenstelling tot het westelijke en oostelijke deel vertoont het middendeel van de 

plattegrond geen sporen van dragende elementen binnen de wanden, wel daarbuiten. 

Hier lijkt dan ook sprake van een eenbeukige constructie; de daklast werd niet 

gedragen werd door binnenstijlen maar door diepe buitenstijlen (diepte 32-80 cm). 

Deze buitenstijlen komen in paren (tegen over elkaar, buiten de lange wanden) voor. 

Het ligt dat ook voor de hand dat de buitenstijlen van elk paar onderling verbonden 

waren met een dwarsligger: een soort voorganger van het middeleeuwse gebint. 

Hierop was mogelijk nog een extra ondersteuning van het dak geplaatst in de vorm 

van een nokstut of twee stutten (met dwarsligger bovenin); deze laatste bevonden 

zich dan op de plekken waar men doorgaans binnenstijlen zou verwachten. Aangezien 

de dwarsliggers geen storend element mochten zijn voor de bewoners, moeten de 

buitenstijlen even hoog als de ingang en/of wand (en dus menshoog) geweest zijn. 

De afstand tussen deze paren buitenstijlen varieert van 1,3 tot 2 m. Wat opvalt aan de 

paalzetting van de buitenstijlen is dat ook de afstand van de buitenstijlen tot de wand 

varieert; het is dan ook niet aannemelijk dat de buitenstijlen verbonden waren door 

een buitenstijlligger. Meest opmerkelijk is echter de afstand tussen de buitenstijlen 

binnen de paren. Deze bedraagt 9,5 m tot wel 10,5 m. Deze afstand lijkt (te) groot 

voor pre- en proto-historische gebouwen. Ofschoon de (dubbele rij) wandstijlen niet 

opvallend diep reiken, kan het geheel van deze stijlen met langsliggers mogelijk wel 

als een extra ondersteuning van het dak hebben gediend. Gezien de gering diepte van 

de wandstijlen zou het echter niet verwonderlijk zijn dat ook aan de binnenzijde van 

de plattegrond nog extra ondersteuning van het dak nodig was. Sporen van dergelijke 

dragende elementen ontbreken zoals voornoemd echter op de (dwars)lijn van de 

binnenstijlen. Uiteraard bestaat de mogelijkheid dat binnen- en/of middenstijlen 

gefundeerd waren op (ondiepe) stiepen die niet meer bewaard zijn gebleven, maar dat 

is speculatief. De draagconstructie van het middendeel is kortom opmerkelijk en roept 

vragen op. De plattegrond van structuur 134 is met deze opvallende constructie (van 

vooral het middendeel) niet goed binnen de typologie van Oss-Ussen te plaatsen. 
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Dak
Over het uiterlijk van het dak aan de oostelijke kopse kant zijn geen concrete 

uitspraken te doen, aangezien de plattegrond daar incompleet is. Wellicht dat 

toekomstig onderzoek meer inzicht hierin kan geven. In het westelijke deel betrof 

het vermoedelijk een schilddak. Deze aanname is gebaseerd op de plaatsing van 

de binnenstijlen: op enige afstand van de korte wand. Aanvullend argument is het 

ontbreken van een middenstijl in deze korte wand. Mogelijk is de constructie van een 

schilddak aan de kopse kant juist de reden geweest om af te wijken van de eenbeukige 

opbouw (met nadruk op de buitenstijlenparen als grootste ondersteuning van het dak) 

in het centrale deel van het gebouw. 

Wanden
Alleen aan de westelijke kopse is een restant van een wandgreppel aanwezig. Langs 

de lange zijden heeft de wand zich ter hoogte van de dubbele rij stijlen (vermoedelijk 

ertussen) bevonden. Indien de voornoemde draagconstructie van het middendeel 

correct is, is het opmerkelijk dat de wand zich aan de binnenzijde van de belangrijkste 

dragende elementen (buitenstijlen) bevond. 

Ingangen
Op basis van de constructie zijn er geen eenduidige ingangspartijen aan te wijzen. 

Uitgaande van de voornoemde interpretatie van menshoge dragende buiten- en 

(mogelijk) wandstijlen, zijn in principe ook geen zware ingangspartijen (bijvoorbeeld 

voor insnijding in een laag overhellend dak) nodig. De beperkte aanwijzingen voor 

ingangspartijen kunnen echter ook voortkomen uit de slechte conservering van 

het sporenvlak. Wanneer men kijkt naar de constructie van het vergelijkbare en 

beter geconserveerde huis 137 kunnen we ook bij huis 134 enkele mogelijke locaties 

aanwijzen. Zo ligt een ingang via een hal, direct ten westen van het oostelijke staldeel, 

voor de hand. Het is echter niet uit te sluiten dat de stal rechtstreeks toegankelijk via 

een ingang in de lange of korte oostelijke wand.

Indeling
Binnen de wand meet de plattegrond (minimaal) 21 x 6,4 m. De plaatsing van de 

binnenstijlen en de vermoedelijke locaties van de ingangen zorgen voor een driedeling 

in de ruimte: een klein driebeukig westdeel van ca. 3,5 m lengte, een eenbeukig 

middendeel van ca. 12,5 m lengte en een driebeukig oostdeel van minimaal 5 m lengte. 

De verplaatsing van de dragende elementen naar de buitenzijden in het middendeel 

van de plattegrond wijst erop dat de bewoners zo veel mogelijk leefruimte wilden 

creëren.6 Hier vonden waarschijnlijke de belangrijkste woon- en huishoudelijke of 

ambachtelijke activiteiten plaats. De functie van het oostdeel is bij uitzondering 

concreet te geven: dit extra verdiepte deel met humeuze vulling is als potstal te 

interpreteren (zie ook verderop). In de plattegrond valt op dat de westzijde van de 

potstal samenvalt met het oostelijke paar binnenstijlen. Het ligt voor de hand dat de 

binnenstijlen tevens de basis van een scheidingswand vormden: een scheiding tussen 

het centrale woon/werkdeel en het oostelijke staldeel. 

Bijzondere elementen
In het oostelijke deel van de plattegrond is een verdiept stalgedeelte aanwezig over de 

volle breedte van de plattegrond. Dit deel heeft een platte bodem en een diepte van 

6  Een soortgelijk verschijnsel (verplaatsing opvang daklast in buitenwaartse richting) in de loop 
van de Romeinse tijd is ook waar te nemen in huisplattegronden uit de provincie Drenthe (Huijts 
1992, 117-119).
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28 cm. De vulling is relatief homogeen. Op 3,5 m ten westen hiervan liggen twee ovale 

kuilen: S161.431 en S161.433. De kuilen meten ca. 1 x 1,3 m en zijn ca. 20 cm diep. Naar 

de functie van de kuilen blijft het gissen, maar gezien de ligging lijkt het aannemelijk 

dat deze aan de gebruiksfase van het huis is te koppelen. 

Reparaties en verbouwingen
Geen aanwijzingen.

Afdanking en (post-)depositie
Vrijwel alle palen zijn na de gebruiksfase van het gebouw verwijderd. In de meeste 

sporen zijn namelijk uitgraafkuilen of vlekkerige vullingen aangetroffen. In één 

geval was nog een deel van een paalkern herkenbaar: alleen onderin het spoor; 

daarboven was de vulling heterogeen. Vermoedelijk is eerst een poging gedaan tot 

volledig uitgraven, maar is deze poging op een bepaalde diepte gestaakt. De paal is 

vermoedelijk op dat punt afgebroken of afgezaagd, waarna de punt in situ is blijven 

zitten en vergaan. 

Vondsten
Verspreid over de plattegrond is in paalsporen en de potstal vondstmateriaal 

aangetroffen: aardewerk, metaal, tefriet en verbrande klei. In de spreiding zijn geen 

patronen te ontdekken. De potstal vertoont met o.a. slechts vier stuks aardewerk een 

opmerkelijk laag aantal vondsten. In het esdek en de onderliggende mollenlaag ter 

hoogte van de plattegrond zijn bij de aanleg van het tussenvlak ook enkele vondsten 

met de metaaldetector gedaan: twee munten (sestertii, v. 3278 en 3393) ter hoogte van 

de potstal in het oosten, een mes (v. 3213) en een armband (v. 3214) in het westen van 

de plattegrond en ten slotte een munt (sestertii, v. 3253) en fibula (v.3216) direct ten 

westen van de plattegrond (zie Figuur 7.40). 

Aardewerk
De structuur heeft in totaal 36 fragmenten aardewerk opgeleverd. De scherven zijn 

afkomstig uit drie verschillende contexten: de paalsporen, de potstal en kuil S161. De 

meeste scherven (30 stuks) zijn afkomstig uit de paalsporen. Deze scherven zijn als 

volgt gedetermineerd (Figuur 10.4):

- Blauwgrijs aardewerk: 1 bodemscherf die niet nader is te determineren (v. 3302).

- Geverfd aardewerk: 1 wandscherf, uitgevoerd in techniek C met een radstempel-

versiering (v. 3301).

- Gladwandig: 6 wandscherven en 2 bodemscherven van één individu. De 

bodemscherven zijn gesmookt (v. 3102, 3302, 3256, 3415, 3418).

- Grijsbakkend: 1 wandscherf (v. 3244).

- Amforen: 2 wandscherven (v. 3302).

- Ruwwandig rood: 1 randscherf van een bord type Brouwer 13.4 (v. 3252).

- Ruwwandig: 7 wandscherven, 1 bodemscherf en 2 wandscherven (v. 3256, 3301, 

3302, 3415). De ene wandscherf betreft een fragment van een kaaspers van 

het type Van Enckevort 90 (v. 3302); de andere is een kookpot van het type 

Niederbieber 87 (v. 3415).

- Terra sigillata: 2 wandscherven van 1 individu. Het betreft een wrijfschaal van 

het type Dragendorff 43/45 (v. 3301). Verder zijn 1 bodemscherf (v. 3377) en 3 

randscherven gevonden. De randscherven behoren toe aan respectievelijk een 

bord type Dragendorff 32 (v. 3255), een kom type Dragendorff 33 (v. 3256) en een 

wrijfschaal type Dragendorff 45 (v. 3302).
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Uit de potstal zijn 4 scherven afkomstig. De scherven zijn als volgt gedetermineerd:

- Blauwgrijs aardewerk: 1 wandscherf (v. 3422).

- Dolium: 1 wandscherf (v. 3379).

- Gladwandig: 1 wandscherf (v. 3379).

- Metaalglanswaar: 1 wandscherf, Argonnen baksel versierd met een radstempel 

(v. 3379).

Uit de kuil S161 zijn 2 scherven afkomstig. De scherven zijn als volgt gedetermineerd:

- Blauwgrijs aardewerk: 1 bodemscherf die secundair tot schijf is bewerkt (v. 3378).

- Gladwandig aardewerk: 1 wandscherf gesmookt aardwerk met een radstempel 

versiering (v. 3416).

Bouwmateriaal
- 3 brokjes verbrande klei (v. 3302, v. 3377).

Steen
- 1 brokje tefriet (v. 3301).

Metaal
- 3 stukken ijzer uit paalsporen, namelijk 2 spijkers en 1 niet nader te determineren 

fragment. ( v. 3252, v. 3301, v. 3302).

- 1 spijker van ijzer uit de potstal (v. 3421).

-  1 munt van koperlegering uit de poststal (een sestertius, v. 3393).

- 1 stuk brons uit de potstal: een niet nader te determineren fragment (v. 3394). 

Associatie
Ca. 4 m ten zuiden van de plattegrond bevindt zich een palenrij (structuur 159) die 

een gelijke oriëntatie als de plattegrond heeft. Vermoedelijk behoort deze tot het erf 

van huis 134. Op ca. 12,5 m afstand ligt huis 137 aan de zuidzijde. Deze huizen hebben 

eenzelfde constructie en zijn voorzien van een potstal. Op basis van het aardewerk 

lijkt huis 137 ouder te zijn dan huis 134, waardoor het aannemelijk is dat huis 134 de 

opvolger is van huis 137.

Datering
In structuur 134 is een complex aardewerk verzameld dat, gezien het voorkomen 

van een fragment metaalglanswaar van het Argonnenbaksel en terra sigillata van 

Dragendorff type 45, in de 3e eeuw n. Chr. is te plaatsen. Rekening houdend met de 

einddatering (250 n. Chr.) van de Dragendorff typen en van ruwwandig rood aardewerk 

van type Brouwer 13.4 is de structuur scherper te dateren, namelijk in de eerste helft 

van de 3e eeuw.

De voornoemde munt (v. 3393) uit de opvulling van de potstal blijkt een sestertius van 

keizer Commodus, geslagen in 187-188 n. Chr. Aangezien de munt secundair bewerkt 

is, ligt een datering van het (her)gebruik na deze periode voor de hand. De datering 

lijkt hiermee eerder richting het eind van de 2e eeuw of zelfs het begin van de 3e eeuw 

te wijzen, net als het aardewerkcomplex. De overige metaalvondsten uit het esdek of 

de mollenlaag ter hoogte van de plattegrond leverden geen nauwkeurige datering op, 

met uitzondering van v.3253: deze blijkt wat ouder te zijn, want de munt van Marcus 

Aurelius (161-180), Lucilla is geslagen in de periode 164-169 n. Chr.
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Figuur 10.3 
Plattegrond van structuur 134 (boven) met 
spoordieptes (onder) (schaal 1: 200).
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Figuur 10.4 
Selectie van aardewerk uit structuur 134: 
randen en een bodem die tot schijf is 
bewerkt (v. 3378) (schaal 1:2).
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Structuur 137

Inleiding
Structuur 137 is aangesneden in drie werkputten in het noorden van de opgraving: put 

152, 157 en 161. De structuur ligt schoon in het vlak en wordt niet oversneden door 

andere sporen. Wel bevindt deze plattegrond zich aan de rand van het onderzoeksge-

bied. Hierdoor was niet mogelijk de gehele structuur op te graven. Daarnaast wordt de 

structuur verstoord door meerdere boomvallen. De plattegrond meet (minimaal) 29 x 

10 m en is westzuidwest-oostnoordoost georiënteerd. Net als naburige structuur 134 

valt structuur 137 op door een potstal in het oosten van de plattegrond (Figuur 10.5).

Type en constructie
De dragende constructie vertoont net als bij structuur 134 een combinatie van 

verschillende dragende elementen. Aan de westzijde en ter hoogte van de potstal zijn 

wederom binnenstijlen (diepte 15-54 cm) te onderscheiden. Net als bij structuur 134 

lijkt sprake van twee paren binnenstijlen. In het oosten ontbreekt een binnenstijl: de 

zuidelijke tegenhanger is net als bij 134 vermoedelijk niet herkend zijn in de vulling 

van de potstal. De binnenstijlen zorgden voor een driebeukige opbouw. Verder zijn ter 

hoogte van de binnenstijlen in het westelijke deel diepere stijlen (diepte 17-27 cm) in de 

wand aanwezig die eveneens een dragende rol moet hebben vervuld.

Het middendeel van de plattegrond vertoont net als bij structuur 134 een afwijkende 

opbouw: de belangrijkste ondersteuning van de daklast is verplaatst naar de 

buitenstijlen (diepte 16-50 cm) die op wisselende afstanden van de wand staan, 

variërend van 0,6 tot 1,4 m. Binnenstijlen ontbreken in het middendeel. Hier is dan ook 

sprake van een eenbeukige opbouw. De buitenstijlen komen in paren voor: tegen over 

elkaar geplaatst, tegen de lange wanden. Net als bij structuur 134 lijken de buitenstijlen 

verbonden te zijn door een dwarsligger, waarop mogelijk nog een extra ondersteuning 

van het dak was geplaatst: in de vorm van een nokstut of twee stutten (met 

dwarsligger bovenin); deze laatste op de plekken waar men doorgaans binnenstijlen 

zou verwachten. De afstand tussen de sporen binnen de binnenstijlenparen is net als 

bij structuur 134 opvallend groot: ca. 9-9,5 m. Vermoedelijk zorgde de wand voor extra 

ondersteuning van de daklast. De afwezigheid van extra ondersteuning door binnen- of 

middenstijlen is echter opmerkelijk. Structuur 137 is met deze opvallende draagcon-

structie van vooral het middeldeel (net als structuur 134) niet binnen de typologie van 

Oss-Ussen te plaatsen.

Dak
Net als bij structuur 134 lijkt de plaatsing van het paar binnenstijlen (met dwarsligger 

bovenin) in het westelijke einde, ca. 3 m uit de korte wand, bedoeld om een schilddak 

op te vangen. Een extra argument is het ontbreken van een middenstijl in de korte 

wand. Over het uiterlijk van het dak aan de oostelijke kopse kant zijn geen concrete 

uitspraken te doen. Ofschoon de plattegrond hier niet compleet is, lijkt een buitenstijl 

aan de zuidzijde te ontbreken. Dit zou erop kunnen wijzen dat de binnenstijlen niet 

als ondersteuning van een scheidingswand hebben gediend. Mogelijk vormen ze 

de aanzet van het oostelijke uiteinde van de plattegrond en waren ze bedoeld als 

ondersteuning van een schilddak. De plattegrond zou in dat geval dan in totaal ca. 30 

m lang kunnen zijn. 

Wanden
Er zijn delen van de wandgreppel (diepte 1-14 cm) bewaard gebleven: vooral aan beide 

lange zijden van het middeldeel en in de noordwesthoek. Gezien de geringe diepte 
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moet de wandgreppel in het elders, vooral in het oosten, te diep verstoord zijn. Op 

enkele locaties zijn nog losse wandstijlen te onderscheiden (diepte 2-25 cm). 

Ingangen
Op basis van de onderbrekingen in de (relatief beter bewaarde zone van de) 

wandgreppel en de plaatsing van palen aan weerszijden van de onderbrekingen 

zijn er vier ingangen aan te wijzen. Deze bevinden zich in de lange zijden en liggen 

paarsgewijs, tegen over elkaar. De ingangen worden, zoals gezegd, geflankeerd door 

paalsporen (diepte 6-33 cm). 

Indeling
Binnen de wand meet de plattegrond (minimaal) 29 x 6,5m. De plaatsing van de 

binnenstijlen en de (vermoedelijke) de ingangen zorgt voor een driedeling van het 

gebouw: een klein driebeukig westdeel van ca. 6 m lengte, een eenbeukig middendeel 

van ca. 12 m lengte en een driebeukig staldeel van minimaal 11 m lengte. In het 

middendeel is een mogelijke haardplek aanwezig (zie onder ‘Bijzondere elementen’); 

dit zou kunnen betekenen dat deze ruimte als woondeel in gebruik was. Een andere 

aanwijzing voor activiteiten in of rondom het huis is te vinden in de spreiding van 

het slakmateriaal. Zowel structuur 137 als de naburige, gerelateerde waterput 

(structuur 138) en een bijgebouw (structuur 125) aan de zuidzijde tonen een relatief 

hoge concentratie metaalslak (zie Figuur 7.41). Structuur 137 leverde in totaal 3,9 kg 

slakmateriaal op: alle slakken zijn afkomstig uit de potstal en uit de daar afdekkende; 

gezien de primaire functie van het verdiepte gedeelte (potstal), gaat het hier om 

(secundair) afval. De vertegenwoordigde slaktypen, vooral haardslakken en smeed-

haardslakken, wijzen op verschillende fasen van de ijzerproductie op het erf van 

structuur 137 en naburige structuur 125.

Bijzondere elementen
In het westelijke deel zijn vier paalsporen (10-22 cm) binnen de wand aanwezig. Deze 

hebben een diepte van 10-20 centimeter. Vermoedelijk dienden ze als een afbakening 

van dit deel van het huis of als extra ondersteuning van een zolder. In het middendeel 

is sprake van ondiepe kuil met enkele vlekken houtskool. Er lijkt tevens lokaal sprake te 

zijn geweest van verhitting, gezien de verkleuring van de grond. Deze kuil, S161.473, is 

dan ook mogelijk het restant van een haard. 

Reparaties en verbouwingen
Aan de westelijke zijde zijn enkele extra sporen aanwezig, ter hoogte van de wand en 

een van de binnenstijlen. Deze sporen zijn geïnterpreteerd als reparaties. 

Afdanking en (post-)depositie

De palen zijn na de gebruiksfase uitgegraven. Dit blijkt uit enkele uitgraaf/uitwrikkuilen 

en het ontbreken van paalschaduwen. 

Vondsten
Verspreid over de plattegrond is in paalsporen en de potstal relatief veel 

vondstmateriaal aangetroffen (235 stuks): aardewerk, metaal, steen, glas. Het 

merendeel is afkomstig uit de potstal. Dit ligt ook voor de hand aangezien de verdiepte 

stalbodem als een artefact trap werkte. Bovendien is hier vermoedelijk huisafval 

(vooral compost?), met daarin afgedankt/gefragmenteerde voorwerpen, bewust in 

de potstal gedumpt om te vermengen met mest. Vermoedelijk werd een mengsel van 

compost en mest over de akkers gestrooid om de grond vruchtbaarder te maken. 

In aanvulling op deze vondsten zijn bij de aanleg van het tussenvlak met de 
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metaaldetector nog vondsten in het esdek ter hoogte van de plattegrond gedaan: een 

sleutel direct ten noorden van de plattegrond (v. 3391) en een fibula ter hoogte van het 

westen van de plattegrond (v. 3004) (zie Figuur 7.40).

Aardewerk
De structuur heeft in totaal 178 fragmenten aardewerk opgeleverd. Het merendeel is 

afkomstig uit de potstal. Het aantal scherven uit de paalsporen bedraagt slechts 12. De 

scherven zijn als volgt gedetermineerd (Figuur 10.6):

- Low Lands ware: 4 randscherven van 1 individu. Het betreft een kom van het type 

Holwerda 133 (v. 3413).

- Gladwandig: 1 wandscherf die niet nader te determineren is (v. 3484).

- Batavian Grey ware: 3 wandscherven (v. 3232, 3404 en 3484) en 1 randscherf (v. 

3484). De randscherf is van een pot van Type K.

- Ruwwandig: 2 wandscherven van 1 individu en 1 randscherf van een kom type 

Oelmann 104 (v. 3103).

Het aantal scherven in de potstal bedraagt 166. De scherven zijn als volgt 

gedetermineerd:

- Low Lands ware: 22 wandscherven en 2 bodemscherven die niet nader te 

determineren zijn (v. 3386, 3434, 3437, 3438, 3439, 3482, 3483 en 3486); 3 

randscherven van 3 voorraadpotten van het type Holwerda 141-142 (v. 3386 en 

3438).

- Dolia: 8 wandscherven (v. 3417, 3482 en 3486); 2 scherven zijn versierd met een 

opgelegde band; 4 randscherven, alle van het type Stuart 147. 

- Gebronsd aardewerk: 2 randscherven van een beker type Stuart 301 (v. 3386).

- Geverfd aardewerk: 6 wandscherven, waarvan 1 scherf uitgevoerd is in techniek 

C (v. 3482). De overige scherven zijn uitgevoerd in techniek B (v. 3434 en 3438); 5 

scherven zijn versierd met een radstempel; 2 randscherven zijn geverfd in techniek 

B (v. 3438 en 3482). De bekers zijn van het type Niederbieber 30; 1 scherf is versierd 

met een deuk de andere scherf is versierd met een zandbestrooiing;

- Gladwandig: 39 wandscherven, 4 bodemscherven en 3 randscherven (v. 3380, 

3386, 3417, 3434, 3435, 3438, 3439, 3440, 3482 en 3483). De randscherven zijn 

nader gedetermineerd. Het betreft een gesmookte beker type Vanvinckenroye 

104b, een gesmookt bord type Vanvinckenroye 90 en een gesmookte deksel type 

Niederbieber 120a.

- Batavian Grey ware: 6 wandscherven en 4 randscherven (v. 3386, 3434, 3437, 3482, 

3483). De randscherven zijn nader te determineren tot 2 kommen van Type F (v. 

3386 en 3483), 1 randscherf van een kom Type G (v. 3482) en een randscherf van 

een pot Type E (v. 3483).

- Inheems: 2 wandscherven (v. 3435 en 3483).

- Amforen: 1 wandscherf (v. 3437).

- Mortaria: 2 wandscherven (v. 3434 en 3483).

- Pompejaans rood: 1 bodemscherf (v. 3439).

- Ruwwandig: 33 wandscherven, 4 bodemscherven, 3 randscherven en 1 oor (v. 

3386, 3417, 3434, 3437 t/m 3439, 3482, 3483 en 3486). De randscherven kunnen 

nader gedetermineerd worden tot 3 randfragmenten van kookpotten van het type 

Niederbieber 89; 

- Terra sigillata: 5 wandscherven, 5 bodemscherven, 4 randscherven van 3 

individuen (v. 3417, 3434, 3437, 3439, 3440, 3483, 3486). Onder de wandscherven 

zijn een wrijfschaal type Dragendorff 45 en een schaal type Dragendorff 31R. De 

bodemscherven bevatten twee scherven van kommen type Dragendorff 37. Onder 

de randscherven komen een bord type Dragendorff 32 en Dragendorff 18/31 voor. 

Ook is een kom met reliëf versiering type Dragendorff 37 vertegenwoordigd.
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Bouwmateriaal
- 10 stuks bouwkeramiek: een fragment van een tegula (v. 3438) en twee fragmenten 

van een imbrex (v. 3386 en 3483); het overige materiaal bestaat uit nader niet nader 

te determineren stukken (v. 3386, 3437, 3482, 3483).

- 1 brokje verbrande klei (v. 3437).

Steen
- 7 brokjes tefriet (v. 3437, 3482, 3483).

- 4 stukken steen (v. 3386, v. 3417, v. 343 en 3482).

- 1 fragment van een wetsteen (v. 3483).

Metaal
- 6 fragmenten ijzer uit een paalspoor die niet nader te determineren zijn (v. 3392).

- 15 stukken ijzer uit de potstal (v. 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3389, 3390, 

3436, 3437, 3438, 3482). Het betreft 6 stukken die niet nader te determineren zijn; 8 

spijkers en 1 ijzeren ring. De ring (v.3438) kan onderdeel zijn van een paardentuig. 

- 2 stukken brons uit de potstal (v. 3387 en 3388), waarvan v. 3387 onderdeel blijkt 

van een paardentuig en v. 3388 een bronzen ring.

- 8 stukken metaalslak uit de potstal (v. 3437, 3438, 3483, 3484, 3485).

Overig
- 2 stukjes dierlijk bot (v. 3434 en 3437).

- 1 stuk glas (v. 3386). 

Associatie
Ca. 12,5 m ten noorden van structuur 137 ligt parallelle structuur 134. Deze huizen 

hebben eenzelfde constructie en zijn beide voorzien van een potstal. Gezien deze 

overeenkomsten lijkt een ruimtelijke en/of chronologische relatie voor de hand te 

liggen. Op basis van het aardewerk lijkt huis 137 de voorganger te zijn van huis 134. Ten 

zuiden van huis 137 bevindt zich op ca. 11 m afstand een waterput (structuur 138). Op 

basis van het aardewerk lijken huis 137 en waterput 138 gelijktijdig in gebruik te zijn 

geweest. Het is dan ook goed mogelijk dat deze structuren bij elkaar hoorden.

Datering
Uit structuur 137 is een grote hoeveelheid aardewerk afkomstig. Rekening houdend 

met de dateringsrange van de meeste vertegenwoordigde aardewerktypen (o.a. 

aardewerk van type Dragendorff 45, type Dragendorff 31R en type Holwerda 141-142) 

is het complex tussen 175 en 250 n. Chr. te dateren. In vergelijking met structuur 134 

(uit 200-250 n. Chr.) ontbreken late elementen zoals metaalglanswaar. Structuur 137 

lijkt dan ook ouder en dateert vermoedelijk uit het eind van de 2e eeuw of het begin 

van de 3e eeuw n. Chr. Een 14C datering van macroresten (v. 3428) uit de potstal 

(S458) levert een datering op van 82-234 cal. n. Chr. (95,4%).7 De einddatum van deze 

datering komt overeen met de voornoemde einddatering van het aardewerkcomplex. 

Een terra sigillata-scherf van het bord Dragendorff 18/31, met een datering tussen 75 

en 125 en mogelijk iets later, is als opspit te beschouwen. De voornoemde fibula, een 

draadfibula met breed uitgehamerde beugel uit het esdek is mogelijk nog wel aan de 

gebruiksfase van het huis te koppelen. De fibula dateert namelijk uit 70-200 n. Chr. met 

nadruk op de 2e eeuw. De sleutel die eveneens uit het esdek afkomstig is, is niet nader 

te dateren dan de Romeinse tijd. De relatie met structuur 137 blijft dan ook onzeker.

7  Poz-81870: 1855 ±30 BP.
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Figuur 10.5 
Plattegrond van structuur 137 (boven) met 
spoordieptes (onder) (schaal 1: 200).

Volgende bladzijden

Figuur 10.6 
Selectie van aardewerk uit structuur 137 
(schaal 1:2). 
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Structuur 139

Inleiding
Structuur 131 bevindt zich geheel in werkput 169, in het noordoosten van de opgraving. 

De noordkant van de structuur is verstoord door een recente afgraving. Het spoor van 

de verstoring is verdiept tot ca. 1 m onder vlak 2 om te controleren op de aanwezigheid 

van de onderkanten van diepere sporen. Hierbij werd onder een ondieper deel van 

de verstoring nog een buitenstijl gevonden. De structuur meet 16,5 x ca. 7,0 m en is 

westzuidwest-oostnoordoost georiënteerd (Figuur 10.7).

Type en constructie
De kern van de dragende constructie bestaat uit drie middenstijlen (diepte 88-108 cm) 

die vermoedelijk in de vorm van een kruis het dak zowel in de nok als halverwege de 

dakhelling ondersteunden. De kruisvormige middenstijlen waren hiertoe vermoedelijk 

in de nok en aan de uiteinden van de kruisarmen onderling verbonden door 

langsliggers. Het rechthoekige frame op de uiteinden van de kruisarmen zorgde voor 

extra stevigheid bij de ondersteuning van de daklast. Vermoedelijk werd het dak verder 

ondersteund door enkele dragende stijlen in/tegen de wand. Deze wandstijlen zijn ter 

hoogte van de meest westelijk middenstijl geplaatst (diepte 30-40 cm) en halverwege 

de andere twee middenstijlen (diepte 86-102 cm). Vooral de oostelijke wandstijlen 

moeten een belangrijke bijdrage aan de opvang van het daklast hebben geleverd, 

gezien de diepte en de tegenover elkaar geplaatste ligging. Hoewel de plattegrond 

in opbouw tweebeukig is, maakte deze extra paalzetting in de wand het mogelijk 

de afstand tussen de middenstijlen zo groot mogelijk te maken. Zo ontstond in het 

oostelijke deel van de plattegrond een open ruimte. Twee van de middenstijlen zijn in 

de kopse kanten van de structuur geplaatst; hiermee is de plattegrond te classificeren 

als een type Oss-Ussen 8C. 

De dakvoet rustte op buitenstijlen rondom de structuur. Daarvan zijn er 11 

aangetroffen (diepte 6-32 cm). De buitenstijlen bevinden zich ca. 80 cm van de 

wandgreppel.

Dak
Gezien de plaatsing van de middenstijlen in beide kopse kanten van de plattegrond is 

het aannemelijk dat het huis voorzien was van een zadeldak. 

Wanden
De structuur is rondom voorzien van een wandgreppel (diepte 14-32 cm). De 

wandgreppel is alleen onderbroken voor de ingang in de lange zijde. In de greppel zijn 

twee losse wandstijlen aangetroffen (diepte 14-30 cm).

Ingangen
Er is één ingangspartij bewaard gebleven in de zuidelijke lange wand. Vermoedelijk lag 

een tweede ingang hier tegenover, in de noordelijke lange wand. De ingang is 1,4 m 

breed, waarbij aan weerszijden sprake is van relatief diepere paalkuilen (diepte 29-53 

cm). De palen moesten waarschijnlijk een gedeeltelijk insnijding in het overhellend dak 

ondersteunen met het oog op een menshoge ingang.

Indeling
De plattegrond heeft binnen de wandgreppel een oppervlak van 14,4 x (minimaal) 

5,2 m. De ingang ligt op de overgang van het tweebeukige westelijke deel met twee 

middenstijlen naar het meer ‘open’ ingerichte oostelijke deel. Op basis hiervan is het 
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aannemelijk dat de plattegrond in tweeën was gedeeld, maar over de functie van 

beide delen zijn geen uitspraken te doen. Ten oosten van de plattegrond is weliswaar 

slakmateriaal gevonden, dat op ijzerproductie ter plekke zou kunnen wijzen. Het zou 

hier echter ook achtergrondruis kunnen gaan van de nabijgelegen productieplek (met 

hoge concentraties) ter hoogte van enkele gebouwen (structuren 125 en 137) en een 

waterput (structuur 138), ca. 55 m ten noordwesten van structuur 139. 

Bijzondere elementen
Geen aanwijzingen.

Reparaties en verbouwingen
Geen aanwijzingen.

Afdanking en (post-)depositie
In enkele paalsporen waren paalschaduwen waar te nemen, een aanwijzing dat de 

palen niet geheel zijn verwijderd na de gebruiksfase. Echter, er zijn ook sporen waarbij 

wel sprake is van een uitgraafkuil. Deze variaties in spoorbiografie wijst er vermoedelijk 

op dat de plattegrond in ieder geval bovengronds is ontmanteld, waarbij ervoor 

gekozen is enkele palen wel uit te graven en andere te laten zitten. Een dergelijke 

keuze kan te maken hebben met de staat van het hout en de (daaraan gekoppelde) 

geschiktheid voor hergebruik. 

Vondsten
In de sporen van de plattegrond zijn slechts zes scherven aangetroffen. Het merendeel 

is afkomstig uit de westelijke twee middenstijlen (v. 3612, v. 3621, v. 3622). Eén 

scherf is afkomstig uit de dakdragende stijl in de zuidelijke wand (v. 3623). Tijdens 

de metaaldetectie van het tussenvlak zijn ter hoogte van de plattegrond nog twee 

metaalvondsten gedaan in het esdek: een munt (v. 3638, sesterius) van Marcus Aurelius 

(161-180), Diva Faustina II (†175) enkele meters ten zuidoosten van de plattegrond 

en een mogelijk scheermes (v. 3638) enkele meters ten zuiden van de plattegrond 

(zie Figuur 7.40). Ten slotte is bij de vlakaanleg enkele meters ten zuidoosten van de 

plattegrond nog een haardslak (384 g) in het esdek gevonden (zie Figuur 7.41). 

Aardewerk
De structuur heeft in totaal zes fragmenten aardewerk opgeleverd. De scherven zijn als 

volgt gedetermineerd:

- Geverfde waar: 1 wandscherf geverfd uitgevoerd in techniek C (v. 3623);

- Gladwandig: 2 wandscherven (v. 3612, 3621);

- Inheems: 2 wandscherven (v. 3621);

- Terra sigillata: 1 wandscherf (v. 3622).

Associatie
Ca. 20 m ten zuiden van de plattegrond zijn twee werkkuilen (structuur 143 en 153) 

aanwezig. Uitgaande van het huidige beeld van de structuren (en deze naburige 

ligging) ligt een relatie tussen beide structuurtypen voor de hand. Hierbij dient 

echter opgemerkt te worden dat de zone direct ten westen van de werkkuilen niet 

toegankelijk was voor onderzoek (zone met geluidswal, zie Figuur 7.2): in theorie zou 

zich hier dus nog een hoofdgebouw kunnen bevinden. De werkkuilen zouden dus ook 

tot een ander erf kunnen behoren. De dateringsmarge van de bijgebouwen, waarvan 

structuur 143 nog het kleinst is (ca. 100-250 n. Chr.), is te groot om een specifieke 

associatie met structuur 139 te bevestigen. 



164 Uden-Noord/Hengstheuvel

Datering
Typologisch is de huisplattegrond te dateren in de Romeinse tijd. Een fragment 

geverfd aardewerk, uitgevoerd in techniek C, dateert structuur 139 na het midden van 

de 2e eeuw. De andere aardewerkfragmenten passen binnen deze datering. De enige 

vondst die nog een aanscherping van de datering op kan leveren is de voornoemde 

sestertius van Marcus Aurelius, Diva Faustina II. Deze munt, gevonden nabij structuur 

139, is geslagen in 175-180 n. Chr. Indien er daadwerkelijk een associatie tussen munt 

en plattegrond bestaat, plaatst de munt de bewoning van structuur 139 in het laatste 

kwart van de 2e eeuw n. Chr. Het voornoemde scheermes dat ook afkomstig is uit het 

esdek (in de nabijheid) is niet scherper te dateren dan de Romeinse tijd.
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Figuur 10.7 
Plattegrond van structuur 139 (boven) met 
spoordieptes (onder) (schaal 1: 200).
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Structuur 140

Inleiding
Structuur 140 is eerst aangesneden in werkput 173, in het uiterste noordoosten van 

de opgraving. Deze werkput vormde tevens de grens van het onderzoeksgebied, 

waardoor de plattegrond slechts gedeeltelijk zou kunnen worden onderzocht. Na 

overleg met het bevoegd gezag en de opdrachtgever kon de rest van het huis in 

werkput 178 alsnog worden blootgelegd. De structuur meet 16,3 x 7,7 m en is westzuid-

west-oostnoordoost georiënteerd (Figuur 10.8).

Type en constructie
De kern van de dragende constructie bestaat uit drie middenstijlen (diepte 85-96 cm) 

die vermoedelijk, net als bij structuur 139, in de vorm van een kruis het dak zowel in 

de nok als halverwege de dakhelling ondersteunden. De kruisvormige middenstijlen 

waren hiertoe vermoedelijk in de nok en aan de uiteinden van de kruisarmen 

onderling verbonden door langsliggers. Het rechthoekige frame op de uiteinden van 

de kruisarmen zorgde voor extra stevigheid bij de ondersteuning van de daklast. In 

aanvulling hierop werd de daklast o.a. ondersteund door enkele dragende stijlen in de 

wand en buitenstijlen. Deze stijlen zijn ter hoogte van de meest westelijk middenstijl 

geplaatst (diepte 21-22 cm) en tussen de andere twee middenstijlen (diepte 14-25 

cm) in de oostelijk helft van de plattegrond. Hier zijn ook een ondiepe middenstijl 

(14 cm) en twee eveneens ondiepe binnenstijlen (5-10 cm) aanwezig. Deze sporen 

lijken te ondiep om tot de kern van de constructie of de ondersteuning van een hoge 

zolder gerekend te worden. Mogelijk hebben de palen hier voor een verdere indeling 

van de ruimte gediend. De dakvoet rustte verder onderin op regelmatige geplaatste 

buitenstijlen rondom de structuur. Daarvan zijn er 17 aangetroffen (diepte 10-48 

cm). De buitenstijlen bevinden zich ca. 90 cm van de wandgreppel. De plattegrond is 

tweebeukig, waarbij één van de middenstijlen in de kopse kant is geplaatst. Hiermee is 

de structuur te bestempelen als een type Oss-Ussen 8B. 

Dak
Het gebouw heeft een combinatie van een schilddak en zadeldak gehad. In het 

westelijk deel staat een middenstijl op 2,5 m binnen de wand van het huis. De afstand 

van deze middenstijl tot de buitenstijlen aan deze kopse kant bedraagt 4,0 m: even 

groot als de afstand tot de buitenstijlen aan de lange zijden. Ook diepte van de 

buitenstijlen aan de korte zijde komt overeen met die van de lange zijden. Dit alles 

wijst erop dat de aan de korte zijde net als aan de lange zijden de last van een dak met 

eenzelfde dakhelling werd opgevangen: aan de korte zijnde moet dus ook sprake zijn 

geweest van een schilddak. In het noordoostelijk deel vertoont de korte wand wel een 

afwijking ten opzichte van de lange wanden: hier staat een middenstijl net buiten de 

wandgreppel en is sprake van een zadeldak. 

Wanden
De structuur is rondom voorzien van een wandgreppel (diepte 15-20 cm). De 

wandgreppel is alleen onderbroken door de ingangen in de lange zijden. In de greppel 

zijn tevens twee losse wandstijlen aangetroffen (diepte 10-16 cm). Aan de westelijke 

kopse kant zijn twee wandgreppels van 1 m lengte (diepte 10-18 cm) haaks op de 

wandgreppel (binnenzijde) aanwezig. Gezien de geringe diepte maken ze geen deel uit 

van de draagconstructie. Het lijkt hier eerder om een verdere indeling van de westelijke 

ruimte te gaan, bijvoorbeeld en kleine afscheiding ruimte.  
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Ingangen
Er zijn drie ingangspartijen aanwezig: een in de zuidelijke wand ter hoogte van de 

eerste middenstijl (vanuit het westen geteld) en twee tegenover elkaar liggende 

ingangen tussen de tweede en de derde middenstijl). De ingangen variëren in breedte 

van 1,4 tot 1,8 m, waarbij aan weerszijden sprake is van enkele paalkuilen (diepte 17-25 

cm). Deze hebben vermoedelijk als ondersteuning van het gedeeltelijk ingesneden, 

overhellende dak gediend in met het oog op een menshoge ingang.

Indeling
De plattegrond heeft binnen de wandgreppel een oppervlak van 14 x 5,8 m. De 

plaatsing van de ingangen verdeelt het oppervlak in drie delen: een klein westelijk deel 

van ca. 1 m lengte dat verder is opgedeeld door wandjes, bijvoorbeeld als afbakening 

van een veebox. In combinatie met het middendeel zouden we hier dan te maken 

kunnen hebben met het staldeel van het huis. Dit middendeel vertoont echter geen 

sporen van tegenhangers van de dwarswandjes. Het is dan ook goed mogelijk dat de 

ruimte tussen de dwarswandjes een andere functie had, bijvoorbeeld een opslag- of 

slaapruimte. Bovendien vertoont het oostdeel van juist wel weer sporen van een 

verdere inrichting door enkele palen. Zonder aanvullende aanwijzingen blijft het dan 

ook gissen naar de functie van de verschillende ruimten binnen de plattegrond.

Bijzondere elementen
Ten westen van de noordelijke ingangspartij ligt een ovale kuil (S173.637) van 80 x 90 

cm met een diepte van 23 cm. Het spoor is donker opgevuld en bevat houtskoolspik-

kels en slechts enkele inheemse scherven. De functie van het spoor is onzeker, maar 

gezien de ligging lijkt het aannemelijk dat deze aan de gebruiksfase van het huis is 

gerelateerd.

Reparaties en verbouwingen
Geen aanwijzingen.

Afdanking en (post-)depositie
Er zijn geen paalschaduwen waargenomen, maar wel uitgraaf- en uitwrikkuilen: de 

plattegrond is na de gebruiksfase ontmanteld. 

Vondsten
In de sporen van de plattegrond zijn 21 vondsten aangetroffen, vooral aardewerk (20 

stuks). Het merendeel van de scherven (N=14) is afkomstig uit de meest oostelijke 

middenstijl (v. 3687, v. 3693). Eén scherf is afkomstig uit de wandgreppel aan deze zijde 

(v. 3686). De andere scherven zijn afkomstig uit kuil S173.637 (v. 3689) en de westelijke 

ingang in de zuidelijke lange wand (v. 3685). Uit de noordelijke ingang is een klein 

stukje steen afkomstig (v. 3688).

Aardewerk
De structuur heeft in totaal 20 fragmenten aardewerk opgeleverd. De scherven zijn als 

volgt gedetermineerd:

- Inheems: 13 wandscherven waarvan de scherven van v. 3693 van 1 individu 

afkomstig zijn en 7 randscherven (v. 3685 t/m 3687, 3689 en 3693). De randscherven 

van v. 3685 zijn afkomstig van hetzelfde individu. Dit geldt ook voor de 

randscherven van v. 3689. Geen van de scherven kon nader gedetermineerd 

worden.
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Steen
- 1 stuk lydiet (v. 3688). 

Associatie
Ca. 13 m ten zuidwesten van het huis is een bijgebouw (structuur 156) gevonden. De 

sporen van het bijgebouw zijn niet scherper te dateren dan de Romeinse tijd, gezien 

het ontbreken van vondsten. Het bijgebouw lijkt echter wel gelijktijdig met structuur 

op grond van de (nabijheid en) overeenkomst in oriëntatie.

Datering
Typologisch is de huisplattegrond te dateren in de Romeinse tijd. De structuur heeft 

uitsluitend handgevormd aardewerk opgeleverd; dat wijst op een datering in de 1e en/

of vroege 2e eeuw n. Chr.
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Figuur 10.8 
Plattegrond van structuur 140 (boven) met 
spoordieptes (onder) (schaal 1: 200).
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Structuur 142

Inleiding
Structuur 142 bevindt zich geheel in werkput 179, in het noordwesten van de 

opgraving. Gezien de nabijgelegen moderne bebouwing (aan de westzijde) is het niet 

verwonderlijk dat er lokaal verstoringen aanwezig zijn. De plattegrond is desondanks 

maar beperkt aangetast en ligt vrijwel geheel onverstoord en schoon in het vlak. De 

structuur is westzuidwest-oostnoordoost georiënteerd en vertoont aanwijzingen voor 

een gefaseerde bouw. Het hoofdgebouw heeft eerst een omvang van 24,8 x 8,8 m; 

deze bouwfase is te herkennen aan wand- en buitenstijlen die gepaard voorkomen 

langs de lange zijden. In het oosten bevinden zich sporen van een latere aanbouw met 

een omvang van 5,1 x 7,4 m. De aanbouw is goed te herkennen, omdat de wandstijlen 

uit de eerste bouwfase vervangen zijn door wandgreppels (Figuur 10.9).

Type en constructie
De kern van de dragende constructie lijkt in het de westelijke helft vooral te bestaan 

uit dragende wand- en buitenstijlen (20-60 cm diepte), aangevuld met slechts enkele 

middenstijlen (diepte 20-70 cm). De centrale middenstijl is bovendien niet diep 

gefundeerd en ligt niet precies op de lengteas van het gebouw; even ten noorden (van 

de lengteas en) deze middenstijl lijkt nog een ‘midden’stijl voor extra ondersteuning 

te zorgen.8 Een constructie met middenstijlen is op zich kenmerkend voor een 

tweebeukige opbouw; het geringe aantal middenstijlen maakt dat de tussenliggende 

ruimten van de westelijke helft meer eenbeukig van opbouw lijken. 

In de oostelijke helft is de situatie minder duidelijk; de middenstijlen zijn hier 

vervangen. Ofschoon hier geen sprake lijkt van klassieke binnenstijlen in een 

regelmatige paalzetting, zijn er ten oosten van de centrale (excentrische geplaatste) 

middenstijl(en) weldegelijk enkele onregelmatige binnenstijlen aan te wijzen. Ze lijken 

de oostelijke helft dan ook in te delen in een driebeukige opbouw. 

Uitgaande van deze interpretatie met een tweebeukige westdeel, een driebeukig 

oostdeel en een (in oorsprong) vermoedelijke wandgreppel rondom, is de eerste 

bouwfase van het hoofdgebouw te bestempelen als een type Oss-Ussen 9A.

Het dak werd binnen de beschreven draagconstructie achtereenvolgend opgevangen 

door (deels) nok/middenstijlen, wandstijlen en uiteindelijk buitenstijlen. Aan de lange 

zijden van de plattegrond valt op dat de wand- en buitenstijlen gepaard voorkomen, 

waarbij de paren enigszins schuin op de lengteas van het huis staan. De paren wand- 

en buitenstijlen zorgden vermoedelijk voor een individuele ondersteuning van de 

daksporen. 

Dak
De gepaarde wand- en buitenstijlen komen alleen voor langs de lange zijden, waar ze 

de (daksporen van de) schuine dakvlakken van het huis opvingen. In de korte wanden 

van het hoofdgebouw (althans, van de eerste bouwfase) ontbreken deze paren en is er 

slechts een rij van dragende stijlen te onderscheiden. Dit zou erop kunnen wijzen dat 

er aan de kopse kanten geen zware last van een schilddak werd opgevangen en dat er 

dus sprake moet zijn geweest van een zadeldak. In dat geval zou men in of nabij het 

midden van de korte wanden echter een middenstijl verwachten die de nok (ligger) 

en hoge gevel van het zadeldak moest ondersteunen; daar ontbreekt echter elk spoor 

van. Aan de westelijke kopse kant bevindt zich weliswaar een spoor die in positie (net 

buiten het midden van de wand) mooi samen zou kunnen vallen met een middenstijl, 

8  Gezien de korte afstand tussen de stijlen ( slechts 1 m) lijkt het hier niet om twee binnenstijlen te 
gaan.
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maar in het veld bleek het hier bij het couperen om een natuurlijke verstoring te gaan. 

Concluderend kan met stellen dat een schilddak (eindschild) in het westen en oosten 

meer voor de hand ligt. De extra palen in het westelijk uiteinde, zowel in het noorden 

als zuiden, zijn dan als extra ondersteuning van de hoekkepers van het schilddak te 

beschouwen.

Wanden
Aan de lange zijden bestond de wand uit dubbele rijen stijlen (diepte 14-37 cm) die 

ook de dakvoet ondersteunden. De binnenste rij stijlen heeft hierbij vermoedelijk 

daadwerkelijk het skelet van de wandconstructie gevormd. De latere aanbouw in het 

oosten (zie verderop onder ‘Reparaties en verbouwingen’) toont namelijk dat er een 

wandgreppel in het verlengde van deze binnenste rij van de dubbele stijlen is gegraven. 

Mogelijk was oorspronkelijk ook een (ondiepe) wandgreppel aanwezig rondom 

(binnenste rij wandstijlen van) de eerste bouwfase van het huis en zijn alleen de dieper 

ingegraven wandstijlen bewaard. Aan de westelijke kopse kant is weliswaar een stuk 

greppel (diepte 16 cm) bewaard gebleven; het is echter de vraag of hier wel sprake 

is van een wandgreppel en niet bijvoorbeeld van een drupgoot ter hoogte van de 

buitenste rij (wand)stijlen die de dakvoet op hebben gevangen. Indien toch sprake zou 

zijn van een wandgreppel, niet in de lijn van de binnenste rij maar juist van de buitenste 

rij (wand)stijlen, dan moet bij de aanbouw een versmalling van het huis zijn gecreëerd. 

Dit lijkt mogelijk, maar niet aannemelijk: het is immer meer praktisch om bij een 

aanbouw (of nog beter ‘uitbouw’) zoveel mogelijk voort te bouwen op de bestaande 

constructie van draag- en wandconstructie.

Ingangen
Er zijn geen duidelijke ingangpartijen aanwezig. Maar de combinatie van enkele 

diepere stijlen in de wand, ter hoogte van de westelijke middenstijl, maken het 

aannemelijk dat hier twee ingangen waren. Dit is ook bij andere plattegronden het 

geval, zoals huis 128. De ingangen zijn ca. 1,5 m breed en worden geflankeerd door 

paalkuilen (diepte 23-50 cm). 

Indeling
De veronderstelde locatie van de ingang deelt de plattegrond op in twee, grofweg 

gelijke delen. In het oostelijke deel is sprake van een verdere onderverdeling door de 

onregelmatige geplaatste binnenstijlen. Deze onderverdeling kan gebruikt zijn voor 

bijvoorbeeld de inrichting van een stal (met veeboxen); concrete aanwijzingen voor 

een stal ontbreken echter. Over een verdere verdeling van het west- en oostdeel zijn in 

termen van functie dan ook geen nadere uitspraken te doen. 

Op de overgang van het west- naar het oostdeel vallen tussen de twee excentrische 

geplaatste middenstijlen en de binnenstijlen ten oosten daarvan extra palen op 

nabij de wand. Mogelijk vormden deze palen en de twee binnenstijlen de basis voor 

een scheidingswand tussen de twee huisdelen. De twee excentrische geplaatste 

binnenstijlen met een onderlinge afstand van 90 cm vormden mogelijk de ingang in 

deze scheidingswand. 

Bijzondere elementen
Ten oosten van de zuidelijke ingang ligt een ovale kuil (S179.786) van 107 x 100 cm 

met een diepte van 30 cm. Het spoor heeft een donkere nazak en een lichtere primaire 

vulling. Er is een steen (v. 3718) in het spoor aangetroffen. Naar de functie van het 

spoor blijft het gissen maar gezien de ligging lijkt het aannemelijk dat deze aan de 

gebruiksfase va het huis gerelateerd kan worden. 
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Reparaties en verbouwingen
Op enkele locaties zijn extra paalsporen aanwezig die kunnen wijzen op reparaties of 

verstevigingen van de draagconstructie, met name tegen de binnenzijde van de wand. 

Zoals gezegd is er aan de oostzijde ook sprake van een aanbouw van 5,1 x 7,4 m, 

waarbij is voortgebouwd op de wand- draagconstructie van de eerste bouwfase. 

Hiertoe moest eerst het eindschild aan de oostzijde worden afgebroken. Vervolgens 

is de draagconstructie van binnenstijlen vanuit het oostdeel middels langsliggers 

in oostelijke richting verlengd. Om ruimte te besparen zijn deze liggers in de kleine 

aanbouw niet opgevangen door nieuwe binnenstijlen, maar door een (kruisvormige) 

middenstijl, die net buiten de oostwand is geplaatst. Deze middenstijl (diepte 88 

cm) ondersteunde tevens de nok en de hoge gevel van een zadeldak. Ofschoon de 

middenstijl formeel de aanbouw tot een tweebeukige indeelde, werd de ruimte 

door de bewoners als eenbeukig ervaren. Na deze uitbouw veranderde het huis van 

een deels twee- en driebeukige opbouw (type Oss-Ussen 9A) in een afwisselend 

tweebeukige, driebeukige en weer een (althans in constructie) tweebeukige opbouw 

met middenstijl bij de korte oostwand. Hiermee is het huis na de verbouwing tot het 

type Oss-Ussen 9C te rekenen.

Aan de binnenzijde van de aanbouw zijn nog enkele losse, ondiepe stijlen te 

onderscheiden (diepte 14-34 cm). In vergelijking met de wel diep gefundeerde 

middenstijl op korte afstand, lijken ze geen bijdrage aan de draagconstructie te 

hebben geleverd. Het is zelfs mogelijk dat de twee westelijke stijlen in de aanbouw tot 

(buitenstijlen van) de eerste bouwfase gerekend moeten worden. 

De wand van de aanbouw was gefundeerd in een greppel die op twee plaatsen is 

onderbroken. Het is onzeker of deze onderbrekingen te interpreteren zijn als ingangen, 

de wandgreppel is namelijk niet zeer diep (diepte 12-14 cm). De dakvoet rustte ook bij 

de aanbouw (althans aan de lange zijden) op enkele buitenstijlen (diepte 15-32 cm). 

Afdanking en (post-)depositie

Er zijn geen paalschaduwen waargenomen, maar wel uitgraaf- en uitwrikkuilen: de 

plattegrond is na de gebruiksfase ontmanteld. 

Vondsten
In de sporen van de plattegrond zijn 54 vondsten aangetroffen, verspreid over de 

plattegrond. Tijdens metaaldetectie van het tussenvlak is in de mollenlaag boven 

de oostelijke korte wand van het huis nog een armband gevonden (v. 3678). Tevens 

is enkele meters ten noorden van de plattegrond een draadfibula in het esdek 

aangetroffen (v. 3669).

Aardewerk
De structuur heeft in totaal 49 scherven opgeleverd, die als volgt zijn te determineren:

- Dolia: 19 wand- en bodemscherven die niet nader te determineren zijn (v. 3701, 

3704, 3706, 3711) en 4 randscherven, waarvan 1 van het type Stuart 147.

- Geverfde waar: 1 wandscherf uitgevoerd in techniek B versierd met een radstempel 

(v. 3704).

- Gladwandig: 13 wandscherven en 1 bodemscherf die niet nader te determineren 

zijn (v. 3704).

- Batavian Grey ware: 1 wandscherf (v.3704) en 2 randscherven van een pot Type E (v. 

3704 en 3705).

- Inheems: 2 wandscherven die niet nader te determineren zijn (v. 3704 en 3719).

- Amforen: 1 wandscherf die niet nader te determineren is (v. 3704).

- Mortaria: 1 randfragment van een wrijfschaal in het Bavay baksel (v. 3704).
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- Ruwwandig: 2 wandscherven die niet nader te determineren zijn (v. 3702 en 3716).

- Terra sigillata: 1 randscherf van een bord type Dragendorff 18/31 (v. 3704).

- Een scherf van een misbaksel (v. 3705).

Bouwmateriaal
- 1 stuk tegulae (v. 3713).

Steen
- 3 stukken natuursteen waaronder een slijpsteen en een mogelijke maal/slijpsteen 

(v. 3713, 3714 en 3718).

- 1 stuk tefriet (maalsteen) (v. 3704).

Associatie
Enkele meters ten zuiden van de structuur is een 1,25 m diepe kuil gevonden die 

vermoedelijk als waterkuil heeft gefungeerd. De datering van het aardewerkcomplex 

uit deze kuil sluit goed aan op dat van de het huis.

Datering
Typologisch is de huisplattegrond te dateren in de Romeinse tijd. De voornoemde 

aardewerkvormen van het type E hebben een ruime dateringsmarge van 100 tot 

250 n. Chr. Andere scherven lijken het complex in de vroege periode binnen deze 

marge te plaatsen. Zo dateert de oudste scherf uit deze structuur, afkomstig van een 

Zuidgallisch terra sigillata-bord van het type Dragendorff 18/31, uit 75 tot 125 n. Chr.  

Ook het voorkomen van enkele handgevormde scherven lijkt de structuur in het begin 

van de 2e eeuw te plaatsen. In de vermoedelijk geassocieerde waterkuil (structuur 155), 

die in grote lijnen eenzelfde dateringsmarge vertoont, is ook een enkele aanwijzing 

voor een jongere datering aanwezig: een scherf ruwwandig aardewerk, afkomstig van 

een kookpot van het type Niederbieber 89 die vanaf 140 tot 250 n. Chr. dateert. Het 

meeste materiaal uit deze waterkuil, zoals deze kookpot, is echter afkomstig uit de 

nazak. Een datering van structuur 142 in de eerste helft van de 2e eeuw, vermoedelijk 

het begin, ligt dan ook meer voor de hand.

Een 14C datering van macroresten uit een paalspoor (S142) uit deze structuur leverde 

helaas geen bevestiging of aanscherping van de datering op: de ruime datering is 

55-219 cal. n. Chr. (95,4%).9 

9  Poz-81925: 1890 ±30 BP.
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Figuur 10.9 
Plattegrond van structuur 142 (boven) met 
spoordieptes (onder) (schaal 1: 200).
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Structuur 146

Inleiding
Structuur 146 bevindt zich geheel in werkput 185, in de uiterste zuidoosthoek van de 

opgraving. Het huis is op dezelfde plaats gebouwd als huis 162, waardoor het niet altijd 

zeker is welk spoor bij welke fase hoort. Op basis van de vulling en het uiterlijk van de 

middenstijlen moet het hier echter wel twee plattegronden betreffen. Uitgaande van 

de oversnijdingen van de wandgreppel van structuur 146 dwars door paalsporen van 

structuur 162 moet deze laatste de oudste zijn.

De plattegrond ligt aan de rand van het onderzoeksgebied, waardoor de zuidwesthoek 

(wand met enkele buitenstijlen) niet kon worden opgegraven. De structuur meet 16,3 x 

7,7 m en is westzuidwest-oostnoordoost georiënteerd (Figuur 10.10).

Type en constructie
De dragende constructie bestaat uit drie middenstijlen (diepte 35-106 cm). 

Vermoedelijk gaat het om kruisvormige stijlen die in de nok een nokligger 

ondersteunden. De uiteinden van de kruisarmen waren dan namelijk onderling te 

verbinden door zowel langs- als dwarsliggers. Het frame van deze liggers kon zo de 

last van het hellende dak halverwege ondersteunen. In aanvulling hierop werd het 

dak opgevangen de wand en ingangsstijlen. De dakvoet rustte uiteindelijk onderin 

op buitenstijlen rondom de structuur. Daarvan zijn er zes aangetroffen (diepte 1-28 

cm), vooral in het oosten; er lijken enkele westelijke tegenhangers te ontbreken. De 

buitenstijlen bevinden zich ca. 85-120 cm van de wandgreppel. 

De beschreven draagconstructie met middenstijlen is kenmerkend voor een 

tweebeukige opbouw. Verder valt op dat dat de twee uiterste middenstijlen, dus zowel 

in het westelijke als het oostelijke uiteinde, vlakbij of zelfs tegen de korte wand zijn 

geplaatst. Hiermee is de structuur te bestempelen als een type Oss-Ussen 8C. 

Dak
Gezien de plaatsing van de dragende middenstijlen dicht tegen de korte wand, zowel 

in het westen als in het oosten, is het aannemelijk dat het gebouw aan beide zijden 

voorzien was van een zadeldak.

Wanden
Vrijwel geheel rondom is sprake van een wandgreppel met enkele paalsporen (diepte 

16-36 cm), die vermoedelijk het skelet van de wand hebben gevormd.

Ingangen
Er zijn twee tegen over elkaar geplaatste ingangen aanwezig. Deze tekenen zich af als 

onderbrekingen in de wandgreppel en worden geflankeerd door paalsporen (diepte 

14-28 cm). 

Indeling
Binnen de wanden meet de plattegrond 11 x 5,6 m. De ingangen verdelen de 

plattegrond in een groot westelijk ( 7 m lengte) deel en een klein oostelijk deel (2 m 

lengte). Indien men de 1 m brede hal tussen de ingangen aftrekt, blijft er in het oosten 

een ruimte van slecht 1 m lengte over. Binnen de plattegrond ontbreken sporen van 

een extra indeling voor bijvoorbeeld veestalling. Gezien de geringe totale lengte en de 

voornoemde indeling is het sowieso niet aannemelijk dat deze structuur als woonstal-

boerderij heeft gefunctioneerd; vermoedelijk gaat het hier enkel om een woonhuis. 

Een aanwijzing voor een woonruimte is te vinden in de westelijke helft: hier is op de lijn 

van de twee middenstijlen een haardplaats gevonden. 
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Bijzondere elementen
Tussen de middenstaanders is de onderkant van een haardplaats (7 cm) aangetroffen.

Reparaties en verbouwingen
Er zijn geen sporen aanwezig die wijzen op reparaties of verbouwingen van structuur 

146. Structuur 146 lijkt echter wel een soort verbouwing te zijn van een voorganger. 

Structuur 146 ligt namelijk op dezelfde plaats als oudere structuur 162: de lengteas van 

het gebouw en de lijn van de lange wanden van beide structuren komen overeen. Het 

is dan ook aannemelijk dat bij de bouw van structuur 146 elementen van de draag- en 

wandconstructie zijn behouden. Dit verklaart ook het ontbreken van uitgraafsporen bij 

structuur 162 (zie verderop bij de beschrijving van deze structuur).

Afdanking en (post-)depositie

Er zijn geen paalschaduwen waargenomen, maar wel uitgraaf- en uitwrikkuilen: de 

plattegrond is na de gebruiksfase ontmanteld. 

Vondsten
Het merendeel van de in totaal 40 vondsten is afkomstig uit de drie middenstijlen 

(v. 3783, v. 3787, v. 3791): aardewerk, steen, tefriet, verbrande klei en metaal. Enkele 

scherven en brokjes houtskool zijn aangetroffen in de wandgreppel aan de oostelijke 

kopse kant (v. 3784) en er is een scherf in de zuidelijke ingangspartij (v. 3755) gevonden. 

Aardewerk
De structuur heeft in totaal 29 fragmenten aardewerk opgeleverd. De scherven zijn als 

volgt gedetermineerd:

- Inheems: 26 wandscherven en 2 randscherven die niet nader te determineren zijn 

(v. 3755, 3783, 3784, 3787, 3791).

- Ruwwandig: 1 wandscherf die niet nader te determineren is (v. 3787).

Bouwmateriaal
- 3 brokjes verbrande klei (v. 3787).

Steen
- 2 stukken natuursteen (v. 3783, v. 3787).

- 1 brokje tefriet (v. 3791).

Metaal
- 2 fragmenten van ijzeren spijkers (v. 3787).

Overig 
- 3 fragmentjes houtskool (v. 3784).

Associatie
Huisplattegrond 146 is de opvolger van huis 162. Dit kon duidelijk worden vastgesteld 

door een oversnijding ter hoogte van een middenstijl en de zuidelijke wandgreppel 

van structuur 146. Ook het aardewerk ondersteunt deze chronologische relatie. De 

kenmerken van de enkel inheemse scherven van huis 162 wijzen namelijk op een 

oudere bewoningsperiode uit de ijzertijd of een vroegere fase van de Romeinse tijd. 

De structuur is ook te associëren met een waterput (structuur 158) en een spieker 

(structuur 160) op ca. 50 m in het noordwesten. Deze doorsnijden namelijk een 

oudere huisplattegrond (structuur 151) die net als structuur 162 uit een vroegere 

fase van de inheems-Romeinse bewoning lijkt te stammen. Het aardewerk van deze 
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nevenstructuren levert weliswaar geen scherpe datering voor bevestiging van deze 

associatie, maar vertoont wel een vergelijkbare samenstelling als dat van structuur 151: 

veelal inheems met een enkele Romeins import

Datering
Typologisch valt de huisplattegrond te dateren in de Romeinse tijd. Afgezien van één 

scherf gedraaid ruwwandig aardewerk is in deze structuur hoofdzakelijk handgevormd 

aardewerk gevonden (N=28). De handgevormde scherven laten weinig diagnostische 

kenmerken zien. Er is één randscherf aanwezig. Door de geringe omvang van de 

scherf kon de potvorm niet gereconstrueerd worden. Het handgevormde aardewerk 

is hoofdzakelijk gemagerd met zand en/of potgruis. Op basis van het relatief grote 

aandeel handgevormd aardewerk (maar toch ook een importstuk) lijkt een datering in 

de 1e eeuw n. Chr. voor deze structuur aannemelijk. Zoals gezegd wijst het aardewerk 

van de oudere structuur op een datering in de ijzertijd of een vroegere fase van de 

Romeinse tijd. Uitgaande van de voornoemde aanwijzingen voor een directe opvolging 

van structuur 162 door structuur 146 is een datering in de vroeg Romeinse tijd meer 

aannemelijk voor structuur 162. Beide opvolgende structuren zijn dan globaal tussen 0 

en 100 te plaatsen.

Tijdens de aanleg en metaaldetectie van het tussenvlak zijn ca. 20 m ten noorden van 

structuur 146 en 162 enkele metaalvondsten gedaan in de mollenlaag: een lemmet van 

een groot mes (v. 3829), een ogenfibula van Haalebos type B (v. 3832), een draadfibula 

(v. 3833). Alle stammen uit de Romeinse tijd. De ogen- en draadfibulae zijn nader te 

plaatsen in de eerste helft van de 1e eeuw n. Chr. Voor de ogenfibula geldt nog een 

mogelijk uitloop tot in de late 1e eeuw. Deze metaalvondsten zijn met deze datering 

zowel aan structuur 146 als structuur 162 te koppelen; als oudste structuur ligt 162 dan 

wel meer voor de hand. Structuur 162 zou dan uit de 1e helft van de 1e eeuw n. Chr. 

kunnen stammen; structuur 164 zou dan als opvolger laat in deze eerste helft of eerder 

in de tweede helft van de 1e eeuw te plaatsen zijn.
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Figuur 10.10 
Plattegrond van structuur 146 en 162 (boven) 
met spoordieptes (onder) (schaal 1: 200).  
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Structuur 151

Inleiding
Structuur 151 bevindt zich in werkput 193 en werkput 195 t/m 197, in het zuidoosten 

van de opgraving. In het vlak was sprake van sterke bioturbatie, waarbij de sporen zich 

slecht aftekenden tegen de natuurlijke ondergrond. De structuur meet 20 x 7,6 m, dit 

is exclusief de aanbouw (zie onder), en is zuidwest-noordoost georiënteerd (Figuur 

10.11).

Type en constructie
Het palenpatroon van de plattegrond is door de voornoemde bioturbatie verstoord 

en dus incompleet. Toch zijn de dragende elementen van het hoofdgebouw goed 

te herleiden. De dragende constructie bestaat uit een combinatie van een wand- en 

buitenstijlen (diepte 20-40 cm) en een rij van drie middenstijlen (diepte 20-70 cm). De 

middenstijlen hadden vermoedelijk een kruisvorm die tot in de nok reikte. Dit maakte 

het namelijk mogelijk om de uiteinden van de kruisarmen onderling te verbinden 

door langsliggers. Het rechthoekige frame op de uiteinden van de kruisarmen kon zo 

halverwege het dak voor extra ondersteuning van de daklast zorgen. Behalve in de 

nok en halverwege de dakhelling werd de daklast opgevangen door wandstijlen en 

uiteindelijk, onderin, op buitenstijlen (dakvoet).

De rij middenstijlen is kenmerkend voor een tweebeukige opbouw. Bij de middenstijlen 

valt op dat de meest westelijke relatief ver (3 m) uit de korte wand is geplaatst. De 

meest oostelijke middenstijl is juist ter hoogte van de wand geplaatst. Op grond van 

deze afwisselende positie van de middenstijlen ten opzichte van de korte wanden 

en de voornoemde tweebeukige opbouw is de plattegrond te bestempelen als een 

type Oss-Ussen 8B. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de karakteristieke 

wandgreppel van dit type ontbreekt. 

Dak
De meest westelijke middenstijl staat zoals voornoemd op enige afstand (ca. 3 m) van 

de korte wand. Het ligt dan ook voor de hand dat het huis aan deze zijde een eindschild 

had (schilddak). De overeenkomst in het patroon van de wand- en buitenstijlen 

in de lange en korte zijde in het westen lijkt ook op een uniformiteit in de (schild)

dakconstructie te wijzen. De meest oostelijke, diepe middenstijl staat daarentegen 

juist ter hoogte van de oostelijke korte wand. De hoge middenstijl heeft hier 

vermoedelijk zowel de nok(ligger) als de hoge gevel van een zadeldak ondersteund. 

Wanden
De wand bevond zich ter hoogte van de dubbele rij stijlen (diepte 1-38 cm): de 

binnenste rij stijlen ondersteunden deels de daklast, maar vormden ook het skelet voor 

de wandconstructie. 

Ingangen
Doordat de wanden van de plattegrond slecht bewaard zijn gebleven, zijn er geen 

uitspraken over de locaties van de ingangen te doen. 

Indeling
De middenstijlen delen het gebouw zoals voornoemd op in twee beuken: zowel 

in de westelijk als de oostelijke helft. Binnen de wanden heeft de plattegrond een 

ruimte 19 x 4,6 m. In het westen lijkt slechts een middenstijl aanwezig; dit creëerde 

meer leefruimte voor de bewoners. Hier is tijdens de opgraving ook een haardplaats 
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aangetroffen (zie verderop onder ‘Bijzondere elementen’). Dit alles wijst er op dat het 

westelijke deel als woondeel heeft gefungeerd. Over de functie van het oostelijke deel 

zijn geen concrete uitspraken te doen, maar gezien de lengte kan het huis in gebruik 

zijn geweest als een woonstalboerderij. 

Bijzondere elementen
In het westelijke deel van de plattegrond is een haardkuil aanwezig. Het spoor is 

afgerond rechthoekig van vorm en meet 1 x0,7 m (S1000). De kuil is 14 cm diep en ligt 

naast een middenstaander. Mogelijk was hier sprake van een opening in de nok om de 

rook uit de plattegrond te laten. 

Reparaties en verbouwingen

Er zijn geen duidelijke aanwijzingen voor reparaties aangetroffen

Afdanking en (post-)depositie

De sporen zijn erg gebioturbeerd, waardoor het lastig is vast te stellen of er nog 

paalschaduwen aanwezig zijn. In hoeverre de structuur na de gebruiksfase is 

ontmanteld, is onzeker. 

Vondsten
Het overgrote deel van de vondsten, in totaal 57 stuks, is afkomstig uit de haardkuil 

(v. 3812, v. 3813, v. 3814, v. 3815, v. 3817, v. 3818, v. 3822). Het betreft een mix van 

categorieën: aardewerk, verbrande klei en enkele grote stenen. De overige vondsten, 

enkele scherven en brokjes verbrande klei, zijn afkomstig uit een middenstijl en enkele 

paalsporen in de wand in het middendeel van de plattegrond. Ten slotte valt op te 

merken dat ook bij de aanleg van het tussenvlak een vondst is gedaan dankzij de inzet 

van de metaaldetector: in het westen van structuur 151 is een fibula aangetroffen in de 

mollenlaag (v. 3800, zie Figuur 7.40).

Aardewerk
De structuur heeft in totaal 42 fragmenten aardewerk opgeleverd. De scherven zijn als 

volgt gedetermineerd (Figuur 10.12):

- Gladwandig: 1 wandscherf van geel baksel, niet nader determineerbaar (v. 3857);

- Inheems: 37 wandscherven en 4 randscherven; 1 wandscherf heeft een lijnversiering 

(v. 3813, 3814, 3822, 3826, 3848, 3855). 

Bouwmateriaal
- 7 brokjes verbrande klei (v. 3812, v. 3822, v. 3856).

Steen
- 8 stukken natuursteen, waaronder 2 slijpstenen (v. 3813, v. 3815, v. 3817, v. 3818, v. 

3822).

Associatie
Op dezelfde locatie als huisplattegrond 151 liggen twee andere structuren: een 

waterput (structuur 158) en een bijgebouw (structuur 160). Er zijn geen oversnijdingen 

tussen de grondsporen aanwezig. Vermoedelijk heeft de waterput wel een deel van 

de sporen in de wand vergraven. Indien het geval is, dan is de waterput jonger dan 

het huis. Er is een verschil in opvulling van de sporen van het huis (relatief schoon) en 

het bijgebouw (relatief vuil). Daarnaast is er mogelijk sprake van samenhang tussen 

de waterput en de activiteiten in het bijgebouw. Op basis van deze redenering is het 

bijgebouw ook jonger dan het huis. 

De structuur vertoont in grote lijnen dezelfde oriëntatie en (aardewerk)datering als het 
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Figuur 10.11 
Plattegrond van structuur 151 (boven) met 
spoordieptes (onder) (schaal 1: 200).  
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nabijgelegen huis 162 op ca. 50 m afstand in het zuidoosten. Mogelijk zijn ze gelijktijdig 

bewoond. Verder zijn structuren 144, 145, 148 tot het erf van huisplattegrond 151 te 

rekenen. Structuur 148 is een palenrij, vermoedelijk een hekwerk dat de zuidwesthoek 

van het erf (of een zone daarbinnen) afbakende. Binnen het afgebakende erf 

liggen twee structuren 144 en 145: twee bijgebouwen. Ofschoon ze geen daterend 

materiaal bevatten, horen ze op grond van de geschetste ruimtelijke relatie en de 

overeenkomstige oriëntatie duidelijk bij structuur 151. Het hekwerk vormde mogelijk 

de scheiding met het erf van naburige huisplattegrond 162. 

Datering
Typologisch is de huisplattegrond te dateren in de Romeinse tijd. In deze structuur 

zijn naast één scherf gedraaid gladwandig aardewerk 42 scherven handgevormd 

aardewerk gevonden. Op basis van het relatief grote aandeel handgevormd aardewerk 

(maar toch ook een importstuk) lijkt een datering in de 1e eeuw n. Chr. voor deze 

structuur aannemelijk. De metaalvondst die afkomstig is uit de mollenlaag ter 

hoogte van de westelijke helft van de plattegrond lijkt dit te bevestigen. Het blijkt 

om een Aucissafibula te gaan uit de 1e eeuw n. Chr. te gaan die na 70 nog maar weinig 

voorkwam. Indien de fibula daadwerkelijk bij het huis hoort, dan is de bewoningsperi-

ode van het huis tussen ca. 0 en 70 n. Chr. te dateren.

Figuur 10.12 
Een selectie van aardewerk uit structuur 151 
(schaal 1:2).
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Structuur 162

Inleiding
Structuur 162 bevindt zich geheel in werkput 185, in de zuidoosthoek van de opgraving. 

Het huis is op dezelfde plaats gebouwd als huis 146; de sporen uit de verschillende 

fasen zijn overal even goed van elkaar te onderscheiden. Op basis van de vulling en het 

uiterlijk van de middenstijlen moet het hier echter wel twee plattegronden betreffen. 

De structuur ligt aan de rand van het onderzoeksgebied, waardoor een deel niet kon 

worden opgegraven. De exacte lengte van het huis is dan ook onbekend. De structuur 

meet minimaal 16 x 7 m en is westzuidwest-oostnoordoost georiënteerd (Figuur 10.10).

Type en constructie
Ondanks het incomplete palenpatroon zijn de belangrijkste dragende elementen 

van de structuur goed te onderscheiden, met name in de meer complete westelijke 

helft. De dragende constructie bestaat uit een rij van (minimaal) drie middenstijlen 

(diepte 30-36 cm) en een dubbele rij wandstijlen aan de lange zijden (diepte 20-30 

cm): de wandstijlen zijn gepaard in beide lange wanden geplaatst. Er lijken geen extra 

buitenstijlen daarbuiten geplaatst te zijn. Enkele middenstijlen zijn vergraven bij de 

bouw van huis 146; bijvoorbeeld bij het uitgraven van de meest oostelijke middenstijl 

van structuur 146. Aan de westzijde lijkt het beeld van de middenstijlen wel compleet: 

dit geldt hier echter niet voor het patroon van de wandstijlen. Op het eerste gezicht 

lijkt de meeste westelijke middenstijl op één lijn te liggen met de meest westelijke 

paren wandstijlen. Uit de sporen (aard vulling) zelf blijkt echter dat ten westen van 

deze lijn nog namelijk minimaal een stijl tot structuur 162 is te rekenen. Deze bevindt 

zich op een relatief grote afstand (bijna 3 m) van de korte, oostelijke wand. Aangezien 

het oostelijke uiteinde buiten het onderzoeksgebied blijkt te vallen, is de positie van 

de laatste middenstijl (of toch ook binnenstijlen?) ten opzichte van de korte wand hier 

sowieso niet te achterhalen. 

De middenstijlen bestonden vermoedelijk uit T-vormige stijlen: de beide uiteinden van 

deze T stijlen droegen bovenin, halverwege de dakhelling, de daklast. De rest van de 

daklast werd onderin opgevangen door de dubbele wandstijlen. Aangezien deze laatste 

regelmatig en gepaard geplaatst waren en dus op een (dwars)lijn stonden, konden ze 

de kapsporen rechtstreeks opvangen.

De rij van de middenstijlen deelt de constructie van de structuur in ieder geval in 

een tweebeukige opbouw. De combinatie van de rij middenstijlen (tweebeukige 

constructie), de gepaarde geplaatste wandstijlen en de afwezigheid van buitenstijlen 

zijn kenmerkend voor het type Oss-Ussen 5A. 

Dak
Uitgaande van het beschikbare (maar mogelijk incomplete) sporenbeeld in het 

westen, lijkt de meest westelijke middenstijl 3 m uit de korte wand geplaatst te zijn. 

In dat geval zou sprake zijn van schilddak ter hoogte van de westelijke kopse kant. De 

constructie is ook gebruikelijk voor huizen van het type 5A. De relatief lichte dwarscon-

structie van de gepaarde wandstijlen is minder geschikt voor een combinatie van een 

schilddak langs de lange wanden en een zadeldak aan de kopse kanten. Ofschoon het 

oostelijke uiteinde ontbreekt, is het dan ook aannemelijk dat ook daar een schilddak .

Wanden
De wand bevond zich ter hoogte van de gepaarde stijlen. De (scheidende) buitenwand 

was vermoedelijk hiertussen geklemd bij type Oss-Ussen 5A.10

10  Schinkel 1998, 123-125. 
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Ingangen
Aan de noordelijke lange zijde is een van de gepaarde wandstijl en iets naar binnen 

geplaatst, ter hoogte van de ingang van huis 146. Mogelijk flankeerde het spoor een 

ingang in huis 162. Verdere aanwijzingen ontbreken echter. 

Indeling
Gezien het incomplete beeld van de plattegrond en het ontbreken van specifieke 

gebruiks- of inrichtingssporen is geen functionele indeling voor deze plattegrond te 

geven. 

Bijzondere elementen
Geen bijzondere elementen.

Reparaties en verbouwingen
Er zijn geen sporen aanwezig die wijzen op ad hoc reparaties. De plattegrond is 

uiteindelijk zelf in zijn geheel vervangen door opvolger structuur 146: op dezelfde plek 

en met behoud van de dezelfde lengteassen voor de draag- en wandconstructie. Het is 

dan ook aannemelijk dat dragende elementen van de oudbouw in de nieuwbouw zijn 

overgenomen. 

Afdanking en (post-)depositie
Er zijn geen paalschaduwen of uitgraafkuilen waargenomen. Aangezien het 

huis wordt opgevolgd door structuur 146 is het aannemelijk dat een deel van de 

dragende elementen (vooral de diepe funderingspalen) toen is behouden en dat de 

onbruikbare(versleten) elementen (bovengronds) zijn ontmanteld. 

Vondsten
De structuur heeft alleen aardewerk opgeleverd: 18 scherven. Het aardewerk is in de 

paalsporen, verspreid over de plattegrond, aangetroffen.

Aardewerk
De structuur heeft in totaal achttien stuks aardewerk opgeleverd. De scherven zijn als 

volgt gedetermineerd:

- Inheems: 17 wandscherven en 1 randscherf die niet nader te determineren zijn (v. 

3753, 3754, 3757, 3761, 3762, 3777, 3779, 3782, 3790).

Associatie
Huisplattegrond 162 is de voorloper van huis 146. Dit kon duidelijk worden vastgesteld 

door een oversnijding ter hoogte van een middenstijl en de zuidelijke wandgreppel van 

structuur 146. Ook het aardewerk ondersteunt deze chronologische relatie. 

De structuur vertoont in grote lijnen dezelfde oriëntatie en (aardewerk)datering als het 

nabij gelegen huis 151. Mogelijk zijn ze gelijktijdig bewoond.

Datering
Het aardewerk is hoofdzakelijk gemagerd met zand en/of potgruis. In totaal gaat 

het om 18 scherven, waarvan 1 randscherf. De rand was te klein om het vormtype te 

kunnen reconstrueren. Het aardewerk is niet nauwkeuriger te dateren dan de periode 

ijzertijd – vroeg-Romeinse tijd. Dit geldt ook voor het type plattegrond (Oss-Ussen 5A). 

Een nadere datering is af te leiden uit de ruimtelijke relatie met de andere structuren 

in de zuidoosthoek van de opgraving. Deze hoek kenmerkt zich in een grote lijnen 

door een bewoning in de 1e eeuw n. Chr. Huis 162, de voorganger van huis 146, lijkt 
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met huis 151 en bijbehorende bijgebouwen 144, 145, 146 en palenrij 148 tot de vroege 

fase van deze bewoning te horen. Uitgaande van de datering van huis 151 is deze 

bewoningsfase tussen o en 70 n. Chr. te plaatsen.

10.2 Bijgebouwen

Structuur 125

Inleiding
Structuur 125 bevindt zich in werkput 153, in het noorden van de opgraving. De 

structuur ligt schoon in het vlak en wordt niet oversneden door andere sporen. Wel 

was bij de opgraving sprake van veel bioturbatie in de ondergrond, waardoor het af 

en toe lastig was de onderkanten van sporen te onderscheiden van natuurlijke sporen. 

De structuur meet 8 x 4,8 m en is westzuidwest-oostnoordoost georiënteerd (Figuur 

10.13).

Type en constructie
De dragende constructie bestaat uit vier middenstijlen (diepte 20-57 cm) en wandstijlen 

(diepte 20-40 cm). De constructie heeft met de rij middenstijlen een tweebeukige 

opbouw. De middenstijlen hebben vermoedelijk als nokstijlen een nokligger gedragen. 

Buiten de nok werd het dak alleen nog ondersteund door dragende wandstijlen. 

Vooral aan de noordzijde valt daarbij op dat extra stijlen tegen de binnenzijde van de 

wand zijn geplaatst om de dakvoet extra te ondersteunen. Gezien de relatief korte 

afstand (ca. 2,25 m) van de middenstijlen tot de lange wanden, was er halverwege de 

dakhelling, tussen nok en dakvoet, geen extra ondersteuning nodig in de vorm van 

binnenstijlen (of een rechthoekige frame op basis van ruisvormige middenstijlen). 

De combinatie van een tweebeukige constructie en één middenstijl in één van de korte 

wanden, is kenmerkend voor het type bijgebouw van Oss-Ussen 3B (vergelijkbaar met 

huis type Oss-Ussen 8b)

Dak
De meest westelijke middenstijl is slechts op korte afstand (1,5 m) van de wand 

geplaatst. De meest oostelijke middenstijl valt zelfs samen met de wand. De nokligger 

kon dus bovenop de middenstijlen van wand tot wand reiken (met overstekend deel in 

het westen). Beide korte zijden waren dan ook voorzien van een zadeldakconstructie. 

Met uitzondering van het zuidwesten zijn in de hoeken van het gebouw sporen van 

hoekstijlen (in de wandgreppel) te zien die de zware last van deze dakconstructie extra 

moesten ondersteunen.

Wanden
De structuur is rondom voorzien van een wandgreppel en wandstijlen (diepte 13-20 

cm). Zoals voornoemd, hadden de wandstijlen niet alleen een dragende functie voor 

de opbouw van de wand, maar ook voor de draagconstructie. De wandgreppel is 

niet overal bewaard gebleven. Dit is gezien de geringe diepte (maximaal 15 cm) op 

sommige plekken niet verwonderlijk. 

Ingangen
Gezien het incomplete patroon van de ondiepe wandgreppel is de positie van de 

ingang(en) niet te herleiden.

Indeling
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De structuur bestaat uit één ruimte van 7,4 x 3,4 m binnen de wandgreppel. De 

middenstijlen delen deze ruimte verder op in twee smalle zones van ca. 2,25 m 

breedte. Binnen de plattegrond zijn verder geen aanwijzingen te vinden voor de functie 

van het bijgebouw. Mogelijk is deze functie alsnog af te leiden uit het vele slakafval 

dat in de omliggende sporen en structuren is gevonden (structuren 137, 135 en 154) 

uit dezelfde bewoningsfase van de Romeinse tijd (zie verderop onder ‘Vondsten’). 

De opgraving van Fase 1 heeft aangetoond dat in een soortgelijk bijgebouw (zowel 

in omvang als in constructie met zadeldak) in het zuiden van het onderzoeksgebied 

ijzerbewerking plaats heeft gevonden (structuur 51). 11 Belangrijk verschil met structuur 

125 is echter dat in dit laatste bijgebouw zelf ook een concentratie van slakmateriaal 

in de sporen en de afdekkende lagen (mollenlaag en esdek) is gevonden. Dit is niet het 

geval bij structuur 125. De functie van ijzerbewerking is dan ook onzeker. 

Bijzondere elementen
Geen aanwijzingen.

Reparaties en verbouwingen
Tegen de binnenzijde van de wand(greppel) zijn vooral aan de noordzijde extra stijlen 

geplaatst om de daklast beter op te vangen. Mogelijk gaat het hier om reparaties.

Afdanking en (post-)depositie

Er zijn geen paalschaduwen waargenomen, vermoedelijk is de plattegrond na de 

gebruiksfase ontmanteld. 

Vondsten
Uit de sporen van structuur 125 is slechts één vondst afkomstig: een steen uit de 

wandgreppel aan de westelijke kopse kant. Een natuurlijke verstoring pal naast de 

derde middenstijl (vanuit het westen geteld) heeft echter een opvallende tweede 

vondst opgeleverd: de helft van een paardenbit van Nicolay type A (v. 3.167, zie Figuur 

7.40). 

Metaaldetectie heeft bovendien bij de aanleg van het tussenvlak nog extra vondsten 

opgeleverd in de directe omgeving van het bijgebouw: binnen het esdek en de 

mollenlaag zijn vier munten, alle sestertii, aangetroffen. Drie van deze munten zijn 

in een kleine concentratie gevonden, op nog geen vier m ten zuidoosten van het 

bijgebouw (zie Figuur 7.40). Eén van deze sestertii bleek niet nader te determineren 

(v.3557). De twee overige wel: de ene bleek van Hadrianus, Sabina, geslagen in de 

periode 117-138 n. Chr. (v. 3541); de andere van Antoninus Pius, geslagen in 138-161 

(v.3537). De vierde munt is negen m ten noordoosten van structuur 125 gevonden. Deze 

sestertius was niet nader te determineren. 

Ten slotte dient opgemerkt te worden dat rondom het bijgebouw, net als bij 

hoofdgebouw 137 en de daar bijbehorende waterput 138, verschillende concentraties 

van metaalslak opvallen (zie Figuur 7.41). De grootste concentratie bevindt aan de 

westzijde, namelijk in een kuil (S149/551) op 7 m afstand van het bijgebouw. Deze 

concentratie van ca. 1,5 kg bevat afvalmateriaal van de verschillende productiefasen 

van de ijzerproductie: haardslakken, smeedhaardslakken, vloeislakken en sintels. Ook 

een verdiepte werkkuil (structuur 154) die zich op eenzelfde afstand, maar dan ten 

zuiden van bijgebouw, bevindt, heeft slakmateriaal opgeleverd (314 g).  

11  Koster, 132-135 en Meurkens en Hos, 274-276 in Goossens en Meurkens 2013.
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Steen
- 1 stuk natuursteen. Platte steen van kwartsiet (v. 3160).

Associatie
Het bijgebouw bevindt zich in de overgangszone van twee erven: het erf met sporen 

en structuren (rondom huis 137) uit de tweede helft van de 2e eeuw n. Chr. aan de 

noordzijde en een (achter)erf met oudere sporen van bijgebouwen uit de tweede helft 

van de 1e eeuw aan de zuidzijde (structuren 135 en 141). De vondsten die ter hoogte 

van het bijgebouw en omliggende structuren (waterput 138 en werkkuil 154) zijn 

aangetroffen, wijzen op een associatie met het noordelijke erf uit de tweede helft van 

de 2e eeuw.

Datering
Er is geen aardewerk beschikbaar voor datering van de structuur. Het voornoemde 

paardenbit dat in het midden van het gebouw (binnen een natuurlijke verstoring) is 

gevonden, blijkt niet nader te dateren dan de Romeinse tijd. Uitgaande van de datering 

van omliggende vondsten, vooral de sesterii van Hadrianus en Antoninus Pius, en 

van de omliggende structuren, is structuur 125 in de tweede helft van de 2e eeuw te 

plaatsen.
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structuur 125



structuur 126
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Figuur 10.13 
Plattegrond van structuur 125 en 126 (boven) 
met spoordieptes (onder) (schaal 1: 200).  
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Structuur 126

Inleiding
Structuur 147 bevindt zich in werkput 153, in het noorden van de opgraving. De 

structuur ligt schoon in het vlak en wordt niet oversneden door andere sporen. Tijdens 

de aanleg van het vlak werd eerst nog verondersteld dat het om een grotere structuur 

ging. Na het couperen bleek een deel van de sporen echter natuurlijk te zijn; de rest 

was op te delen in een spieker (structuur 126) en een palenrij (structuur 129). De 

spieker is NW-ZO georiënteerd en meet 4,3 x 3 m (Figuur 10.13). 

Type en constructie
De kern van de constructie bestaat uit vier hoekstijlen (diepte 22-30 cm). De 

plattegrond is te karakteriseren als een spieker van het type Oss-Ussen IA. 

Bijzondere elementen

Er zijn geen bijzondere elementen.

Reparaties en verbouwingen
Ter hoogte van de westelijke zijde bevindt zich een spoor van een extra stijl (diepte 30 

cm). Mogelijk betreft het hier een reparatie. 

Afdanking en (post-)depositie
Er zijn geen paalschaduwen waargenomen en de sporen zijn gevlekt opgevuld: de 

structuur is na de gebruiksfase ontmanteld. 

Vondsten
Er is een stuk metaal aangetroffen in het westelijke spoor van de mogelijke reparatie 

(v. 3163).  

Metaal
- 1 ijzeren spijker (v. 3163).

Associatie
Het bijgebouw bevindt zich te midden van sporen en structuren (bijgebouw 125, 

waterput 138 en werkkuil 154) die tot het erf van naburige hoofdgebouw (structuur 

137) uit de tweede helft van de 2 eeuw n. Chr. lijken te horen. De parallelle palenrij 

(structuur 129) die zich op 8 m afstand ten westen van de spieker bevindt, lijkt dit erf 

aan de westzijde te begrenzen.

Datering
Er is geen aardewerk beschikbaar voor datering van de structuur. Uitgaande van de 

voornoemde associatie met structuren 125, 137, 138 en 154 en hun datering, is de 

spieker vermoedelijk in de tweede helft van de 2e eeuw n. Chr. te plaatsen.

Structuur 133

Inleiding
Structuur 133 bevindt zich in werkput 158 en 164, in het noorden van de opgraving. 

De structuur ligt schoon in het vlak en wordt niet oversneden door andere sporen. 

De plattegrond bevindt zich tegen de noordelijke rand van het onderzoeksgebied, 

hierdoor kon deze niet geheel worden opgegraven. De plattegrond meet (minimaal) 

16,1x 6,8 m en is westzuidwest-oostnoordoost georiënteerd (Figuur 10.14).
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Type en constructie
De dragende constructie lijkt slechts te bestaan uit één rij van wand- of buitenstijlen 

(diepte 20-42 cm) en is in dat geval eenbeukig opbouw. Hoewel een wandgreppel 

ontbreekt, doet het gebouw in deze vorm erg denken aan een bijgebouw van het type 

Oss-Ussen 11.12 De daklast werd bij deze` constructie verdeeld over de stijlen. Mogelijk 

werd deze last deels ook opgevangen door midden- en/of binnenstijlen: in het westen 

bevinden zich namelijk centraal namelijk nog enkele paalsporen binnen de plattegrond 

(diepte 36-40 cm). Indien deze stijlen daadwerkelijk tot het bijgebouw horen, dan is er 

vermoedelijk sprake geweest van een twee- of driebeukige constructie en dus van een 

ander type bijgebouw.

Tijdens de opgraving is de structuur eerst nog bestempeld als huisplattegrond, gezien 

de omvang van 16,1x 6,8 m. De constructie en relatief beperkte breedte pleiten bij 

ander inzien meer voor een interpretatie als bijgebouw. 

Dak
De oostelijke kopse kant is niet bewaard gebleven dus hier zijn geen uitspraken over de 

dakconstructie te doen. Het westelijk uiteinde is weliswaar bewaard, maar het patroon 

van de sporen binnen de wanden is incompleet. Indien deze sporen daadwerkelijk de 

resten van midden- en/of binnenstijlen vormen, dan kunnen ze een aanwijzing zijn voor 

de aard van de dakconstructie: de plaatsing van deze stijlen op relatief grote afstand 

(3,75 m) uit de westelijke korte wand (of rij buitenstijlen) doet het dak aan deze zijde 

een eindschild had (schilddak). 

Wanden
Er is geen wandgreppel aangetroffen. De wand liep vermoedelijk ter hoogte van de 

stijlen van de dragende constructie. 

Ingangen
Er zijn geen ingangen aan te wijzen. 

Indeling
Gezien het incomplete palenpatroon en het ontbreken van andere aanwijzingen in 

de vorm van sporen of vondsten, zijn de indeling en functie van het bijgebouw niet te 

herleiden.

Bijzondere elementen
Net ten zuiden van de westelijke kopse kant is een kuil aanwezig die mogelijk 

samenhangt met het gebruik van bijgebouw 133: s412/9039. Het spoor is ovaal van 

vorm en meet 2 x 0,9 m. De 60 cm diepe kuil is grijs en heterogeen opgevuld en heeft 

een onregelmatige doorsnede. De kuil heeft geen vondsten opgeleverd; De functie van 

het spoor is dan ook onbekend. 

Reparaties en verbouwingen
Eén van de stijlen in de zuidelijk lange zijden (de tweede vanuit het westen) is een keer 

vervangen of versterkt door de plaatsing van een nieuwe stijl. 

Afdanking en (post-)depositie
Vrijwel alle palen zijn na de gebruiksfase van het gebouw verwijderd. In de meeste 

sporen zijn namelijk uitgraafkuilen aangetroffen. In enkele gevallen was nog een 

12  Schinkel 1998, 254-255.
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paalkern herkenbaar. De heterogene vulling van deze kern wijst er echter op dat ook 

deze paal is verwijderd. 

Vondsten
Er zijn geen vondsten aangetroffen die geassocieerd kunnen worden met deze 

structuur. 

Associatie
In de nabijheid van het bijgebouw bevinden zich drie huisplattegronden: in het westen 

structuur 142 uit vermoedelijk de eerste helft van de 2e eeuw n. Chr. In het oosten 

bevinden zich de jongere, elkaar opvolgende structuren 137 en 134 die vermoedelijk 

uit respectievelijk de tweede helft van de 2e eeuw en de eerste helft van de 3e eeuw 

stammen. Het bijgebouw past in oriëntatie goed bij alle drie te gebouwen, al lijkt 

structuur 142 die in ook het verlengde van het bijgebouw ligt nog de beste kandidaat 

te zijn voor een associatie.  

Datering
De structuur heeft geen dateerbare vondsten opgeleverd. Uitgaande van de 

voornoemde associatie met de omringde huisplattegronden (structuren 142, 134 en 

137) is het bijgebouw in de 2e eeuw na Chr. te plaatsen. Indien het bijgebouw enkel tot 

het erf van structuur 142 behoort (op grond van de voornoemde grootste ruimtelijke 

associatie), dan is deze datering aan te scherpen tot de eerste helft van de 2e eeuw.
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Figuur 10.14 
Plattegrond van structuur 133 (boven) met 
spoordieptes (onder) (schaal 1: 200).  
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Structuur 135

Inleiding
Structuur 135 bevindt zich in werkput 159 en 163, in het noorden van de opgraving. 

De plattegrond wordt oversneden door een greppel en een palenrij uit de Nieuwe 

tijd. In het zuiden blijkt de structuur niet goed bewaard (meer afgetopt). Lokaal was 

er bovendien sprake van veel bioturbatie in de ondergrond, waardoor het af en toe 

lastig was de onderkanten van sporen te onderscheiden van natuurlijke sporen. De 

plattegrond meet 12,8x 7,1 m en is noordwest-zuidoost georiënteerd (Figuur 10.15). 

Type en constructie
Zoals voornoemd is het patroon van de wandgreppel en paalsporen incompleet. De 

dakconstructie lijkt vooral te zijn gedragen door een rij buitenstijlen (4-30 cm) rondom, 

waarvan er acht zijn teruggevonden. Daarbinnen is een deel van een rechthoekige 

wandgreppel zichtbaar; binnen de omgreppeling zijn geen sporen van binnen- of 

middenstijlen waar te nemen. 

Dak
Ofschoon sporen van binnen- of middenstijlen ontbreken, valt wel een extra stijl 

(diepte 36 cm) op tegen de binnenzijde van de (noord)oostelijke wand. Mogelijk had 

deze een tegenhanger in de tegenoverliggende wand: de wandgreppel is hier namelijk 

vrijwel even diep als de extra stijl. Deze stijl ligt vrijwel op één lijn met twee dicht bij 

elkaar geplaatste buitenstijlen in de noordoosthoek van de plattegrond. Deze lijn 

lijkt samen te vallen met de hoekkeper van een eindschild (schilddak): als dat het 

geval is, zorgden de drie stijlen samen voor de ondersteuning van dit dak. Over de 

dakconstructie van de zuidoostelijke korte zijde zijn geen uitspraken te doen; hier is de 

plattegrond te sterk verstoord en incompleet. 

Wanden
De structuur is voorzien van een wandgreppel. Hierbij is alleen het noordelijke deel 

bewaard gebleven. In het uiterste noorden is de greppel 30 cm diep; daarna neemt 

deze richting het zuiden vrij snel af in diepte. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 

greppel hier uiteindelijk niet meer aanwezig is. Wel zijn twee wandstijlen aangetroffen 

(diepte 18-30 cm). 

Ingangen
Door de incomplete staat van de plattegrond zijn er geen uitspraken te doen over de 

locatie van de ingang(en). 

Indeling
De structuur bestaat vermoedelijk uit één ruimte van ca. 11,5 x 5,2 m binnen de 

wandgreppel. De functie van het bijgebouw is onbekend; er zijn geen sporen of 

vondsten aangetroffen die hier nader inzicht in zouden kunnen geven.

Bijzondere elementen

Er zijn geen bijzondere elementen.

Reparaties en verbouwingen
Bij één van de buitenstijlen aan de lange (noord)oostelijke zijde is een extra stijl 

geplaatst. Mogelijk betreft het hier een reparatie.
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Afdanking en (post-)depositie
Er zijn geen paalschaduwen waargenomen, maar wel uitgraaf- en uitwrikkuilen: de 

plattegrond is na de gebruiksfase ontmanteld. 

Vondsten
Er zijn geen vondsten aan deze plattegrond te relateren.

Associatie
Het bijgebouw bevindt zich in de buurt van (minimaal) twee verschillende erven in het 

noordoosten van de opgraving. Aan de noordzijde bevindt zich het erf van een huis 

uit de tweede helft van de 2e eeuw n. Chr. (huis 137) en de opvolger daarvan (structuur 

134) inclusief de bijbehorende nevenstructuren (waterput 138, bijgebouwen 125, 126 

en werkkuil 154). Aan de zuid- en oostzijde bevinden zich structuren uit een oudere 

bewoningsperiode: een huis en een bijgebouw uit vermoedelijk de tweede helft van de 

1e eeuw in respectievelijk in het zuiden en uiterste oosten en ten slotte een huis uit de 

tweede helft van de 2e eeuw n. Chr. in het oosten (structuur 139). Aangezien structuur 

135 geen dateerbare vondsten heeft opgeleverd, zijn ligging en oriëntatie de enige 

aanwijzing voor een ruimtelijke relatie met een van de voornoemde structuren. Indien 

men deze kenmerken als uitgangspunt voor een vergelijking hanteert, valt vooral 

bijgebouw 141 op: structuur 135 ligt slechts op 12 m afstand van bijgebouw 41 en is er 

vrijwel haaks op gericht. 

Datering
Gezien de lay-out van het gebouw en de datering van de omliggende hoofd- en 

bijgebouwen ligt een datering in de Romeinse tijd voor de hand. Indien de voornoemde 

associatie met vooral bijgebouw 141 correct is, dan kan men structuur 135 in de 

tweede helft van de 1e eeuw plaatsen. Beide bijgebouwen behoren mogelijk bij 

een verder oostelijke gelegen hoofdgebouw (structuur 140) op 80 m afstand, tenzij 

het aangrenzende gebied aan de westzijde (dat ontoegankelijk was gedurende 

de opgraving) nog resten van een dichter bij gelegen huis uit deze bewoningsfase 

herbergt. Gezien de grote afstand tot structuur 140 zou dat niet verwonderlijk zijn. 



Uden-Noord/Hengstheuvel    193

4m0



spoordiepte structuur

16,27 m+NAP

2m

0

Figuur 10.15 
Plattegrond van structuur 135 (boven) met 
spoordieptes (onder) (schaal 1: 200).  
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Structuur 141

Inleiding
Structuur 141 bevindt zich in werkput 175, in het noordoosten van de opgraving. De 

ligging van de plattegrond was reeds bekend uit het de opgraving Uden-Noord Fase 

1 (toen gedocumenteerd als structuur 58).13 De structuur ligt schoon in het vlak en 

wordt niet oversneden door andere sporen. Wel was er sprake van veel bioturbatie 

in de ondergrond, waardoor het af en toe lastig was de onderkanten van sporen te 

onderscheiden van natuurlijke sporen. De structuur meet 14 x 6,4 m en is westzuid-

west-oostnoordoost georiënteerd (Figuur 10.16).

Type en constructie
De kern van de dragende constructie bestaat uit drie diepe middenstijlen (diepte 41-70 

cm), waardoor de plattegrond een tweebeukige opbouw heeft. De middenstijlen 

reikten vermoedelijk tot in de nok van het dak, waar ze een nokligger droegen. 

Mogelijk werd het dak na de nok ook halverwege het dakvlak ondersteund. Tussen de 

twee oostelijke middenstijlen is een paalspoor van mogelijk een zuidelijke binnenstijl 

(diepte 26 cm) gevonden. Sporen van een noordelijk tegenhanger ontbreken echter. De 

dakvoet rustte uiteindelijk op wandstijlen en vooral buitenstijlen rondom de structuur. 

Van deze laatste zijn er vijftien aangetroffen (diepte 4-30 cm). De buitenstijlen 

bevinden zich ca. 70 cm van de wandgreppel. 

De structuur is geïnterpreteerd als een bijgebouw op basis van de geringe breedte en 

lengte in verhouding tot de huisplattegronden te Uden-Noord. Daarnaast vertoont de 

plattegrond gelijkenis met andere bijgebouwen zoals Uden-Noord structuren 27 en 57 

en het bijgebouw van Oss-Ussen type 2: dit type is tweebeukig met middenstijlen in/

bij beide korte wanden. De enige afwijking van structuur 141 ten opzichte van dit type 

is de toevoeging van een extra (ruimtelijk gezien eenbeukige) compartiment in het 

westen.14 

Dak
Gezien de plaatsing van de middenstijl net buiten de oostelijke kopse kant is het 

aannemelijk dat het bijgebouw voorzien was van een zadeldak aan deze zijde. De 

dakconstructie van de westelijke korte zijde is minder duidelijk. Aan de buitenzijde 

van de wand valt hier weliswaar een stijl op die in lijn ligt met de middenstijlen van 

structuur 141. Deze stijl is echter minder diep (20 cm ) en vertoont in dit opzicht meer 

overeenkomsten met de (overige) wandstijlen; op korte afstand is wel een tweede stijl 

met vergelijkbare diepte aanwezig die extra steun kon geven. Gezien het ontbreken 

van een binnenstijl in het westelijke compartiment en de regelmaat in het patroon van 

alle buitenstijlen ten opzichte van de wand rondom, lijkt een uniforme bouw en dus 

ook een zadeldak aan de westzijde het meest aannemelijk.

Wanden
De structuur is rondom voorzien van een wandgreppel (diepte 16-30 cm). De 

wandgreppel is alleen onderbroken door de ingangen in de lange zijde. In de greppel 

zijn twee losse wandstijlen aangetroffen (diepte 18-30 cm).

Ingangen
Er zijn twee tegen over elkaar geplaatste ingangspartijen in de lagen wanden 

bewaard gebleven. De ingangen zijn 0,8 m breed, waarbij aan weerszijden sprake 

13  Meurkens & Hos 2013, 278-281 (structuur 158).
14  Meurkens & Hos 2013, 261-264, 276-278; Schinkel 1998, 251-523.
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is van paalkuilen (diepte 12-20 cm). Een derde ingang was mogelijk aanwezig in de 

noordelijke wand en bood toegang tot het westelijke compartiment van de plattegrond 

(zie onder). In het vlak leek de wandgreppel op het oog eerst door te lopen, maar hier 

bleek naderhand (bij het couperen) sprake van een vertekening door bioturbatie ter 

plekke. Het lijkt hier toch om een bewuste opening in de wandgreppel te gaan. De 

exacte breedte van de ingang is mede gezien de bioturbatie lastig te bepalen; deze 

bedraagt vermoedelijk ca. 0,8 m. 

Indeling
De plattegrond wordt door een scheidingswand opgedeeld in twee compartimenten 

met elk vermoedelijk hun eigen ingang(en). Het westelijke deel is het kleinst met een 

oppervlakte van 4 x 4,4 m binnen de wandgreppel. Het oostelijk deels is groter en meet 

8 x4,7 m binnen de wandgreppel. Over de functie van beide delen zijn geen uitspraken 

te doen, gezien het ontbreken van andere aanwijzingen in de vorm van gebruikssporen 

of vondsten. 

Bijzondere elementen
Er zijn geen bijzondere elementen aanwezig.

Reparaties en verbouwingen
Er zijn geen sporen van reparaties of verbouwingen te onderscheiden.

Afdanking en (post-)depositie
Er zijn geen paalschaduwen waargenomen, maar wel uitgraaf- en uitwrikkuilen: de 

plattegrond is na de gebruiksfase ontmanteld. 

Vondsten
In de sporen van de plattegrond is slechts een kleine hoeveelheid scherven (15 stuks) 

aangetroffen. Opvallend is de spreiding van het vondstmateriaal: alle scherven zijn 

afkomstig uit de wandgreppel. 

Aardewerk
De structuur heeft in totaal vijftien fragmenten aardewerk opgeleverd. De scherven 

zijn als volgt gedetermineerd:

- Gladwandig: 1 wandscherf die niet nader te determineren is (v. 3662).

- Inheems: 13 wandscherven en 1 randscherf die niet nader te determineren is (v. 

3641, 3642, 3661 en 3662).

Associatie
Structuur 141 is te associëren met een ander bijgebouw (structuur 135) dat 12 m ten 

noorden en haaks op structuur 141 is gebouwd. Beide bijgebouwen zouden bij een huis 

(structuur 140) uit vermoedelijk de tweede helft van de 1e eeuw kunnen horen dat 80 

m oostelijke ligt, al ligt een associatie met een dichter bij gelegen huis meer voor de 

hand. In het huidige sporenbeeld ontbreken de sporen daarvan. Het enige naburige 

huis (structuur 139) vertoont weliswaar dezelfde oriëntatie, maar is op grond van de 

geassocieerde vondsten jonger (laatste kwart 2e eeuw). De enige kandidaat die nog 

overblijft, zou mogelijk nog verborgen kunnen liggen in de aangrenzende westelijke 

zone die ontoegankelijk was gedurende de opgraving. Ten slotte dient nog opgemerkt 

te worden dat de interpretatie van het gebouw (bijgebouw) vooral gebaseerd is op de 

relatief kleine breedte: ca. 1- 2,5 m minder breed dan de als huizen geïnterpreteerde 

structuren. Het is uiteraard niet uitgesloten dat ook enkele gebouwen van een kleiner 
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formaat toch als huizen werd bewoond; zeker als de opbouw en indeling verder ook 

sterke overeenkomsten met de huisstructuren binnen de nederzetting vertoont.

Datering
Typologisch valt de structuur te dateren in de Romeinse tijd. In de wandgreppel van 

het bijgebouw zijn vooral handgevormde aardewerkfragmenten gevonden (N=14), 

maar ook 1 fragment gladwandig importaardewerk. Een soortgelijk samenstelling is 

aangetroffen bij het voornoemde huis (structuur 140). De handgevormde scherven 

laten weinig diagnostische kenmerken zien. De datering van de structuur zal daarmee 

globaal in de periode van de 1e eeuw tot en met het begin van de 2e eeuw te plaatsen 

zijn.       
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Figuur 10.16 
Plattegrond van structuur 141 (boven) met 
spoordieptes (onder) (schaal 1: 200).  
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Structuur 144

Inleiding
Structuur 144 bevindt zich in werkput 184, in het zuidoosten van de opgraving. De 

plattegrond van dit bijgebouw ligt schoon in het vlak en wordt niet oversneden door 

andere sporen. De structuur is westzuidwest-oostnoordoost georiënteerd en meet 2,6 

x 2,3 m (Figuur 10.17). 

Type en constructie
De constructie bestaat uit vier hoekstijlen (diepte 30-32 cm). De plattegrond is te 

karakteriseren als een spieker van het type Oss-Ussen IA. 

Bijzondere elementen
Er zijn geen bijzondere elementen.

Reparaties en verbouwingen
Er zijn geen sporen van reparaties of verbouwingen.

Afdanking en (post-)depositie
Er zijn geen paalschaduwen waargenomen en de sporen zijn gevlekt opgevuld: de 

structuur is na de gebruiksfase ontmanteld. 

Vondsten
In de sporen drie scherven en een stukje steen aangetroffen. Eén van de scherven is 

afkomstig uit de vulling van de westelijke stijl (v. 3729). De andere scherven en het 

stukje steen zijn afkomstig uit de het zuidelijke stijlspoor (v. 3733). 

Aardewerk
De structuur heeft in totaal drie fragmenten aardewerk opgeleverd. De scherven zijn 

als volgt gedetermineerd:

- Inheems: 3 wandscherven die niet nader te determineren zijn.

Steen
- 1 stukje zandsteen (v. 3733).

Associatie
De spieker bevindt zich op korte afstand (ca. 2,5 m) van een tweede, parallelle spieker: 

structuur 145. Het ligt voor de hand dat beide structuren gelijktijdig of kort achter 

elkaar in gebruik zijn geweest. Beide spiekers liggen binnen een hekwerk (palenrij, 

structuur 148) die op grond van de oriëntatie en richting van afbakening bij een 

1e-eeuws huis even ten noorden lijkt te horen (structuur 151). 

Datering
Deze structuur heeft slechts drie fragmenten handgevormd aardewerk opgeleverd. 

Deze aantallen zijn te klein om een daterende waarde te hebben. Een 14C datering van 

macroresten uit de structuur hebben een datering van 39 cal. v. Chr. tot 124 cal. N. Chr. 

(95,4%) opgeleverd.15 De structuur past met deze datering goed bij de omliggende 

structuren die uit eerste en tweede helft van de 1e eeuw n. Chr. stammen. Indien 

spiekers 143 en 144 daadwerkelijk bij huis 151 horen, dan zijn ze tussen 0 en 70 n. Chr. 

te dateren.

15  Poz-81870: 1955 ±30 BP.
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structuur 144

structuur 145

structuur 147
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Figuur 10.17 
Plattegrond van structuur 144, 145 en 147 
(boven) met spoordieptes (onder) (schaal 1: 
200).  
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Structuur 145

Inleiding
Structuur 145 bevindt zich in werkput 184, in het zuidoosten van de opgraving. De 

plattegrond ligt schoon in het vlak en wordt niet oversneden door andere sporen. De 

structuur is westzuidwest-oostnoordoost georiënteerd en meet 1,7 x 1,7 m (Figuur 

10.17)

Type en constructie
De constructie bestaat uit vier palen (diepte 13-20 cm). De plattegrond is te 

karakteriseren als een spieker van het type Oss-Ussen IA. 

Bijzondere elementen
Er zijn geen bijzondere elementen.

Reparaties en verbouwingen
Er zijn geen sporen van reparaties of verbouwingen.

Afdanking en (post-)depositie
Er zijn geen paalschaduwen waargenomen en de sporen zijn gevlekt opgevuld: de 

structuur is na de gebruiksfase ontmanteld. 

Vondsten
Er is één scherf aangetroffen in het noordelijke paalspoor (v. 3732).  

Aardewerk
De structuur heeft 1 fragment aardewerk opgeleverd. Deze scherf is als volgt 

gedetermineerd:

- Inheems: 1 wandscherf die niet nader te determineren is (v. 3732).

Associatie
Zoals voornoemd bij structuur 144 horen dit gebouw en de parallelle naburige 

structuur 145 vermoedelijk tot het afgebakende (structuur 148) erf van huis 151.

Datering
Deze structuur heeft slechts een handgevormde scherf opgeleverd. Op basis van deze 

ene scherf is de structuur niet goed te dateren. De voornoemde associatie met spieker 

144 en vooral huis 151 plaatst de tussen ca.0-70 n. Chr.
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Structuur 147

Inleiding
Structuur 147 bevindt zich in werkput 184, in het zuidoosten van de opgraving. De 

structuur ligt schoon in het vlak en wordt niet oversneden door andere sporen. Eén 

van de sporen bevond zich onder een hoofdmeetpunt, deze is niet opgegraven om het 

hoofdmeetpunt te kunnen behouden (Figuur 10.17). 

Type en constructie
De constructie bestaat uit vier hoekstijlen (diepte 39-46 cm). De plattegrond is te 

karakteriseren als een spieker van het type Oss-Ussen IA. De spieker is zuidwest-noord-

oost georiënteerd en meet 2,5 x 2,4 m. 

Bijzondere elementen
Er zijn geen bijzondere elementen.

Reparaties en verbouwingen
Er zijn geen sporen van reparaties of verbouwingen.

Afdanking en (post-)depositie
Er zijn geen paalschaduwen waargenomen en de sporen zijn gevlekt opgevuld: de 

structuur is na de gebruiksfase ontmanteld. 

Vondsten
Er zijn vijf scherven aangetroffen in het spoor van de westelijke hoekstijl gevonden (v. 

3781).  

Aardewerk
- Inheems: 5 wandscherven die niet nader te determineren zijn (v. 3781).

Associatie
De spieker ligt net als structuren 144 en 145, eveneens spiekers, op het afgebakende 

(structuur 148) erf van huis 151. De spieker ligt 5 m ten zuidwesten van het huis.

Datering
De vijf fragmenten handgevormd aardewerk zijn te gering in aantal voor een scherpe 

datering van de structuur. De voornoemde associatie met spiekers 144, 145 en vooral 

huis 151 plaatst de spieker tussen ca.0-70 n. Chr.
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Structuur 156

Inleiding
Structuur 156 bevindt zich in werkput 172, in het noordoosten van de opgraving. 

De structuur wordt oversneden door een greppel uit de Nieuwe tijd (structuur 152); 

enkele sporen zijn dan ook vergraven. Ook was er in de ondergrond veel sprake van 

bioturbatie, waardoor het af en toe lastig was de antropogene van de natuurlijke 

sporen te onderscheiden. De structuur meet 3,9x3,4 m en is noordnoordwest-zuidzuid-

oost georiënteerd (Figuur 10.18). 

Type en constructie
De dragende constructie bestaat uit vier hoekstijlen (diepte 30-57 cm) . Tussen de 

hoekstijlen bevinden zich enkele wand- en/of buitenstijlen die, gezien de diepte (diepte 

20-26 cm), ook een dragende rol hebben vervuld. Gezien het onregelmatige patroon 

van de hoek- en wand/buitenstijlen is de spieker niet goed tot een bepaald spiekertype 

te rekenen. 

Bijzondere elementen
Er zijn geen bijzondere elementen.

Reparaties en verbouwingen
Enkele van de (onregelmatige) geplaatste wand/buitenstijlen kunnen reparaties zijn.

Afdanking en (post-)depositie
Er zijn geen paalschaduwen waargenomen, vermoedelijk is de plattegrond na de 

gebruiksfase ontmanteld. 

Vondsten
Er is geen vondstmateriaal in de paalsporen van de structuur aangetroffen. 

Associatie
De spieker bevindt zich in de overgangszone tussen twee erven met elk een huis 

binnen een straal van 20 m: huis 139 uit vermoedelijk de tweede helft van de 2e eeuw 

n. Chr. aan de westzijde en huis 140 uit vermoedelijk de tweede helft van de 1e eeuw n. 

Chr. aan de oostzijde.  

Datering
De bijgebouwen uit de 2e eeuw n. Chr. van de opgraving Uden-Noord zijn over het 

algemeen robuust van opzet en vertonen een wandgreppel. De meer traditioneel 

inheemse constructie van de onderhavige spieker past beter in het beeld van de 

1e-eeuwse bijgebouwen zoals structuren 144, 145 en 147 in de zuidoosthoek van 

de opgraving. Uitgaande van dit beeld en de oriëntatie, die het best aansluit bij het 

oostelijke huis 140, is structuur 156 in de tweede helft van 1e eeuw te plaatsen.  
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Figuur 10.18 
Plattegrond van structuur 156 (boven) met 
spoordieptes (onder) (schaal 1: 200).   
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Structuur 160

Inleiding
Structuur 160 bevindt zich in werkput 193, in het zuidoosten van de opgraving. De 

plattegrond bevindt zich op dezelfde locatie als (het oudere) huis 151. Het gaat om een 

rechthoekig bijgebouw. De plattegrond is ca. 3 m lang; de breedte varieert tussen 1,7 m 

en 2,3 m. De structuur is westzuidwest-oostnoordoost georiënteerd (Figuur 10.19). 

Type en constructie
De basisconstructie van het rechthoekig gebouw bestaat uit vier hoekstijlen (diepte 

30-50 cm) . Uitgaande van deze kenmerken gaat het om een spieker van het type 

Oss-Ussen IA. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat een mogelijk geassocieerde 

kuil die zich in het midden van de structuur bevindt op een andere functie dus mogelijk 

op een andere constructie kan wijzen.

Bijzondere elementen
Centraal binnen de plattegrond is een ovale kuil aanwezig. Deze meet 2,3 x 1,7 m. De 

kuil is rechthoekig in doorsnede en is 25 cm diep. De opvulling is relatief homogeen 

met enkele spikkels houtskool en verbrande klei. De kuil is kleiner, minder diep en 

minder vuil dan de werkkuilen in het noorden van de opgraving (structuur 143, 153 en 

154).   

Reparaties en verbouwingen
Er zijn geen sporen van reparaties of verbouwingen.

Afdanking en (post-)depositie
Er zijn geen paalschaduwen waargenomen, vermoedelijk is de plattegrond na de 

gebruiksfase ontmanteld. 

Vondsten
De plattegrond blijkt geen vondsten te bevatten. De vulling van de centrale werkkuil 

heeft 72 vondsten opgeleverd.

Aardewerk
De structuur heeft 59 fragmenten aardewerk opgeleverd. De scherven zijn als volgt 

gedetermineerd (Figuur 10.20):

- Gladwandig: 1 wandscherf van een wit baksel, die niet nader te determineren is 

(v. 3828);

- Inheems: 52 wandfragmenten die niet nader te determineren zijn; 1 scherf bevat 

een versiering van kamstreken (v. 3828.6). Verder zijn er 6 randscherven, waarvan 

5 scherven toebehoren aan potten van het type Van den Broeke fase M en 1 

randscherf van een niet nader te determineren fles (v. 3828.4).

- 1 weefgewicht (v. 3828).

Bouwmateriaal
- 3 stukjes verbrande klei (v. 3828).

Steen
- 6 stukken natuursteen, waaronder 1 maalsteen fragment van zandsteen (v. 3808, v. 

3828).
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Metaal
- 3 stukken ijzer die niet nader te determineren zijn (v. 3834).

Overig
- 1 stukje houtskool (v. 3835). 

Associatie
Gezien de overlap in ligging is de structuur niet gelijktijdig met huis 151. Op basis van 

het verschil in opvulling lijkt huis 151 ouder te zijn. Mogelijk hangt het gebruik van deze 

structuur samen met de nabijgelegen waterkuil 158. Op basis van aardewerk kunnen 

beide structuren in gebruik zijn geweest in de 1e eeuw. Samen behoren ze vermoedelijk 

tot het erf van het jongere, 1e-eeuwse huis 162 de opvolger (ter plekke), huis 146. 

Datering
In de centrale kuil zijn 58 scherven handgevormd aardewerk gevonden. Het 

handgevormd aardewerk betreft vooral onversierde wandscherven. Als magerings-

materiaal is gebruik gemaakt van zand en/of potgruis. Daarnaast zijn de volgende 

diagnostische stukken aanwezig. Vormtype 42b is te dateren in de periode late 

ijzertijd t/m vroeg-Romeinse tijd (fasen I-M). Vormtype 59 komt gedurende de gehele 

ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd voor. De inheemse scherven vertonen dus een ruime 

dateringsmarge. Op basis van de scherf gladwandig aardewerk is deze aan te scherpen 

tot de 1e eeuw n. Chr. Uitgaande van een associatie met huis 162 de opvolger (ter 

plekke), huis 146 ligt de nadruk meer op de tweede helft van de 1e eeuw n. Chr. 
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Figuur 10.19 
Plattegrond van structuur 160 (boven) met 
spoordieptes (onder) (schaal 1: 200).  



Uden-Noord/Hengstheuvel    205

Figuur 10.20 
Een selectie van aardewerk uit structuur 160 
(schaal 1:1).
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Structuur 164

Inleiding
Structuur 164 bevindt zich in werkput 163, in het noorden van de opgraving. Het 

gaat om een spieker. De plattegrond bevindt zich in een zone met veel bioturbatie, 

waaronder enkele boomvallen. Hierdoor was het af en toe lastig de sporen te 

onderscheiden in het sporenvlak. De plattegrond is dan ook incompleet. De structuur 

meet 4 x 3,2 m en is grofweg noord-zuid georiënteerd (Figuur 10.21). 

Type en constructie
Hoewel de constructie incompleet is, vertoont de plattegrond enkele overeenkomsten 

met bijgebouw 156. Ook hier lijkt sprake te zijn van een kern, in dit geval bestaande 

uit zes stijlen (diepte 12-32 cm) waarvan enkele niet bewaard zijn gebleven, aangevuld 

met stijlen die de wand en vermoedelijk ook het dak extra hebben gesteund (diepte 

12-25 cm). Gezien het onregelmatige patroon van de hoek- en wand/buitenstijlen is de 

spieker niet goed tot een bepaalde type bijgebouw te rekenen. 

Bijzondere elementen
Er zijn geen bijzondere elementen.

Reparaties en verbouwingen
Enkele van de (onregelmatige) geplaatste wand/buitenstijlen kunnen reparaties zijn.

Afdanking en (post-)depositie
Er zijn geen paalschaduwen waargenomen, vermoedelijk is de plattegrond na de 

gebruiksfase ontmanteld. 

Vondsten
Er is geen vondstmateriaal in de sporen aangetroffen. 

Associatie
De structuur ligt net als bijgebouwen 125 en 126 in de westelijke randzone van het erf 

ten zuiden van huis 137 uit de tweede helft van de 2e eeuw. Op grond van deze ligging 

ligt een onderlinge associatie voor de hand. De bouw van structuur wijkt, als meer 

traditioneel inheemse spieker, wel af van deze nevenstructuren: een werkkuil en een 

robuust bijgebouw met wandgreppel. Ofschoon dit verschil ook voort zou kunnen 

komen uit een afwijkende functie, is een alternatieve associatie met het oudere erf van 

bijgebouwen 135 en 141 uit de tweede helft van de 1e eeuw n. Chr. aan de oostzijde niet 

uit te sluiten. 

Datering
Uitgaande van met name de ligging van structuur 164 te midden van bijgebouwen op 

het erf van het noordelijke huis 137, lijkt de spieker ook bij dit erf te horen. In dat geval 

is de spieker in de tweede helft van de 2e eeuw n. Chr. te dateren. Een oudere datering 

in de tweede helft van de 1e eeuw is echter niet uit te sluiten, gezien de eveneens 

nabijgelegen bijgebouwen 135 en 141.De simpele opzet van het bijgebouw (als spieker) 

zou goed bij deze laatste periode kunnen passen.
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Figuur 10.21 
Plattegrond van structuur 164 (boven) met 
spoordieptes (onder) (schaal 1: 200).  
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10.3 Waterputten en waterkuilen

Structuur 130

Inleiding
De waterput bevindt zich in het noordwesten van de opgraving. De kuil van de 

waterput had een ovale vorm in het vlak met een diameter van 4,3 x 3,9 m. De kuil was 

1,86 m diep (14,34 m +NAP) en bleek onderin beschoeid. Het bovenste deel is met de 

hand gecoupeerd, waarbij weinig vondstmateriaal werd aangetroffen (zie onder). De 

rest van de coupe en het afwerken is met de graafmachine gebeurd (Figuur 10.22). 

Opbouw
Het spoor had in doorsnede een geleidelijk verlopende insteek, waarbij her en der 

onregelmatige uitstulpingen waren te zien bij het verdiepen. Vermoedelijk was er 

net als bij waterput 132 sprake van (jongere) ondiepere waterkuilen die in de rand 

van de insteek zijn uitgegraven. Op de bodem van het spoor werden nog restanten 

van de houten bekisting aangetroffen (zie onder). Langs de zijkanten was sprake van 

een lichte vulling: de insteek die rondom de constructie is dichtgegooid (vu. 4). De 

kernvulling was onderin donker en gelaagd (vu. 3,) maar werd als snel lichter en minder 

humeus (vu. 2) naar boven toe. De bovenste vulling was homogeen van aard (vu. 1) en 

is te bestempelen als de nazak. 

Constructie
Van de bekisting zijn slechts enkele stukken aangetroffen: de onderkanten van een 

vlechtwerken beschoeiing. Deze bleek naar boven toe ingeklapt en/of vergaan. De 

beschoeiing heeft bestaan uit takjes van wilgenhout (Salix) die enigszins getordeerd 

zijn. Gezien het ontbreken van een kern met een scherpe insteek moet dit al vrij snel 

het geval zijn geweest of was het spoor slechts tot een beperkte diepte beschoeid. Op 

basis van de constructie is de waterput te bestempelen als een type Oss-Ussen A1. 

Langs de insteek van het spoor zijn op het sporenvlak enkele paalsporen herkend. 

Mogelijk hangen deze sporen samen met het gebruik van waterput 130. Ze kunnen als 

een putmik hebben gefungeerd of onderdeel zijn geweest van een overkapping. 

Afdanking en (post-)depositie
De kuil is geleidelijk opgevuld doordat er sediment vanaf de zijkanten in terecht kwam. 

Hierdoor was het spoor op een gegeven moment niet meer te gebruiken als waterkuil 

en is deze geleidelijk verder opgevuld. De put is niet gedempt en niet secundair 

gebruikt als afvalkuil.

Vondsten
In verhouding tot enkele andere waterputten/-kuilen is deze structuur met zes 

vondsten vondstarm. Onderuit de kern is een wetsteen afkomstig. Verder zijn alleen 

bovenin de kern een brokje verbrande klei en enkele scherven (v. 3174) aangetroffen. 

Aardewerk
De structuur heeft 4 fragmenten aardewerk opgeleverd. De scherven zijn als volgt 

gedetermineerd:

- Dolia: 3 wandscherven van 1 dolium die niet nader te determineren valt (v. 3174).

- Gladwandig: 1 wandfragment die niet nader te determineren valt (v. 3174).
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Bouwmateriaal
- 1 brokje verbrande klei (v. 3174).

Steen
- 1 wetsteen van kwartsiet onder uit de kern. De wetsteen is niet erg afgesleten 

(v. 3212).

Datering
Deze structuur dateert uit de Romeinse tijd. Er is geen handgevormd aardewerk 

gevonden, maar aangezien het slechts om twee scherven in totaal gaat mag hier geen 

al te groot belang aan worden gehecht. Uitgaande van de ligging hoort de waterput bij 

huis 128. Daarmee is de waterput in de tweede helft van de 1e eeuw te plaatsen.

1

2

3 44

nazak insteekkern vlechtwerk 

Put 154 Vlak 2 Spoor 214
16,20 m

16 m

 2m 1m 0m 3m 4m

m +NAP

15 m

14 m

OWFiguur 10.22 
Doorsnede van structuur 130.
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Structuur 132

Inleiding
Deze waterput bevindt zich in het noordwesten van de opgraving. De kuil van de 

waterput had een ovale vorm in het vlak met een diameter van 6,4 x 4,4 m. De kuil 

was 2,06 m diep (14,16 m +NAP) en bleek onderin beschoeid. Het bovenste deel is met 

de hand gecoupeerd. De rest van de coupe en het afwerken is met de graafmachine 

gebeurd (Figuur 10.23). 

Opbouw
Het spoor vertoonde in de doorsnede een geleidelijk verlopende insteek, waarbij her en 

der onregelmatige uitstulpingen waren te zien bij het verdiepen. Er lijkt sprake te zijn 

van meerdere ondiepere waterkuilen die in de rand van de insteek zijn uitgegraven. Op 

de bodem van het spoor zijn nog restanten van de houten bekisting aangetroffen (zie 

onder). Langs de zijkanten was sprake van een lichte vulling: de insteek die rondom 

de constructie is dichtgegooid (vu. 4 en vu. 3). De kernvulling was onderin donker en 

gelaagd (vu. 5), maar werd als snel lichter en minder humeus naar boven toe. Hierbij 

was het onderscheid met de insteek moeilijk te maken. De bovenste vullingen bleken 

homogener van aard (vu. 2 en vu. 1) en kunnen bestempeld worden als de nazak. 

Constructie
Van de bekisting zijn slechts enkele plankfragmenten aangetroffen. Vermoedelijk 

bestond de beschoeiing van de ronde waterputkern oorspronkelijk uit planken die 

rondom verticaal de grond in waren geslagen. Het merendeel van het beschoei-

ingshout lijkt te zijn verwijderd. Dit verklaart ook waarom het onderscheid tussen 

de kernvulling en de insteek lastig te maken was. Op basis van de constructie is de 

waterput te bestempelen als een type Oss-Ussen A2.Uit de structuur zijn twee planken 

nader onderzocht: het bleek om twee eiken (Quercus) te gaan met elk ongeveer 50 

jaarringen; ze bleken onderin aangepunt met een scherpe (metalen) bijl.

Langs de insteek van het spoor zijn op het sporenvlak enkele paalsporen herkend. 

Mogelijk hangen deze sporen samen met het gebruik van waterput 132. Ze kunnen als 

een putmik hebben gefungeerd of onderdeel zijn geweest van een overkapping. Een 

vergelijkbare situatie is aangetroffen bij waterput 130.

Afdanking en (post-)depositie
De constructie is verwijderd, waarna de kuil geleidelijk is opgevuld. De put is niet 

gedempt. 

Vondsten
Het merendeel van het vondstmateriaal (totaal stuks) is afkomstig uit de nazak (v. 

3170, v. 3275, v. 3276). Drie scherven zijn afkomstig uit de insteek (v. 3277, v. 3280); 18 

scherven zijn afkomstig uit de kern (v. 3279)

Aardewerk
De structuur heeft 102 fragmenten aardewerk opgeleverd. De scherven zijn als volgt 

gedetermineerd:

- Low Lands ware: 1 wandscherf die niet nader te determineren is (v. 3276).

- Dolia: 9 wandscherven (v. 3170 en 3275). 1 scherf is versierd met een opgelegde 

band (v. 3275). De scherven zijn niet nader te determineren; 2 bodemfragmenten 

die niet nader te determineren zijn (v. 3275 en 3280) en 7 randscherven die toe te 

schrijven aan type Stuart 147 (v. 3275, 3276 en 3279).
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- Gladwandig: 17 wandscherven waarvan 1 scherf gesmookt is (v. 3276). De scherven 

zijn niet nader determineerbaar (v. 3275, 3276 en 3277). 2 randscherven (v. 3275) 

waarvan 1 scherf afkomstig is van een pot van het type Stuart 146 (v. 3275).

- Batavian Grey ware: 16 wandscherven die niet nader te determineren zijn (v. 3279). 

3 randscherven (v. 3276) waarvan 1 scherf afkomstig is van een kom type G en 1 

scherf afkomstig is van een pot type A.

- Inheems: 1 wandscherf en 2 bodemscherven die niet nader te determineren zijn (v. 

3275 en 3276);

- Amforen: 4 wandscherven die verder nader te determineren zijn (v. 3275 en 3276). 1 

randscherf van een amfoor type Haalebos 8052 (v. 3275);

- Mortaria: 1 bodemscherf niet nader te determineren (v. 3276). 1 randscherf van een 

wrijfschaal type Stuart 149 (v. 3275).

- Ruwwandig: 14 wandscherven, 2 bodemscherven en 1 randscherf die niet nader te 

determineren zijn (v. 3170, 3275 en 3276). 

- Terra sigillata: 2 wandscherven die niet nader te determineren zijn (v. 3276 en 3279). 

1 randscherf van een bord uitgevoerd in het Zuid-Gallische baksel. Het bord is van 

het type Dragendorff 18 (v. 3280).

- Verweerd: 12 wandscherven verweerd aardewerk die niet te determineren zijn (v. 

3276).

Bouwmateriaal
- 28 fragmenten van Romeins baksteen, waaronder 1 fragment van een tegula (v. 

3275).

- 3 brokjes verbrande klei (v. 3275).

Steen
- 3 brokken tefriet (v. 3275).

Metaal
- 1 stuk ondefinieerbaar ijzer (v. 3275).

Overig
- 1 stukje houtskool (v. 3276).

Datering
De vroegst te dateren scherf is afkomstig van een terra sigillata-bord in Zuidgallisch 

baksel, van het type Dragendorff 18. Deze is te dateren tussen 25 en 75 n. Chr. De 

vroege datering is te verklaren: de scherf is afkomstig uit de insteek en moet dus 

opgespit zijn bij het uitgraven van de waterput. De jongste scherven zijn van de 

middelgrote amfoor van het type Haalebos 8052 (150-250 n. Chr.) en het reducerend 

Low Lands ware (100-250 n. Chr.). Het overige materiaal heeft een vrij brede datering, 

maar duidelijke aanwijzingen voor late datering van vondstmateriaal na het midden 

van de 2e eeuw ontbreken. Daarnaast komen er ook enkele handgevormde scherven 

voor (uit de nazak). Aangezien de middelgrote amfoorscherf en de Low Lands 

ware-scherf afkomstig zijn uit de nazak kan het spoor zelf al opgevuld zijn vanaf de 

tweede helft van de 2e eeuw of zelfs eerder, in de eerste helft van die eeuw.  

Het 14C monster van macroresten (v. 3281) uit deze structuur leverde een datering 

op van 1261-1041 cal. v. Chr. (95,4%).16 Hier is dus duidelijk sprake van intrusie of 

vervuiling.

16  Poz-81871: 2935 ±30 BP.
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nazak insteekkern

Put 159 Vlak 2 Spoor 329
Spoor 9022

Spoor 9022

Spoor 9023

Spoor 9024

Spoor 9025

16,22 m

16 m

 2m 1m 0m 3m  5m 6m4m

m +NAP

15 m

14 m

NZ

14

2

1

5 33

Figuur 10.23 
Doorsnede van structuur 132 (boven) met 
bovenaanzicht van de waterputkern en 
omliggende paalsporen (onder).
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Structuur 138

Inleiding
Deze waterput bevindt zich in het noorden van de opgraving. De kuil van de waterput 

had een ovale vorm in het vlak met een diameter van 4,8 x 4,4 m. De kuil was ca. 2,4 

m diep (13,76 m +NAP) en was beschoeid. De diepte is bij benadering omdat de coupe 

tijdens het onderzoek instortte onder invloed van het grondwater. Hierbij is het hout 

wel in zijn geheel gelicht, maar kon de onderkant van het spoor niet meer goed in kaart 

worden gebracht (Figuur 10.24). 

Opbouw
Het spoor had in doorsnede een geleidelijk verlopende insteek tot ca. 40 cm diepte. 

Hierna liep de kern steiler en trechtervormig naar beneden. De kern van de waterput 

(vu. 5), binnen het hout, was humeus en gelaagd opgevuld. Rondom het hout was 

sprake van een lichtere gevlekte vulling (vu. 3): de insteek. Naar boven was het 

onderscheid tussen kern en insteek lastiger te maken. Aan de zijkant was een vulling 

in de insteek aanwezig die homogener van aard was en sterk leek op de omringende, 

schone grond (vu. 4). Mogelijk hebben we hier te maken met het niveau vanaf waar 

de bekisting in de kuil is geplaatst. De bovenste vullingen waren eveneens homogener 

van aard, maar vuiler. Deze vullingen (vu. 2 en vu. 1) kunnen bestempeld worden als de 

nazak. 

Constructie
De put was beschoeid met een uitgeholde boomstam. De boomstam had een diameter 

van ca. 80 cm en was vervormd onder druk van de omringende grond. Behorend bij de 

structuur zijn een eikenhouten plank en balk gevonden. De plank is geselecteerd voor 

dendrochronologische datering; dit heeft echter geen betrouwbare match opgeleverd 

(zie Bijlage VI). Daarnaast komt er ook een bekapt of gegutst soort kommetje van 

els (Alnus) uit de structuur. Opvallend is dat het kommetje een gat heeft (zie Figuur 

7.44). Mogelijk zat hier een koord doorheen en is het gebruikt om water uit de put op 

te scheppen. Op basis van de constructie is de waterput te bestempelen als een type 

Oss-Ussen A3. 

Afdanking en (post-)depositie
De kern is geleidelijk opgevuld en niet dichtgegooid. Ook is de beschoeiing niet 

verwijderd. Na de gebruiksfase lijkt het spoor ook niet secundair als afvalkuil te zijn 

gebruikt. 

Vondsten
In verhouding tot enkele andere waterputten/-kuilen is deze structuur met 19 vondsten 

relatief vondstarm. Uit de nazak zijn enkele scherven (v. 3396, v. 3398, v. 3399) en 

een metaalslak (v. 3396) afkomstig. Net onder de nazak zijn ook enkele vondsten uit 

de insteek verzameld: eveneens enkele scherven (v. 3400) en enkele metaalslakken 

(v. 3400). 

Aardewerk
De structuur heeft 14 fragmenten aardewerk opgeleverd. De scherven zijn als volgt 

gedetermineerd:

- Low Lands ware: 1 randscherf van een voorraadpot type Holwerda 141-142 

(v. 3398).

- Dolia: 1 wandscherf versierd met een opgelegde band (v. 3400).
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- Gladwandig: 3 wandscherven die niet nader te determineren zijn (v. 3396, 3399 en 

3400).

- Batavian Grey ware: 1 wandscherf (v. 3396). 1 randscherf van een pot type K 

(v. 3398).

- Amfoor: 1 wandscherf die niet nader te determineren is (v. 3398).

- Mortaria: 2 randscherven van 2 wrijfschalen van het type Vanvinckenroye 94 

(v. 3400).

- Ruwwandig: 2 wandscherven die niet nader te determineren zijn (v. 3398 en 3400); 

2 randscherven van kookpotten van het type Niederbieber 89 (v. 3398 en 3399);

Metaal
- 5 metaalslakken (v. 3396, v. 3400), waaronder een deel van de haardbodem. 

Datering
Structuur 138 dateert op basis van fragmenten van de wrijfschaal type Vanvinckenroye 

94 vanaf 175. Een latere datering is echter niet uitgesloten, aangezien deze wrijfschalen 

ook nog in de 3e eeuw voorkomen. Aardewerkvormen van de voornoemde typen 

Holwerda 141-142 en Niederbieber 89 wijzen op een einddatering rond 250 n. Chr. 

Rekening houdend met de relatie met het huis van structuur 137 (zie daar) ligt een 

datering aan het eind van de 2e eeuw en/of het begin van de 3e eeuw het meest voor 

de hand. Aangezien de opvolger van dit huis, structuur 134, ook in de nabijheid ligt, is 

het echter niet uit te sluiten dat de waterput langer in gebruik is geweest. In dit opzicht 

valt wel op dat duidelijk late vormen die wel in structuur 137 zijn gevonden, zoals 

metaalglanswaar, niet in de waterput zijn aangetroffen. 

nazak insteekkern

Put 161 Vlak 2 Spoor 490
16,16 m

16 m

 2m 1m 0m 3m 4m

m +NAP

15 m

14 m

WO

1

2 4        

3

5

Figuur 10.24 
Doorsnede van structuur 138 (boven) 
met bovenaanzicht van de waterput-
kern en het hout van de beschoeiing 
(onder).
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Structuur 155

Inleiding
De waterkuil bevindt zich in het noordwesten van de opgraving. De kuil had in het 

vlak een vierkante vorm van 2,5 x 2,5 m. De kuil viel tijdens het veldwerk op door een 

concentratie vondstmateriaal. Het spoor is door vrijwilligers uitgetroffeld. Waterkuil 

155 bleek 1,25 m diep (15,13 m +NAP) en was in het veld eerst geïnterpreteerd als kuil. 

De relatief gelaagde vulling onderin het spoor, de vorm en diepte doen echter bij nader 

inzien denken aan een waterkuil die verder richting het zuidoosten is aangetroffen: 

structuur 158. De interpretatie is om die reden tijdens de uitwerking gewijzigd in 

waterkuil (Figuur 10.25).

Opbouw
Het spoor had in de doorsnede een geleidelijk verlopende insteek. In de kern bleek een 

rechthoekige kuil, recht naar beneden uitgegraven. Het diepste deel van het spoor was 

gelaagd opgevuld (vu. 3). Aan de randen was sprake van een lichtere vulling (vu. 2) die 

mogelijk te interpreteren als de afbrokkelende zijkanten van de kuil, ontstaan tijdens 

het gebruik. De bovenste vulling (vu. 1) was zeer rijk aan vondsten. Deze bevonden zich 

op de ondergrens van deze vulling. Het gaat hier om de nazak.

Constructie
Er zijn geen resten van een bekisting aangetroffen. Gezien de beperkte diepte en de 

relatief flauwe insteek van het spoor was er vermoedelijk geen bekisting aanwezig/

nodig. Op basis van de doorsnede van het spoor is de waterkuil te bestempelen als een 

type Oss-Ussen B.

Afdanking en (post-)depositie
De kuil is geleidelijk opgevuld doordat er sediment vanaf de zijkanten in terecht kwam. 

Hierdoor was het spoor op een gegeven moment niet meer te gebruiken als waterkuil 

en is deze secundair gebruikt als afvalkuil. Hierbij een grote hoeveelheid vondsten in 

het spoor gedeponeerd. Door de gebioturbeerde aard van het bovenste deel van het 

spoor tijdens het veldwerk, blijkt het lastig te zeggen of de kuil hierna is dichtgegooid 

of geleidelijk verder is opgevuld. 

Vondsten
De vulling van de waterkuil heeft in totaal 296 vondsten opgeleverd. Zeven scherven 

(v. 3741, v. 3749) zijn afkomstig uit de rand van de kern (vu. 2). Alle andere vondsten zijn 

afkomstig uit de laatste opvulling, de nazak, van de waterkuil (vu. 1). Hierbij is de grote 

hoeveelheid steen opvallend te noemen. 

Aardewerk
Zeven scherven zijn afkomstig uit de kern. Ze zijn als volgt te determineren:

- Ruwwandig: 2 wandscherven die niet nader te determineren zijn (v. 3741, v. 3749).

- Gladwandig: 3 wandscherven die niet nader te determineren zijn (v. 3741, v. 3749).

- Dolia; 2 wandscherven die niet nader te determineren zijn (v. 3741, v. 3749).

Verder zijn er 89 scherven uit afkomstig uit de nazak:

- Ruwwandig: 1 randscherf van een kookpot van het type Niederbieber 89 (v. 3742)

- Gladwandig: 22 wand- en 2 bodemscherven die niet nader te determineren zijn (v. 

3740, v. 3742).

- Mortaria: 3 randscherven van wrijfschalen, waarvan 1 van het type Bavay (v. 3740) 

en 2 van het type Stuart 147 (v. 3742).
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- Dolia: 40 scherven, waarvan 32 niet nader te determineren wand- en 

bodemscherven en 8 randscherven van het type Stuart 147 (v. 3740, v. 3742):

- Geverfd: 2 wandscherven, waarvan 1 met radstempel (v.3470).

- Amforen: 8 wandscherven die niet nader te determineren zijn (v. 3740, v. 3742).

- Terra sigillata: 1 randscherf (v. 34370), 1 wandscherf en 1 bodemscherf van een bord 

van het type Dragendorff 18/31 (v. 3742).

- Terra nigra: 3 randscherven van een kom van het type Holwerda BW 51/152 (v. 

3472).

- Blauwgrijs: 1 randscherf van een voorraadpot van type Holwerda 140 (v. 3740).

- Grijs: 1 wandscherven die niet nader te determineren is (v. 3740).

- Inheems: 3 wandscherven die niet nader te determineren zijn (v. 3740, v. 3742).

Bouwmateriaal
- 1 fragment huttenleem (v. 3740).

- 2 stukjes verbrande klei (v. 3740).

Steen
- 72 stukken natuursteen, waaronder 2 slijpstenen en 3 mogelijke maalstenen (v. 

3736, v. 3737, v. 3745, v. 3747, v. 3751, v. 3798);

- 121 brokken tefriet (v. 3739, v. 3740, v. 3743, v. 3744, v. 3748).

Metaal
- 2 ijzeren spijkers (v. 3740).

Overig
- 2 stukjes houtskool (v. 3750).

Datering
Een aantal aardewerktypen zoals de dolia van type 147, de mortaria van type Stuart 

149 en Bavay heeft een ruime dateringsmarge van ca. 40/50-250 n. Chr. Een bord terra 

sigillata van type Dragendorff 18/31 (ca. 75-125, een kom terra nigra van type Holwerda 

BW 51/52 (90-175 n. Chr.) en een blauwgrijze voorraadpot van type Holwerda 40 

(100-250 n. Chr.) lijken gecombineerd vooral op een datering in de eerste helft van de 

2e eeuw n. Chr. te wijzen.

In de waterput is ook een latere aardewerkvorm vertegenwoordigd, namelijk een 

kookpot van het type Niederbieber 89 (ca. 140-250 n). Chr. Hierbij dient echter 

benadrukt te worden dat het meeste aardewerk afkomstig is uit de nazak. Het gebruik 

van de waterput zal dus eerder jonger zijn. Dit laatste sluit ook beter aan bij naburig 

huis 142, waar de waterput toe behoort. In één van de sporen van het huis is ook terra 

sigillata van type Dragendorff 18/31 (ca. 75-125) vertegenwoordigd.

nazak kern vondsten      

Put 181 Vlak 2 Spoor 827
16,23 m
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Figuur 10.25 
Doorsnede van structuur 155.
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Structuur 158

Inleiding
De waterkuil heeft een ronde vorm in het vlak met een diameter van 3,7 m. Het 

spoor is 1,27 m diep (14,93 m +NAP) en was niet beschoeid. Het spoor is met de hand 

gecoupeerd en afgewerkt (Figuur 10.26). 

Opbouw
Het spoor heeft een geleidelijk verlopende insteek. Hierbij is sprake van wisselend 

meer en minder humeuze kernvullingen die vermoedelijk samenhangen met 

verscheidene gebruiksfasen. De basis (vu. 8) bestaat uit een donkere en humeuze laag 

die is afgedekt door een vulling die sterk lijkt op de natuurlijke ondergrond (vu. 7). 

Mogelijk is een deel van de zijkant ingeklapt waarna er nog wel weer water in de kuil 

stond, getuige de donkere en licht humeuze aard van vu. 6. Vervolgens is het spoor 

een keer opnieuw uitgegraven waarbij we opnieuw een donkere humeuze kernvulling 

(vu. 5) die lichter naar boven wordt (vu. 4). Hierboven zijn enkele vullingen (vu. 3 en 

vu. 1) aanwezig die bestempeld kunnen worden als de nazak. Het merendeel van de 

vondsten komt uit deze lagen. 

Constructie
Er zijn geen resten van een bekisting aangetroffen. Gezien de beperkte diepte en de 

relatief flauwe insteek van het spoor was er geen bekisting aanwezig. 

Afdanking en (post-)depositie
De kuil is geleidelijk opgevuld doordat er sediment vanaf de zijkanten in terecht kwam. 

Hierdoor was het spoor op een gegeven moment niet meer te gebruiken als waterkuil 

en is deze secundair gebruikt als afvalkuil waarbij een grote hoeveelheid vondsten 

in het spoor is gedeponeerd. Doordat de het bovenste deel van het spoor sterk was 

ingedroogd is het lastig te zeggen of de kuil hierna is dichtgegooid of geleidelijk verder 

is opgevuld. Op basis van de doorsnede van het spoor is de waterkuil te bestempelen 

als een type Oss-Ussen B.

Vondsten
Tijdens het couperen bleek sprake van een duidelijke vondstconcentratie in de nazak. 

Hier is het overgrote deel van het aardewerk uit afkomstig. Uit de andere vullingen 

konden ook enkele scherven en steen worden verzameld. 

Aardewerk
De structuur heeft 210 fragmenten aardewerk opgeleverd. De scherven kunnen 

onderverdeeld worden in: scherven uit de kern van het spoor en scherven uit de nazak. 

Uit de kern zijn 37 scherven afkomstig. Deze scherven zijn als volgt gedetermineerd 

(Figuur 10.27):

- Inheems: 34 wandfragmenten en 3 randfragmenten (v. 3866). Van de randscherven 

is er één te determineren als een pot met drieledig profiel van het vormtype 52/55a 

van Van den Broeke.

Uit de nazak van het spoor zijn 173 scherven afkomstig. De scherven zijn als volgt 

gedetermineerd:

- Dolia: 10 wandscherven die niet nader te determineren zijn (v. 3847 en 3867);

- Inheems: 159 wandscherven (v. 3847, 3860, 3867) waarvan 1 scherf een speelschijf 

met een diameter van 3,7 cm betreft (v. 3867); 3 bodemscherven (v. 3847, 3860); 

1 randscherf van een gesloten kom/pot met gepolijst oppervlak, mogelijk van 

vormtype 22 van Van de Broeke.
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Steen
- 2 stukken steen uit de kern. Mogelijk is één van de stukken een wetsteen. 

Gebruiksvlakken zijn echter niet aanwezig (v. 3866).

Datering
In deze structuur bevinden zich naast twee doliumfragmenten, 200 scherven 

handgevormd aardewerk. Het grootste deel van het handgevormde aardewerk 

lijkt echter afkomstig van één onversierde ruwwandige pot, waarvan de vorm niet 

gereconstrueerd kan worden. 

De aanwezige vormtypen van het handgevormd aardewerk zijn niet nauwkeuriger te 

dateren dan fasen L-N (ca. 50-175 n. Chr.) in het schema van Van den Broeke. Op basis 

van de aanwezigheid van inheems aardewerk en doliumfragmenten is de structuur te 

dateren in de 1e eeuw of begin van de 2e eeuw. Een 14C datering van macroresten uit 

de structuur levert een datering op van 1431-1271 cal. v. Chr. (95,4%). Het betreft hier 

duidelijk een monster met opspit of intrusie.17

17  Poz-81868: 3090 ± 30 BP.
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Figuur 10.27 
Een selectie van aardewerk uit structuur 158 
(schaal 1:1).
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10.4 Werkkuilen

Structuur 143

Inleiding
Structuur 143 bevindt zich in werkput 177, in het noordoosten van de opgraving. De 

structuur is in het veld geïnterpreteerd als een verdiepte werkkuil met stijlen rondom 

van een overkapping of gebouw met dakconstructie. De structuur heeft een vierkante 

omvang (maar afgerond rondom) van ca. 3,5 x 2,75 m en is zuidwest-noordoost 

georiënteerd (Figuur 10.28). 

Type en constructie
Van de draagconstructie zijn drie stijlen (diepte 15-16 cm) bewaard gebleven, waarvan 

twee op de hoekpunten aan de oostzijde. De noordwesthoek bleek verstoord, op korte 

afstand daarvan is wel een stijl aangetroffen. Het is mogelijk dat oorspronkelijk op elke 

hoek van de structuur een dragende stijl heeft gestaan. De twee hoekstijlen aan de 

oostzijde vertoonden in de coupe echter wel de meeste overkomsten in kleur (grijs) en 

homogene vulling. Mogelijk bestond de constructie oorspronkelijk uit een scherm aan 

een zijde (in geval van twee hoekstijlen) of uit een simpele overkapping (in geval van 

vier hoekstijlen). Uitgaande van het formaat van de paalsporen moet de constructie in 

ieder geval lichter zijn geweest dan het klassieke bijgebouw met verdiepte werkkuil: 

de hutkom die kenmerkend is voor de periode laat-Romeinse tijd en de vroege 

middeleeuwen.

Binnen de palen is een grote kuil aanwezig, deze meet 3,2 x 2,6 m. De kuil is rond 

in doorsnede; op de bodem waren nog duidelijk spitsporen te zien. De kuil is 58 cm 

diep en kent drie fasen van opvulling. De eerst fase bestaat uit een dunne gevlekte 

vulling op de bodem van de kuil. Deze is te relateren aan het uitgraven van het spoor. 

Hierboven is sprake van een donker en gelaagd pakket, zeer rijk aan houtskool en met 

sporen van verhit zand. Deze vulling hangt samen het gebruik van de kuil. Gezien het 

voorkomen van houtskool en verhit zand valt te denken aan ambachtelijke activiteiten 

waarbij vuur nodig was, zoals het smeden van ijzer. Het uitvoeren van dergelijke 

activiteiten binnen een gebouw met vlechtwerken wanden brengt risico’s met zich 

mee: een verdiepte kuil neemt (een deel van) deze risico’s weg. De laatste opvulling 

bovenin is lichter, relatief homogeen en bevat veel vondsten (afval): deze vulling is 

ontstaan na de gebruiksfase van structuur 143. 

Bijzondere elementen
Er zijn geen bijzonder elementen.

Reparaties en verbouwingen
De stijl die (aan de noordzijde) als enige buiten een hoekpunt van de structuur staat, is 

mogelijk een reparatie.

Afdanking en (post-)depositie
Er zijn geen paalschaduwen waargenomen, vermoedelijk is de plattegrond na de 

gebruiksfase ontmanteld. De kuil is na de gebruiksfase secundair gebruikt als afvalkuil.

Vondsten
Er zijn verscheidene soorten vondsten, in totaal 66 stuks, aangetroffen. Alles is 

afkomstig uit de laatste opvulling van de kuil. Uitgaande van de houtskoolvondsten en 

pyrogene sporen in het zand is eerder er al op gewezen dat de verdiepte kuil mogelijk 



220 Uden-Noord/Hengstheuvel

gebruikt is voor het smeden van ijzer. Het is dan wel opmerkelijk dat er in de opvulling 

van de kuil, of in de afdekkende lagen (esdek en mollenlaag) geen slakmateriaal is 

gevonden.

Aardewerk
De structuur heeft in totaal twaalf fragmenten aardewerk opgeleverd. De scherven zijn 

als volgt gedetermineerd:

- Dolia: 1 randscherf van een kleinzandig dolium (v. 3696).

- Gladwandig: 1 wandscherf die niet nader te determineren is (v. 3694).

- Amforen: 1 wandscherf die niet nader te determineren is (v. 3696).

- Mortaria: 3 randscherven van 2 individuen, waarvan 1 randscherf nader is te 

determineren als een wrijfschaal van het type Stuart 149 (v. 3694). De overige 2 

randscherven zijn van 1 individu dat te determineren is als een wrijfschaal van het 

type Deurne 524-118 (v. 3696).

- Ruwwandig: 6 wandscherven die niet nader te determineren zijn (v. 3694 en 3696).

Bouwmateriaal
- 1 kleine stukje niet nader te dateren Romeins baksteen (v. 3696).

Steen
- 50 stukjes tefriet (v. 3697); het gaat om relatief kleine brokken (in totaal ca. 430 g) 

die oorspronkelijk aan één of hooguit enkele maalstenen hebben toebehoord.

Overig
- 3 stukjes houtskool (v. 3694). 

Associatie
Ca. 6 m ten zuiden bevindt zich nog een structuur met soortgelijke verdiepte werkkuil 

(structuur 153). Gezien de nabijheid en de overeenkomst in de vorm van de twee 

structuren, zijn beide in dezelfde ambachtelijke zone in gebruik geweest: gelijktijdig of 

(elkaar opvolgend) gedurende opvolgende fasen. De dichtstbijzijnde huisplattegrond is 

ca. 20 m ten noorden gevonden: structuur 139 uit vermoedelijk de tweede helft van de 

2e eeuw n. Chr. Het eerstvolgende huis dat uit de tweede helft van de 1e eeuw stamt, 

ligt ca. 50 m ten noordoosten: structuur 140. Deze afstand is relatief ver, maar men 

moet bedenken dat vuurgevaarlijke ambachten zo ver mogelijk van de houten huizen 

werden uitgevoerd.

Datering
Het aardewerk uit deze structuur heeft een brede dateringsmarge. De vertegenwoor-

digde aardewerktypen van de mortaria dateren namelijk uit de periode 50-250 n. Chr.  

Indien het ontbreken van handgevormd aardewerk representatief is voor dit (let wel, 

kleine) aardewerkcomplex, dan is structuur na het begin van de 2e eeuw te plaatsen. 

Uitgaande van deze datering is de structuur eerder met het noordelijke huis 139 

(tweede helft 2e eeuw n. Chr.) dan met het 1e-eeuwse huis 140 te associëren.

.
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Figuur 10.28 
Plattegrond van structuur 143 (boven) met 
spoordieptes (onder) (schaal 1: 200). 
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Structuur 153

Inleiding
Structuur 153 bevindt zich in werkput 183, in het noordoosten van de opgraving: direct 

ten zuiden van de voornoemde structuur 143. De kern van beide structuren bestaat uit 

een soortgelijke verdiepte werkkuil. In tegenstelling tot structuur 143, zijn rondom de 

werkkuil van structuur 153 geen paalsporen gevonden. De kuil is ovaal en meet 3,1 x 2,7 

m (Figuur 10.29).

Type en constructie
De werkkuil is rond in doorsnede. De kuil is 65 cm diep en kent drie fasen van opvulling 

net als de verdiepte kuil van naburige structuur 143. De eerst fase bestaat uit een 

dunne gevlekte vulling op de bodem van de kuil, deze is te relateren aan het uitgraven 

van het spoor. Hierboven is sprake van een donker en gelaagd pakket, zeer rijk aan 

houtskool en met sporen van verhit zand. Deze vulling hangt samen het gebruik 

van de kuil. Gezien het voorkomen van houtskool en verhit zand valt te denken 

aan ambachtelijke activiteiten waarbij vuur nodig was, zoals het smeden van ijzer. 

De laatste opvulling is lichter en relatief homogeen: deze vulling is ontstaan na de 

gebruiksfase van structuur 153. 

Zoals voornoemd, zijn rond de kuil geen paalsporen waargenomen. Het is echter niet 

uit te sluiten dat structuur oorspronkelijk wel voorzien was van een (lichtere variant 

van) overkapping.

Bijzondere elementen
Er zijn geen bijzondere elementen.

Reparaties en verbouwingen
Er zijn geen sporen van reparaties of verbouwingen.

Afdanking en (post-)depositie
In tegenstelling tot structuur 143 is de verdiepte kuil van structuur 153 niet secundair 

gebruikt als afvalkuil. De kuil lijkt geleidelijk te zijn opgevuld. 

Vondsten
Er zijn geen vondsten aangetroffen.

Associatie
Gezien de overeenkomst in de vorm en vulling met de verdiepte kuil van structuur 

143, behoren beide duidelijk tot een ambachtelijke zone van de nederzetting waar 

verhitting een centrale rol speelde. De dichtstbijzijnde huisplattegrond is ca. 20 m ten 

noorden gevonden: structuur 139 uit vermoedelijk de tweede helft van de 2e eeuw 

n. Chr. Het eerstvolgende huis ligt ca. 50 m ten noordoosten: structuur 140. Deze 

afstand is relatief ver, maar men moet bedenken dat vuurgevaarlijke ambachten zo ver 

mogelijk van de houten huizen werden uitgevoerd.

Datering
De verdiepte kuil heeft geen vondsten opgeleverd die inzicht kunnen geven is de 

datering. Uitgaande van associatie met naburige, structuur 143 met soortgelijke 

verdiept werkkuil, is structuur vermoedelijk in de 2e eeuw n. Chr. te plaatsen. Indien 

beide nevenstructuren bij het erf van huis 139 horen, dan zijn ze nader in de tweede 

helft van de 2e eeuw n. Chr. te plaatsen. 
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Figuur 10.29 
Plattegrond van structuur 153 (boven) met 
spoordieptes (onder) (schaal 1: 200).  
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Structuur 154

Inleiding
Structuur 154 bevindt zich in werkput 163, in het noordoosten van de opgraving. 

Het gaat om een verdiepte werkkuil die gelijkenis vertoont met structuur 143 en 153 

in het noordoosten. De kuil heeft een vierkante omvang van 2,9 x 2,5 m, maar is 

deels afgerond op de ‘hoeken’. Rondom ontbreken sporen van een overkapping of 

dakconstructie (Figuur 10.30). 

Type en constructie
De werkkuil is rond in doorsnede. Het spoor is 52 cm diep en kent twee fasen van 

opvulling. Onderin is sprake van een donker en gelaagd pakket, rijk aan houtskool 

en met sporen van verhit zand. Deze vulling hangt samen het gebruik van de kuil. 

Gezien het voorkomen van houtskool, verhit zand en een smeedhaardslak valt te 

denken aan ambachtelijke activiteiten waarbij vuur nodig was, zoals het smeden van 

ijzer. Het aantreffen van een smeedhaardslak en de hoeveelheid slakmateriaal in een 

nabijgelegen kuil (S149/551) op nog een 5 m afstand aan de noordzijde zijn verdere 

aanwijzingen voor smeedactiviteiten ter plaatse. De laatste opvulling is lichter en 

relatief homogeen: deze vulling is ontstaan na de gebruiksfase van structuur 154. Het 

is onzeker of de structuur voorzien was van een overkapping zoals bij structuur 143 het 

geval was. 

Bijzondere elementen
Er zijn geen bijzondere elementen.

Reparaties en verbouwingen
Er zijn geen sporen van reparaties of verbouwingen.

Afdanking en (post-)depositie
De relatief kleine hoeveelheid vondsten (16 stuks) pleit niet voor een secundair gebruik 

als afvalkuil. De kuil lijkt geleidelijk te zijn opgevuld. 

Vondsten
De zestien vondsten zijn afkomstig uit de bovenste vulling van de kuil. 

Aardewerk
De structuur heeft 14 fragmenten aardewerk opgeleverd. De scherven zijn als volgt 

gedetermineerd:

- Gesmookt aardewerk: 2 randscherven van 1 beker van het type Vanvinckenroye 87 

(v. 3582).

- Gladwandig: 6 wandscherven die niet nader te determineren zijn (v. 3582).

- Ruwwandig: 5 wandscherven en 1 randscherf. De randscherf is van een kom type 

Niederbieber 104.

Metaal
- 1 ijzeren spijker (v. 3582);

- 1 smeedhaardslak (v. 3582).

Associatie
De werkkuil bevindt zich net als naburig bijgebouw 125 in de overgangszone van twee 

erven: het erf met sporen en structuren (rondom huis 137) uit de tweede helft van de 2e 



Uden-Noord/Hengstheuvel    225

eeuw n. Chr. aan de noordzijde en een (achter)erf met oudere sporen van bijgebouwen 

uit de tweede helft van de 1e eeuw aan de zuidzijde (structuren 135 en 141). De 

vondsten die in deze werkkuil en in de omliggende structuren (waterput 138 en 

bijgebouw 125) zijn aangetroffen, wijzen vooral op een associatie met het noordelijke 

erf uit de tweede helft van de 2e eeuw.

Samen met kuil S149/551, die 1,5 kg slakmateriaal bevatte lijkt de verdiepte kuil van 

structuur 154 centraal te hebben gestaan in een ambachtelijke zone die gericht was op 

bewerking (smeden) van ijzer. 

Datering
Hoewel er tamelijk weinig aardewerk uit deze structuur afkomstig is, wijzen zowel het 

uitsluitend voorkomen van draaischijfaardewerk als de combinatie van een fragment 

van een gesmookte beker van het type Vanvinckenroye 87 (175-300 n. Chr.) en een 

kom ruwwandig aardewerk van het type Niederbieber 104 (100-200 n. Chr.) op een 

laat 2e-eeuwse datering voor deze structuur. Deze datering bevestigt de voornoemde 

associatie met het erf van het noordelijke huis 137 en de bijbehorende nevenstructuren: 

o.a. waterput 138 en bijgebouwen 125 en 126.
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Figuur 10.30 
Plattegrond van structuur 154 (boven) met 
spoordieptes (onder) (schaal 1: 200).  
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