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Samenvatting

Archol BV heeft in de zomer van 2017 in opdracht van Bosch Beton archeologisch 

onderzoek uitgevoerd in het plangebied De Driehoek. Aanleiding vormde het 

voornemen van Bosch Beton om in het plangebied een nieuwe bedrijfshal te bouwen. 

Deze bouwwerkzaamheden zouden eventuele archeologische resten in de bodem 

verstoren. Op basis van vooronderzoek was reeds vastgesteld dat sprake was van 

archeologische resten in het gebied. Deze waren toegewezen aan clusters, waarvan de 

begrenzing is gebaseerd op het reliëf. Voor de hoge delen gold een dubbelbestemming 

Waarde Archeologie: cluster 1 t/m 3. De lage delen zijn vrijgegeven en afgegraven. 

Cluster 2 en 3 vormen het onderwerp van onderhavige rapportage; cluster 1 was reeds 

eerder onderzocht. 

De archeologische resten van cluster 2 en 3 zijn door middel van een opgraving 

ex situ behouden. Hierbij is gekozen voor een pragmatische aanpak: behalen van 

maximale kenniswinst met de beschikbare middelen en binnen de gestelde grenzen. 

In de praktijk resulteerde dit in keuzes, waarbij niet alle sporen zijn gecoupeerd of 

afgewerkt. Bij dit ‘kiezen met kennis’ stond de beantwoording van de onderzoeks-

vragen centraal: elk stap van het archeologisch onderzoek gebeurde met een reden 

en had een duidelijk doel. Op deze wijze kon ca. 2 hectare met nederzettingssporen 

uit midden- tot late ijzertijd en middeleeuwen worden onderzocht. De hoeveelheid 

vondstmateriaal was, als bijgevolg van de gevolgde strategie, beperkt in omvang. Dit 

sample verschafte echter nog steeds voldoende inzicht in de aard en datering van de 

complexen. 

Het hier gepresenteerde onderzoek toont aan dat in en rondom De Driehoek sprake 

was van verschillende typen landschappen en vegetaties. Enerzijds ziet men hoger 

gelegen zandige gronden, waarop eik, beuk en es konden gedijen; gronden die vanaf 

de prehistorie tot op heden geschikt waren om te beakkeren. Anderzijds ziet men lager 

gelegen gronden, waar men nattere elzenbossen mag verwachten. En hoewel deze 

laatste gronden vermoedelijk niet altijd even geschikt waren om te akkeren, waren 

ze wel geschikt als woongebied, hooiland of weidegrond. Daarnaast boden beide 

landschapstypen mogelijkheden tot de exploitatie van natuurlijke bronnen: vruchten, 

noten, planten, bomen en wilde dieren. Deze aspecten maken van De Driehoek een 

aanlokkelijke locatie voor bewoning en gebruik.

Dit kwam ook tot uiting in de aangetroffen archeologische resten. Allereerst kon 

worden vastgesteld dat sprake was van continue bewoning van midden- t/m late 

ijzertijd. De Driehoek bevestigt hierin het reeds bestaande regionale beeld van zelf-

voorzienende, solitaire huishoudens die zich in de loop van tijd over slechts korte 

afstanden verplaatsten. Op De Driehoek werd, in verhouding tot andere onderzoeken 

in de regio, een ruimere variatie aan plattegronden op één locatie aangetroffen. 
14C-onderzoek en de datering van het ijzertijdaardewerk wijzen daarbij op een duidelijk 

afgebakende periode van bewoning (ca. 500 jaar). Het bleek daarbij lastig om een 

op zichzelf staande plattegrond goed te dateren. De plattegronden zijn daarom op 

basis van gemeenschappelijke kenmerken gegroepeerd en in een technisch logische 

opeenvolging geplaatst. Deze typochronologie is niet zonder haken en ogen, maar kan 

wel aanknopingspunten bieden voor vervolgonderzoek.
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Ook bleken sporen en vondsten uit de middeleeuwen aanwezig. Op basis van het 

vooronderzoek werd rekening gehouden met verkavelingssporen en een antropogeen 

dek. Bij de opgraving werden echter ook sporen van bewoning vastgesteld. Het betreft 

allereerst een waterput uit de 7e eeuw, waarbij de bijbehorende bewoning ten noorden 

van het onderzochte gebied moet worden gezocht. Binnen het onderzochte gebied zijn 

geen vondsten of sporen aangetroffen van activiteiten in de hierop volgende eeuwen. 

Op basis van het aardewerk mag in ieder geval worden verondersteld dat cluster 2 en 

3 in de 11e-12e eeuw in gebruik waren als bouwland. De bijbehorende bewoning moet 

zich in de nabijheid hebben bevonden, in de reeds vrijgegeven en afgegraven lage 

delen van het landschap. In het zuiden van cluster 2 is een meerfasig greppelsysteem 

aanwezig, dat vermoedelijk de grens tussen akkerareaal en bewoning betrof. 

In de 13e eeuw worden deze greppels geheel gedempt en maakt een deel van de 

akker plaats voor bewoning. Mogelijk is dit een aanwijzing dat de laagte vernatte en 

minder geschikt was als vestigingslocatie. Er is sprake van twee opvolgende erven, 

elk voorzien van een driebeukige huisplattegrond, waarvan de binnen- en wandstijlen 

in rechte rijen waren geplaatst. De erven konden niet geheel worden onderzocht en 

liggen deels buiten de opgraving. Enkele roedenbergen en een waterput kunnen in 

ieder geval tot deze fase worden gerekend. 

De bewoning verschuift in de 14e en 15e eeuw opnieuw uit het zicht van de opgraving. 

Hiervan kon slechts de randzone worden onderzocht: erfgreppels, bijgebouwen en een 

waterput. Onzeker is of de bewoning zich op deze locaties voortzet of bijvoorbeeld 

verplaatst naar de erven die bekend zijn van de kadasterkaart van 1811-1832. Duidelijk 

is wel dat cluster 2 en 3 tot in de 20e eeuw in gebruik bleven als bouwland, waarbij 

bewoning in de nabijheid aanwezig moet zijn geweest. 
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Inleiding

M. van Zon

1.1 Aanleiding

Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol BV) heeft in de zomer van 2017 in opdracht 

van Bosch Beton een archeologische opgraving uitgevoerd in plangebied De Driehoek. 

Aanleiding vormde het voornemen van Bosch Beton om in het plangebied een nieuwe 

bedrijfshal te bouwen. Deze werkzaamheden zouden eventuele archeologische resten 

in de bodem kunnen verstoren. Het plangebied heeft in het bestemmingsplan een 

dubbelbestemming Waarde Archeologie. Op grond hiervan is archeologisch onderzoek 

verplicht. Om eventueel aanwezige archeologische resten in kaart te brengen heeft 

Bosch Beton achtereenvolgens een bureauonderzoek, een verkennend booronderzoek 

en een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven laten uitvoeren.1 

Deze vooronderzoeken hebben uitgewezen dat binnen het plangebied behoudens-

waardige vindplaatsen aanwezig zijn: cluster 1 t/m 3 (Figuur 1.2). De begrenzing van 

deze clusters is gebaseerd op de aanwezigheid van sporen en vondsten enerzijds en 

het paleoreliëf anderzijds. De arealen van de clusters hebben hun dubbelbestemming 

Waarde Archeologie behouden, de rest van het plangebied is vrijgegeven. Door de 

geplande bouwactiviteiten is een duurzaam behoud van de archeologische resten 

in situ niet mogelijk. De gemeente Barneveld, in haar rol van bevoegd gezag, heeft 

daarbij vervolgonderzoek van de clusters geadviseerd. Dit advies is vastgelegd in 

een selectiebesluit. Bosch Beton heeft dit besluit opgevolgd en een opgraving laten 

uitvoeren. 

1  Willemse 2003; Oude Rengerink 2005.
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied (ster). 
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1.2 Onderzoeksgebied

Plangebied De Driehoek bevindt zich ten noorden van Barneveld en beslaat ca. 

30 ha (Figuur 1.1 en Figuur 1.2). Het gebied ligt aan de oostzijde van industrieter-

rein Harselaar. De rijksweg A1 vormt de noordelijke begrenzing. De spoorlijn tussen 

Amersfoort en Apeldoorn vormt de zuidelijke begrenzing. De ontwikkeling van het 

gebied vindt gefaseerd plaats. Ten tijde van dit schrijven zijn enkele werkzaamheden 

reeds uitgevoerd en voorafgegaan door een opgraving. Het betreft onder andere 

een ontwikkeling in het westen van cluster 1 waarbij een deel van deze vindplaats is 

onderzocht.2 Daarnaast is de Oude Goorderweg in 2017 verlegd en hernoemd naar 

Transportweg. Deze werkzaamheden zijn archeologisch begeleid.3 

Onderhavig onderzoek richt zich op het gebied ten oosten van de Transportweg. 

Het onderzoeksgebied betreft de clusters 2 (2,7 ha) en 3 (0,9 ha). Het terrein lag ten 

tijde van het archeologisch onderzoek braak en was reeds grotendeels ontdaan van 

de bouwvoor (Figuur 1.2). Tevens was de bebouwing in het zuidwesten van cluster 2 

gesloopt en de begroeiing (bomen, heggen) verwijderd. 

2  Oude Rengerink 2005. 
3  Van de Geer 2018, 86-87.
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Ligging van de clusters (blauw) in relatie tot 
het plangebied (rood). De onderliggende 
luchtfoto is tijdens het onderzoek genomen. 
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1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Gert van den Bosch (directeur) en Richard Ridderhof (bedrijfsjurist) zijn vanuit de 

opdrachtgever (Bosch Beton) bij het project betrokken. Petra Kloosterman treedt 

op als adviseur van het bevoegd gezag (Gemeente Barneveld). Ten behoeve van 

het onderzoek is een Programma van Eisen (PvE) opgesteld en goedgekeurd.4 Het 

veldwerk en de rapportage zijn uitgevoerd door een team van archeologen van Archol 

BV, aangevuld met diverse specialisten (Tabel 1.1). Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd 

conform het PvE en de richtlijnen in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA 

versie 4.0).

4  Tol 2017.
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Naam Functie Organisatie

dr. Y.F. van Amerongen MSc specialist - macrobotanie/pollen IDDS Archeologie

B.J. van den Bosch vrijwilliger Bosch Beton

ir. S. van Daalen specialist - dendrochronologisch onderzoek Van Daalen Dendrochronologie

P. van de Geer MA specialist - prehistorisch aardewerk/metaal Archol BV 

prof. T. Goslar specialist - 14C-onderzoek Poznan Radiocarbon Laboratory

S.D. Hagedoorn MA veldarcheoloog
rapporteur

Archol BV

E. van der Haar stagiair Saxion

dr. S. Knippenberg specialist - vuursteen/natuursteen Archol BV

drs. S. Lange specialist - hout BIAX Consult

T. Lupak röntgenonderzoek/conservering Restaura

drs. C. Nooijen specialist - metaal Gravers gezocht!

R. Ridderhof vrijwilliger Bosch Beton

S. van Riel MA veldarcheoloog Archol BV

drs. A.J. Tol projectleider Archol BV

J. van der Veen veldarcheoloog Archol BV

drs. A.C. van de Venne specialist - aardewerk/bouwkeramiek/glas 
middeleeuwen-Nieuwe tijd

Kerament

J. Verschuur machinist Peelen BV

M. van Zon MA veldwerkleider
rapporteur

Archol BV

1.4 Administratieve gegevens

Soort onderzoek: Opgraving

Projectnaam: Barneveld - De Driehoek opgraving cluster 2 & 3

Archolprojectcode: BDD1712

Archis-zaaknummer: 4547270100

Opdrachtgever: G. van den Bosch (Bosch Beton, directeur)

Bevoegd gezag: P. Kloosterman (Gemeente Barneveld, archeologisch adviseur)

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden BV

Periode van uitvoering veldwerk: 12-06-2017 t/m 07-07-2017

Rapport gereed: 05-03-2019

Versie 2.0 (definitief )

Goedkeuring bevoegd gezag 28-03-2019

Provincie: Gelderland

Gemeente: Barneveld

Plaats: Barneveld

Toponiem: De Driehoek cluster 2 & 3

Coördinaten gebied: 171.000/464.550 (centrum)

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: Cluster 2: 2,7 ha
Cluster 3: 0,9 ha

Huidig grondgebruik: Braakliggend, met afgegraven akkerdek

Beheer en plaats van documentatie en 
vondsten:

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Provincie Gelderland

Tabel 1.1 
Samenstelling onderzoeksteam.
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Onderzoekskader

M. van Zon

2.1 Landschappelijk kader5

2.1.1 Laat-pleistocene periglaciale processen aan de basis van het 
huidige reliëf

Het plangebied ligt in de Gelderse Vallei. De landschappelijke hoofdlijnen zijn daar in 

de voorlaatste ijstijd (het Saalien) vastgelegd. Een honderden meters dikke gletsjer 

stuwde de bodem toen naar weerszijden op, waardoor de bekende stuwwallen van 

de Heuvelrug en de Veluwe ontstonden. Nadat het ijs zich terugtrok bleef een ca. 

100 m diep dal over dat vervolgens werd opgevuld met smeltwaterafzettingen, zee-

afzettingen, dekzand en veen. De dekzanden worden door geologen gerekend tot 

de Formatie van Boxtel en bestaan uit afzettingen die tijdens de laatste ijstijd (het 

Weichselien) zowel door de wind als door lokale beken werden afgezet. Brongebieden 

van deze sedimenten vormden de omliggende glaciale landschappen van de Veluwe 

en de Utrechtse Heuvelrug, maar de fijnste sedimenten kunnen ook vanuit verder weg 

gelegen brongebieden als het Noordzeebekken met de wind zijn aangevoerd. De dikte 

van het gehele dekzandpakket bedraagt in de Gelderse Vallei op veel plaatsen ca. 10 

m, oplopend tot meer dan 20 m. Daaronder bevinden zich de fijnzandige en venige 

mariene en continentale afzettingen uit het Eemien. 

Afwisseling van eolische en fluvioperiglaciale afzettingen heeft geleid tot een sterk 

gelaagd pakket met variërend lemige tot zandige afzettingen (Oude Dekzanden). 

Hierin kunnen ook veenlagen voorkomen en humeuze fossiele bodems die gevormd 

moeten zijn gedurende (relatief) warme perioden. Werkelijk eolische dekzandruggen 

zijn vooral overgebleven uit de laatste koudegolven gedurende het laat-Weichselien 

(vroege-late Dryas). Deze duinen (Jong Dekzand) hebben zich met name ontwikkeld 

en gehandhaafd op de al hogere delen van het landschap. Anders dan de Oude 

Dekzanden worden de Jonge Dekzanden over het algemeen gekenmerkt door vrij 

homogene siltarme (leemarme) fijne zanden. 

Het landschap binnen het plangebied is te karakteriseren als een versneden dekzand-

landschap met ruggen/plateaus (ca. 14,5 tot 15 m +NAP) en welvingen (ca. 13,5 tot 14,0 

m +NAP). De hoogteverschillen zijn goed af te lezen van het Actueel Hoogtebestand 

Nederland (AHN) en zijn ontstaan onder fluviatiele invloed (oppervlakte water, lokale 

beken), waarbij het landschap is afgevlakt en versneden. Figuur 2.1 geeft de situatie 

weer ten tijde van het vooronderzoek in 2004, maar komt overeen met de situatie 

bij aanvang van onderhavig onderzoek. Bij het vooronderzoek kon worden bevestigd 

dat in het gehele gebied sprake is van fluvioperiglaciale afzettingen, afgedekt door 

eolische afzettingen. 

2.1.2 Holoceen: klimaatverbetering, bodemvorming en vernatting

Vanaf het Holoceen (ca. 11.700 jaar geleden) trad een definitieve klimaatsverbetering 

op. Door het mildere klimaat ontstond al snel een gesloten vegetatiedek, waardoor 

5  Overgenomen uit: Heunks 2018, 33-40. Aangepast en aangevuld met gegevens uit: Willemse 
2003; Oude Rengerink 2005; Tol 2017.

2
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Figuur 2.1 
Het reliëf binnen het plangebied (bron: Oude Rengerink 2005, figuur 3). 
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dekzand en fluvioperiglaciale afzettingen werden vastgelegd en bodemvorming kon 

optreden. Op de hogere delen van het dekzandlandschap konden juist in de eerste fase 

van het Holoceen in relatief korte tijd dikke humuspodzolen tot ontwikkeling komen. 

Onder invloed van een lage grondwaterstand en een zuur milieu (naaldbos) waren de 

omstandigheden ideaal voor een sterke uitspoeling van humus, ijzer en aluminium. 

Ook in de iets lagere delen kon podzolering optreden, maar in minder mate. In de 

laagste delen met een permanent hoge natuurlijke grondwaterstand - en dan vooral 

in zones met lemige fluvioperiglaciale afzettingen - kon geen uitspoeling optreden en 

beperkte de bodemvorming zich tot opeenhoping van organisch materiaal en humus 

(beek- en gooreerdgronden). In de lagere delen van het dekzandlandschap kon met een 

geleidelijke stijging van het grondwater als gevolg van de zeespiegelstijging gedurende 

het Holoceen veenvorming optreden. De veenvorming leidde met name vanaf het 

Atlanticum (7300-3700 v.Chr.) tot een verdere stagnatie van het grondwater en verdere 

vernatting van het landschap. Bij het vooronderzoek is alleen in de lagere delen een 

veenlaag (max. 25 cm dik) waargenomen. Van de oorspronkelijke podzolbodem werd 

niet meer dan een BC-horizont aangetroffen. 

Het algemene beeld is dat het gebied rond Barneveld vanaf de eerste vernatting in 

het neolithicum tot in de late bronstijd vooral bestond uit natte gebieden met lokale 

‘eilanden’ van dekzandruggen en -plateaus met relatief droge bodemtypen. Op 

deze eilanden was in het Atlanticum sprake van een gevarieerd loofbos, bestaand 

uit eik, linde, iep en hazelaar. Pollenspectra wijzen daarbij op een vrijwel gesloten 

bosvegetatie.6 In het midden- en laat-Atlanticum zorgde de vernatting in de 

noordelijke en centrale Vallei voor de ontwikkeling van moerasbos- en rietvegetaties. 

In dit berkenmoerasbos ontwikkelde zich uiteindelijk veenmos. Vermoedelijk bereikte 

het veenpakket haar grootste omvang in de ijzertijd. Vanaf de midden-ijzertijd lijken 

de hoogste delen van het landschap goed bewoonbaar geweest, getuige de diverse 

nederzettingsterreinen uit deze periode (paragraaf 2.3). Als gevolg van menselijke 

activiteiten en cultivering van gronden ontstond op de hogere delen een meer open 

vegetatie. Ontbossing en cultivatie leidden geleidelijk tot een versnelde afvoer van 

het regenwater, waardoor beken een groter debiet kregen. In de hogere delen van de 

Gelderse Vallei daalde daarmee de gemiddelde grondwaterstand, terwijl in de laagste 

delen (en ook lokale laagten) de grondwaterstand juist zal zijn gestegen.7 

Vanaf de volle middeleeuwen werd de regio geleidelijk ontgonnen (paragraaf 2.2). Dit 

proces werd in het begin van de 20e eeuw voltooid met de ontginning van de laatste 

natte heidegebieden. Op de bodemkaart worden cluster 2 en 3 gekarakteriseerd door 

een hoge zwarte enkeerdgrond, waarbij sprake is van een dik antropogeen dek. De 

enkeerdgronden zijn te vinden op de van oorsprong hoogste en in landbouwkundig 

opzicht meest gunstige gronden. Het zijn de zones waar men al in de prehistorie, 

Romeinse tijd en vroege middeleeuwen akkerde. De aanwezigheid van een dik 

antropogeen dek kon bij het vooronderzoek worden bevestigd. Tevens werd op enkele 

plaatsen een oude akkerlaag in de basis waargenomen. 

6  Willemse 2015, 25-26.
7  Willemse 2015, 27-29.
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2.2 Historisch-geografisch kader8

Het cultuurlandschap rond De Driehoek kan worden gekarakteriseerd als een 

kampenlandschap: onregelmatige of ovaalvormige ontginningen op dekzandopduikin-

gen. Zij zijn het resultaat van individueel aangestuurde ontginningen. De kampen zijn 

kleine bouwlandcomplexen die tot ver in de 20e eeuw nog werden omgegeven door 

houtsingels of hakhout. Uit historisch bronnen is bekend dat bij de kampen boerderijen 

lagen. Een groot aantal van deze boerderijen zal vanaf de volle middeleeuwen dateren. 

De exacte ligging van deze boerderijen is vaak onzeker. De kampen komen voor in 

combinatie met kleine weilanden en boscomplexen. Zij werden omgeven door heide 

(Figuur 2.2). 

Historisch-geografisch onderzoek is voor het plangebied en nabijgelegen onderzoeken 

te Zeumeren niet uitgevoerd. Wel zijn een inventarisatie van historische landschappen 

en een overkoepelend onderzoek naar de kadastrale minuut van 1811-1832 uitgevoerd. 

9 Deze onderzoeken wijzen uit dat cluster 2 en 3 in een complex van aan elkaar 

geschakelde kampen liggen (Figuur 2.2). Zowel aan de noord- als de zuidoostzijde 

lagen boerderijen van enige omvang, waaronder De Bosch/Ten Bosch. Ten Bosch was 

in 1618 een herengoed van de Gelderse Rekenkamer waartoe land in de Zeumerense 

enk behoorde. Aan de zuidzijde zijn nog twee kleinere erven bekend. Elke boerderij 

had één of meerdere kampen, waarbij lastig te reconstrueren is tot welke boerderijen 

de afzonderlijke percelen behoorden.

Duidelijk is wel dat cluster 2 vrijwel geheel overeenkomt met één van deze kampen 

en is gelegen op een dekzandkop (Figuur 2.1 en Figuur 2.2). Het betreffende perceel is 

op de kadastrale minuut van 1811-1832 in eigendom van Gijsbert Jordens van de Goor 

en werd gebruikt als bouwland. Deze kamp was omgeven door een houtsingel; een 

situatie die bleef voortbestaan tot omstreeks 2005. Cluster 3 omvat een deel van een 

noordelijker gelegen dekzandkop en de daarop gelegen kamp (Figuur 2.1 en Figuur 

2.2). De percelen waarop cluster 3 ligt, zijn op de kadastrale minuut van 1811-1832 in 

eigendom van Geurd Rademaker. Ook deze gronden waren in gebruik als bouwland. 

 

2.3 Archeologisch kader

In het plangebied De Driehoek en de directe omgeving zijn diverse archeologische 

onderzoeken uitgevoerd binnen een vergelijkbare landschappelijke en historische-geo-

grafische setting. Er zijn - van noord naar zuid - drie deelgebieden te onderscheiden: 

Zeumeren, De Driehoek en Harselaar-Zuid (Figuur 2.2).

2.3.1 Zeumeren

Ten noorden van De Driehoek, bij Zeumeren, zijn twee archeologische onderzoeken 

uitgevoerd. Het betreft een proefsleuvenonderzoek in het westen en een 

archeologische begeleiding van de ontgraving van een recreatieplas in het oosten 

(Figuur 2.2). Bij het proefsleuvenonderzoek werden enkele stukken vuursteen uit 

het meso- of neolithicum gevonden, evenals vondsten en sporen uit de ijzertijd. Het 

merendeel van de archeologische resten is echter te rekenen tot een nederzettingster-

rein uit de 9e-13e eeuw. Het betreft - onder andere - de resten van een huisplattegrond 

van het type Gasselte B, evenals delen van twee zwaar gefundeerde plattegronden 

8  Gebaseerd op: Keunen 2015; Neefjes 2015; Scholte Lubberink et al. 2015, 117-122.
9  Neefjes 2015; Scholte Lubberink et al. 2015, 122.
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Figuur 2.2 
Kadastrale minuut (1811-1832; bron: HisGIS.
nl) met de reeds uitgevoerde archeologische 
onderzoeken binnen het plangebied en de 
directe omgeving. Ook zijn de locaties van 
twee historische boerderijen (cursief ) aange-
geven. 
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die vermoedelijk ook als huisplattegronden te bestempelen zijn maar waarvan het 

precieze type onduidelijk is.10

Bij de ontgraving van de recreatieplas werd een huisplattegrond van het oudere 

type Gasselte A gevonden.11 Binnen het onderzochte gebied lijken de resten van een 

compleet erf vertegenwoordigd, bestaand uit een huis, waterput en bijgebouwen. De 

onderzoekers dateren dit erf in de laat 8e- vroeg 9e eeuw. Een 10e-eeuwse datering 

lijkt, gezien het huistype, echter meer voor de hand te liggen en lijkt op basis van het 
14C-onderzoek eveneens mogelijk.12 De waterput zou dan uit de Merovingische of 

Karolingische tijd dateren. Binnen het onderzochte gebied lijken dan ook elementen 

van meerdere fasen van bewoning aanwezig te zijn, daterend van de vroege t/m volle 

middeleeuwen. 

2.3.2 De Driehoek 

Voor De Driehoek zijn achtereenvolgens een bureauonderzoek, een verkennend 

booronderzoek en een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven 

uitgevoerd.13 Deze vooronderzoeken hebben uitgewezen dat behoudenswaardige 

vindplaatsen aanwezig zijn: cluster 1 t/m 3 (Figuur 2.2). De begrenzing van de clusters 

is gebaseerd op de aanwezigheid van sporen en vondsten enerzijds en het paleoreliëf 

anderzijds. Aard, omvang en datering konden daarbij in beperkte mate worden 

vastgesteld. Op basis van het proefsleuvenonderzoek worden binnen de clusters neder-

zettingssporen uit de ijzertijd verwacht. Tevens zijn er langs de randen van de clusters 

greppels uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd aangesneden die worden gerekend 

tot het patroon van verkaveling zoals dat bekend is van historisch kaartmateriaal. 

Vondstmateriaal wijst daarbij op een oorsprong van het akkerdek in de 10e-13e eeuw. 

Bewoningssporen uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd werden wel verwacht, maar zijn 

bij het proefsleuvenonderzoek niet aangetroffen. 

Deze verwachting kon worden bevestigd bij vervolgonderzoek naar cluster 1. In 2004 is 

in aansluiting op het proefsleuvenonderzoek reeds een deel van dit cluster onderzocht 

door middel van een opgraving.14 In het oosten van dit cluster is vervolgens in 2017 

een archeologische begeleiding uitgevoerd.15 Beide onderzoeken bevestigen de 

aanwezigheid van nederzettingssporen uit de ijzertijd: een mogelijke huisplattegrond, 

enkele spiekers en kuilen. De hoeveelheid prehistorisch aardewerk is beperkt (N=40). 

Op basis van het percentage steengruismagering en de wijze van afwerking wordt een 

datering in de vroege ijzertijd verondersteld voor het materiaal dat in het oosten van 

cluster 1 is verzameld. Uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd werden enkele scherven en 

greppels gevonden. 

10  Van der Linden 2007. 
11  Williams-Kodde & Zandboer 2013.
12  De betreffende dateringen zijn naast elkaar gelegd, waarbij de overlap bestempeld is als de 

periode waarin de locatie is verlaten (Williams-Kodde & Zandboer 2013, 41). De vraag rijst of 
de gevolgde methodiek correct is: horen waterput (671-866 cal. n.Chr. (95,4%)) en plattegrond 
(729-948 cal. n.Chr. (95,4%)) inderdaad bij elkaar? Er lijkt voorbij te worden gegaan aan forma-
tieprocessen, oud-hout-effecten en het feit dat de opgraving een uitsnede betreft. 

13  Willemse 2003; Oude Rengerink 2005.
14  Oude Rengerink 2005, 28-30.
15  Van de Geer 2018.
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2.3.3 Harselaar-Zuid

Ten zuiden van de Driehoek ligt het gebied Harselaar-Zuid (Figuur 2.2). Hier zijn 

meerdere archeologische onderzoeken uitgevoerd: booronderzoeken, proefsleu-

venonderzoeken en enkele opgravingen.16 Zowel ten noorden als ten zuiden van de 

Wencopperweg zijn erven gevonden die wijzen op continue bewoning van dit gebied 

vanaf de vroege ijzertijd t/m de vroeg-Romeinse tijd. Het gaat in alle gevallen om 

eenfasige, geïsoleerd liggende erven bestaand uit een hoofdgebouw en bijgebouwen 

(spiekers). Onderzoek naar locatie 3 wijst uit dat de erven beperkt in omvang waren: 

de meeste bijgebouwen en andere sporen, zoals kuilen, bevinden zich binnen een 

straal van 15-20 m rondom het hoofdgebouw.17 Waterputten werden slechts sporadisch 

aangetroffen en lijken geen vast element op het erf te vormen. Ten noorden van de 

Wencopperweg is een grafveld uit de midden- en late ijzertijd onderzocht. Het grafveld 

bestaat uit vierkante en rechthoekige grafmonumenten.18 Het betreft de enige locatie 

binnen de directe omgeving van De Driehoek waar dergelijke sporen zijn gevonden. 

Na de vroeg-Romeinse tijd lijkt het gebied te zijn verlaten. Sporen van bewoning uit de 

midden- en laat-Romeinse tijd zijn niet gevonden. Dit is in lijn met het algemene beeld 

voor de Gelderse vallei: in deze periode worden de lager gelegen delen weer verlaten, 

mogelijk als gevolg van een hernieuwde vernattingsfase of door Romeinse militaire 

acties.19 

Pas in de volle middeleeuwen, vanaf de 11e eeuw, is opnieuw sprake van bewoning te 

Harselaar-Zuid. Ten noorden van de Wencopperweg is een nederzettingsterrein uit de 

11e-12e eeuw onderzocht.20 Het betreft een opeenvolging van twee à drie erven. Erf 

1 is daarbij het meest compleet en bestaat uit een hoofdgebouw en een bijgebouw, 

omgeven door een rechthoekig greppelsysteem van minimaal 35 x 22 m. Ten oosten 

hiervan zijn delen van drie jongere gebouwen aanwezig. Vermoedelijk betreft het in 

ieder geval één hoofdgebouw (str. IV). De onderzoekers bestempelden dit gebouw 

op basis van de rechthoekige lay-out als bijgebouw, maar gezien de overeenkomsten 

met plattegronden 70 en 100 van onderhavig onderzoek is een interpretatie als 

hoofdgebouw aannemelijker (paragraaf 10.2.1).

Ten zuiden van de Wencopperweg - locatie 3 - is een nederzettingsterrein uit de 11e-13e 

eeuw onderzocht.21 Het betreft een erf dat omstreeks het midden of het einde van 

de 11e eeuw is ingericht en tot ca. 1300 is bewoond. Voor het erf zijn vijf verschillende 

fasen te onderscheiden, alle bestaand uit een hoofdgebouw, bijgebouw(en) en 

waterput. Ook zijn sporen van een mogelijke rosmolen gevonden. Rond 1300 houdt de 

bewoning vermoedelijk niet op, maar schuift deze op naar de huidige bebouwing aan 

de Wencopperweg, ter hoogte van het historisch bekende erf Wenkum/Groot-Wenkop 

(Figuur 2.2). 

Een hoofdvraag bij dit laatste onderzoek was of deze locatie is te associëren met het 

historisch bekende wildvorstersgoed ‘Wedichem’. Dit wildvorstersgoed was volgens 

historische bronnen de woonplaats van de wildvorster, een door de graaf van Gelre 

16  Brouwer & Veenstra 2003; Oude Rengerink 2003, 2004a en 2004b; Pronk 2015; Porreij-Lyklema 
2016; Meurkens 2018. 

17  Meurkens 2018.
18  Oude Rengerink 2004b.
19  Scholte Lubberink et al. 2015, 41; Mondelinge mededeling P. Schut. 
20  Brouwer & Veenstra 2003.
21  Meurkens 2018.
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aangestelde ambtenaar van (lage) adel, die onder meer het beheer voerde over 

grafelijke jachtgebieden en belastingen inde. Aanvullend historisch en historisch-

geografisch onderzoek heeft inderdaad uitgewezen dat het wildvorstersgoed op 

deze locatie gelegen moet hebben. De vroegste vermelding van dit goed dateert uit 

1326. De aangetroffen nederzettingssporen zijn ouder, waarbij er zijn aanwijzingen 

dat het ambt van wildvorster ook vóór dit jaartal al werd vervuld: sporen van een 

toegangspoort, veelal geassocieerd met ‘aristocratische’ woonplaatsen, en de vondst 

van edelhertbotten en jachtwapentuig. Het erf wijkt verder in vele opzichten niet af 

van rurale nederzettingen in de regio. Dit suggereert dat het wildvorstersgoed verder 

als een normale hoeve fungeerde, gericht op het levensonderhoud van de wildvorster 

en diens familie.22

Ten zuidoosten van Groot-Wenkop ligt het eveneens historisch bekende erf 

Klein-Wenkop (Figuur 2.2, locatie 4). Deze locatie is door middel van proefsleuven 

onderzocht.23 De daarbij aangetroffen resten en vondsten duiden op een eerste 

bewoningsfase kort voor 1700. Vanaf die periode is het erf in gebruik gebleven tot aan 

de sloop, enkele jaren geleden. 

22  Meurkens 2018. 
23  Pronk 2015. 
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Doel- en vraagstellingen

M. van Zon

3.1 Doel

Doelstelling van het project is ex situ behoud van de archeologische resten voor zover 

deze zich binnen de grenzen van het onderzoeksgebied bevinden, zodat het terrein 

kan worden vrijgegeven voor verdere ontwikkeling. Met de opgraving en documentatie 

van de archeologische resten wordt belangrijke informatie veilig gesteld die van belang 

is voor kennisvorming over het verleden in de regio Barneveld. Inhoudelijk dienen de 

uitwerking en rapportage van de opgravingsresultaten dan ook een zinvolle bijdrage 

te leveren aan de kennis over de langetermijnontwikkeling van de bewoning en de 

inrichting van het landschap van het onderzoeksgebied en de regio Barneveld in het 

algemeen. 

3.2 Onderzoeksthema’s

Ten behoeve van het onderzoek zijn in het PvE verschillende onderzoeksvragen 

opgenomen (paragraaf 3.2.1). Deze bouwen voort op het wetenschappelijk kader dat 

door de toenmalige ROB voor Harselaar-Zuid en De Driehoek is opgesteld.24 Tevens 

is bij het opstellen van het PvE recenter, synthetiserend onderzoek geraadpleegd.25 

Beantwoording van de onderzoeksvragen dient te resulteren in een samenhangend 

beeld van de aard, omvang, datering en inhoudelijke betekenis van de aangetroffen 

archeologische resten, in het bijzonder van resten uit de late prehistorie. 

3.2.1 Onderzoeksvragen26

A. De landschappelijke ontwikkeling van het gebied
1. Hoe was de oorspronkelijke (natuurlijke) bodemopbouw en paleoreliëf?

2. Hoe zag het biotische en abiotische landschap er ten tijde van de bewoning uit?

3. Welke aanwijzingen en verklaringen zijn er gevonden met betrekking tot vernatting 

(gley, veenvorming) en verdroging (eventueel verstuiving) van het gebied? Zo ja 

wanneer en waar?

4. Welke in het onderzoeksgebied gelegen depressies bevatten paleo-ecologische 

materiaal en bevinden zich hier off-site fenomenen, zoals waterputten, dumps en 

deposities? Beschrijf de resultaten in de context van de landschapsgeschiedenis.

5. In hoeverre hebben de landschappelijke omstandigheden een rol gespeeld bij 

de locatiekeuze? Hoe werd het landschap in de verschillende perioden gebruikt: 

locatiekeuze, ontginning, landinrichting, beakkering, weiden van vee, etc.?

6. Welke diachrone verschuivingen in de locatiekeuze hebben plaats gevonden en hoe 

kunnen deze worden verklaard?

7. Voor welke perioden is er sprake van bewoningscontinuïteit en wat is de op grond van 

de onderzoeksresultaten onderbouwde (landschappelijke of anderszins) verklaring 

voor de bewoningshiaten?

8. Welke verschillen of overeenkomsten bestaan er met betrekking tot het gebruik in 

relatie tot Harselaar-Zuid en Harselaar-West-West?

24  Van Doesburg & Groenewoudt 2004.
25  Taayke et al. 2012; Keunen 2015; Scholte Lubberink 2015a, b; Scholte Lubberink et al. 2015.
26  Tol 2017, 11-12.
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B. Vroegste bewoning
9. In hoeverre zijn er aanwijzingen voor (bewonings)activiteiten (activity area, 

nederzettingen, begravingen) in het mesolithicum, het neolithicum en de bronstijd, 

en zo ja wat is hun ligging, aard, omvang en datering? Verklaar de landschappelijke 

ligging?

C. Bewoning in de late prehistorie, Romeinse tijd en middeleeuwen
10. Wat is de aard, omvang en datering van de bewoning (structuren, solitaire sporen en 

activiteitengebieden) in deze perioden?

11. Is er continuïteit van bewoning of zijn er perioden waarin het gebied niet werd 

bewoond? Verklaar de eventuele bewoningsleemtes.

12. Welke verschillen zijn er in de landschappelijke situering tussen de bewoning uit 

uiteenlopende perioden?

13. Wat omvat de materiële cultuur van de verschillende bewoningsfasen? Welke 

conclusies kunnen er worden getrokken op basis van de bestudering van het ijzertijd 

aardewerk van de vindplaatsen Harselaar-West-West, Harselaar-Zuid (2003, 2004 

en 2015) en het huidige onderzoek ten aanzien van de typochronologie, ontplooide 

activiteiten en samenhang/verschil met de aangrenzende regio’s. Hierbij dient 

nadrukkelijk gekeken te worden naar de samenhang tussen vondstmateriaal en 

context.

14. Welke veranderingen hebben de constructiewijze van huizen en de inrichting van 

erven in de periode midden-/late IJzertijd ondergaan? Motiveer waarom er al dan niet 

sprake is van een eigen ‘Veluwse’ ontwikkeling in de gebouwconstructie.

15. Wat is de relatie tussen de bewoning in Zeumeren en Harselaar-Zuid enerzijds en 

anderzijds De Driehoek? Gaat het om verschillende nederzettingen, of om een zich 

door een groter gebied verplaatsende nederzetting of om verschillende verspreid 

liggende erven behorend tot één nederzettingscomplex?

16. Hoe was de voedselvoorziening geregeld, akkerbouw, veeteelt, jacht en visvangst? In 

welke mate is er sprake van agrarische zelfvoorziening?

17. Wat voor type sites en off-site patronen kunnen worden onderscheiden en hoe laten 

deze zich op basis van de opgravingen ruimtelijk begrenzen? 

18. Is er sprake van uitwisselingssystemen, en zo ja: wat is hun aard en omvang?

19. Bevinden zich in het onderzoeksgebied grafheuvels en/of grafvelden, en zo ja wat is 

hun omvang, ouderdom en ligging ten opzichte van de bijbehorende nederzettingen? 

20. Welke fasering kan gemaakt worden binnen de aanwezige erven op basis van 

vondstmateriaal, 14C datering en welke ontwikkelingen kunnen op basis hiervan 

geschetst worden ten aanzien van de ontwikkeling van de gebouwen/boerderijen?

21. Welke aanwijzingen zijn er voor een lokale ontwikkeling in de gebouwconstructie 

waarbij onder andere gedacht kan worden aan het onlangs onderscheiden type 

Maanen (Taayke et al. 2012).

22. Indien de bewoning hoofdzakelijk uit de midden-ijzertijd t/m vroeg-Romeinse tijd 

dateert, welke vragen zouden dan bij toekomstig onderzoek nog beantwoord moeten 

worden en hoe kan dat worden vertaald naar een opgravingsstrategie?

D. Archeologische monumentenzorg 
23. In hoeverre komen de onderzoeksresultaten met betrekking tot periodisering en 

ruimtelijke clustering overeen met de interpretaties op basis van het proefsleuvenon-

derzoek van 2004?

24. Indien er geen archeologische resten worden aangetroffen: Wat is de reden voor het 

ontbreken van archeologische resten?
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Methodiek en onderzoeksstrategie

M. van Zon

4.1 Veldwerk

4.1.1 Strategie

Het vooronderzoek van 2004 was beperkt in omvang. Hierbij zijn verspreid over het 

gehele plangebied De Driehoek 20 sleuven gegraven met een breedte van 2 m en een 

lengte van ca. 50 m. Hierbij werd een dekking van 2 % behaald. Binnen KNA versie 

2.2 voldeed het onderzoek aan alle eisen. Binnen de huidige KNA (versie 4.0) zou een 

vergelijkbaar inventariserend onderzoek een dekking van 5-10 % moeten behalen 

met een putbreedte van bij voorkeur 4 m. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het 

proefsleuvenonderzoek relatief weinig handvatten bood voor vervolgonderzoek. De 

aanwezigheid van archeologische resten kon weliswaar worden vastgesteld, maar 

aard, omvang, sporendichtheid en datering konden slechts in beperkte mate worden 

bepaald (paragraaf 2.3). Wel zijn daarbij enkele behoudenswaardige vindplaatsen - 

clusters - gedefinieerd in het bestemmingsplan. Deze zijn voorzien van een dubbelbe-

stemming Waarde Archeologie. 

In 2017 is besloten tot verdere ontwikkeling van het gebied ter hoogte van cluster 2 en 

3. Archeologisch vervolgonderzoek was daarbij noodzakelijk om de dubbelbestemming 

te kunnen verwijderen. De clusters beslaan een oppervlak van 3,6 ha, waarbij echter 

onzeker was of inderdaad in het gehele gebied sprake zou zijn van archeologische 

resten. In overleg met bevoegd gezag en opdrachtgever is daarom gekozen voor een 

gefaseerde, pragmatische aanpak gericht het behalen van maximale kenniswinst 

met de beschikbare middelen en binnen de gestelde grenzen: kiezen met kennis. 

De aandacht ging daarbij uit naar de volgende vragen: op welke wijze zijn de onder-

zoeksvragen uit het PvE te beantwoorden? Moeten inderdaad alle sporen worden 

gecoupeerd en afgewerkt, of volstaat een selectie? Leent deze locatie zich voor 

uitvoerig, landschappelijk onderzoek?Figuur 4.1 
Overzicht van fase 1. Op de voorgrond is clus-
ter 2 zichtbaar; op de achtergrond cluster 3 
(foto: J. van Uffelen). 
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De pragmatische aanpak beperkte zich niet alleen tot het archeologisch onderzoek. Zo 

is de uitvoer van dit onderzoek gecombineerd met de afvoer van de afgegraven grond 

(door de civiele aannemer). Vrijwel het gehele onderzoeksgebied - bestaand uit cluster 

2 en 3 - is voorafgaand aan het onderzoek door de uitvoerder van het grondverzet 

(Peelen bv) ontdaan van de bouwvoor. Hierbij is één vooraf bepaalde profiellocatie 

uitgespaard. Het omringende terrein (zonder dubbelbestemming Waarde Archeologie) 

is afgegraven tot ruim in de C-horizont. Het archeologisch onderzoek vond vervolgens 

in twee fasen plaats. Fase 1 bestond uit proefsleuven en had als doel alsnog tot een 

gedegen waardering van de aanwezige archeologische resten te komen. Op basis 

hiervan werd een advies geformuleerd voor fase 2: de omvang en aanpak van de 

opgraving. 

4.1.2 Fase 1: proefsleuven

In fase 1 zijn 24 noord-zuid georiënteerde sleuven aangelegd met een breedte van 4 m, 

een wisselende lengte en een onderlinge afstand van 12 m (Figuur 4.1). In het noorden 

moest het oorspronkelijke puttenplan worden aangepast: de putten liepen door in het 

talud van een sloot en zijn ingekort. In het zuiden lag een zone waar sprake kon zijn 

van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Een deel van de zuidelijke sleuven is daarom 

in twee delen aangelegd: eerst tot de grens van deze zone; na afronding van het 

NGE-onderzoek zijn deze sleuven alsnog tot de oorspronkelijke lengte verlengd. 

Het voorgegraven vlak is zowel visueel als met een metaaldetector nagelopen op 

vondsten. Ook bij het verdiepen naar het archeologisch vlak is gecontroleerd op 

vondsten. Hierbij werden vooral scherven aardewerk verzameld. Het merendeel 

van de metaalvondsten bleek (sub)recent van ouderdom. Een selectie is ter 

illustratie verzameld. De werkputten zijn met een gladde bak aangelegd, handmatig 

bijgeschaafd en vervolgens gefotografeerd, beschreven en ingemeten. De stort 

werd bij deze fase langs de sleuven in depot gezet. Bij beide fasen zijn methoden en 

technieken gehanteerd zoals beschreven in het PvE, KNA versie 4.0 en de Archol-

werkinstructies.

Figuur 4.2 
Overzicht van fase 2. Op de voorgrond is clus-
ter 2 zichtbaar. Op de achtergrond wordt het 
restant van cluster 3 afgegraven.
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Tijdens fase 1 werd ook de profiellocatie onderzocht, om de fysisch geografische 

waarnemingen van het vooronderzoek te staven. Hierbij is een ca. 1 m brede 

profielkolom tot ruim onder het archeologisch sporenvlak gedocumenteerd. 

Grondsporen werden - waar mogelijk - ook in relatie tot de stratigrafie bekeken om 

aanvullende waarnemingen te doen. Het fysisch-geografisch onderzoek was daarmee 

beperkt in omvang. De aandacht ging in hoofdzaak uit naar het karteren, waarderen en 

begrenzen van sporenclusters. Tijdens deze fase zijn daarom alle sporen gecoupeerd, 

gefotografeerd en beschreven. Alleen zo konden gedegen uitspraken worden gedaan 

over spoortype en conservering. Bij een selectie van de sporen bleek een aanvullende 

tekening nodig om het beeld van de foto en beschrijving te verduidelijken. Een deel 

van de sporen is daarna afgewerkt om vondstmateriaal te verzamelen. Hierbij is 

gekozen voor sporen met een vuile, houtskoolrijke vulling en/of sporen waar bij de 

aanleg of het couperen al vondstmateriaal werd getroffen.

Op basis van de resultaten van fase 1 is een advies geformuleerd voor fase 2: de 

definitieve opgraving. Aan de hand van onderstaand stroomdiagram zijn vervolgens in 

overleg met het bevoegd gezag de uitbreidingen voor fase 2 bepaald. 

Er is sprake van een 
huisplattegrond

 Vervolgonderzoek in fase 2: een ruim blok rondom het huis zodat het 
omringende erf in kaart kan worden gebracht (minimaal 25 m)

Er is sprake van een (cluster) 
spieker(s)

 Geen vervolgonderzoek

Interpretatie sporenconfigu-
ratie/cluster onduidelijk

 Vervolgonderzoek in fase 2

Er zijn geen archeologische 
resten

 Geen vervolgonderzoek

Voor cluster 3 kon tijdens fase 1 worden vastgesteld dat er sprake was een 

huisplattegrond ter hoogte van put 9 en een onduidelijk sporencluster in het noorden 

van put 2 t/m 4 (Figuur 4.3). In overleg met het bevoegd gezag en de opdrachtgever 

zijn op beide locaties uitbreidingen gegraven. Bij de plattegrond is gekozen voor 

een ruime uitbreiding (50 x 50 m), om het omringende erf zoveel mogelijk in kaart 

te brengen. Cluster 2 bleek bewerkelijker: de sleuven van fase 1 toonden een hogere 

sporendichtheid en meerdere clusters van relatief dicht op elkaar gelegen structuren. 

Hier is ingezet op het onderzoeken en volledig blootleggen van de huisplattegronden 

en niet zozeer het gehele erf rondom elke plattegrond. Erven laten zich in dergelijke 

omstandigheden namelijk niet of nauwelijks ontwaren: door de dichtheid aan (en 

overlap van) plattegronden is een spieker of kuil niet eenduidig aan een bepaald huis 

toe te wijzen.

4.1.3 Fase 2: opgraving

Fase 2 had als doel de behoudenswaardige archeologische resten uit fase 1 ex situ te 

behouden. Hierbij zijn 19 noord-zuid georiënteerde werkputten aangelegd met een 

breedte van 12 m en een wisselende lengte. In enkele gevallen bleek de geplande 

uitbreiding te klein: langs de randen werden nieuwe sporenclusters aangesneden. 

Deze putten zijn extra uitgebreid om de clusters in hun geheel te kunnen onderzoeken. 

Hierbij was de werkwijze vrijwel gelijk als in fase 1. Een praktisch verschil was 

dat de stort bij fase 2 direct werd afgevoerd. Hierdoor ontstonden enkele grote, 

aaneengesloten vlakken (Figuur 4.2). 

Een belangrijk inhoudelijk verschil met fase 1 was de omgang met grondsporen. 

Tijdens fase 2 zijn aanzienlijk minder sporen gecoupeerd en afgewerkt. Dit nadere 
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onderzoek werd alleen gereserveerd voor sporen die nog vragen opwierpen. Het betrof 

basale vragen - omtrent spoortype, opvulling en datering - of vragen die voor een 

overkoepelend structuur golden: wat waren bijvoorbeeld de dragende elementen? Een 

vergelijkbare selectieve aanpak is gehanteerd voor de monstername. Deze was met 

name gericht op contexten die een bijdrage konden leveren aan beantwoording van 

vragen over de omringende vegetatie of verbouwde gewassen (botanisch onderzoek) 

of aan de datering van bepaalde structuren (14C-onderzoek). 

Gezamenlijk hebben fase 1 en 2 vier weken in beslag genomen. Hierbij zijn in totaal 43 

werkputten aangelegd (Figuur 4.3). Voor cluster 2 is 16.350 m2 onderzocht. Voor cluster 

3 is 4.050 m2 onderzocht. Dit brengt het totaal onderzochte oppervlak op ca. 2 ha: 56 

% van het onderzoeksgebied. Lopende het onderzoek is cluster 3 vrijgegeven en is 

gestart met het afgraven van deze locatie. Cluster 2 is bij afronding van het veldwerk 

vrijgegeven, waarna ook hier gestart is met de ontwikkeling. 

4.2 Formatieprocessen en conservering

De conservering van het sporenvlak is over het algemeen goed. Wel blijkt sprake van 

variatie, waarbij de hogere delen sterker zijn aangetast door ploegactiviteiten en 

bioturbatie dan de omringende lagere delen. Hierbij is een deel van de oorspronkelijke 

toplaag in het antropogene dek opgenomen. In de hogere delen betreft het enkele 

decimeters; in de lagere delen enkele centimeters. Bij de opgenomen spoordieptes 

moet dan ook gerealiseerd worden dat dit restdieptes zijn: de dieptes zoals deze 

tijdens het onderzoek zijn vastgesteld. Recente verstoringen zijn vooral waargenomen 

ter hoogte van de gesloopte bebouwing in het zuidwesten van het onderzoeksgebied. 

Het betreft kuilen die zijn ontstaan bij de sloop of zijn gegraven om afval in te dumpen. 

Het betreft lokale verstoringen die ruim tot onder het sporenvlak reiken. 

De samenstelling van de ondergrond en de oorspronkelijke bodem hebben een grote 

rol gespeeld in de zichtbaarheid van sporen. Op de hogere delen zijn resten van een 

eolisch dek aanwezig, bestaand uit fijn zand. De betere doorlaatbaarheid en hogere 

ligging ten opzichte van het grondwater hebben gezorgd voor een hogere mate 

van bioturbatie en in-/uitspoeling dan op de lagere delen. De sporen kenmerken 

zich daarbij door een relatief lichte kleur en vage begrenzing. Sporen op de flanken 

en lagere delen zijn daarentegen veelal humeuzer, donkerder van kleur en scherp 

begrensd. Hierbij tekenen prehistorische sporen zich vrijwel net zo duidelijk af als 

middeleeuwse. 

De Driehoek kent een lange gebruiksgeschiedenis. De herhaaldelijke bouw van 

structuren en aanleg van greppels heeft geleid tot aantasting van oudere sporen. 

Behalve (lokale) verstoringen heeft dit ook geleid tot een menging van vondstmateriaal 

en vervuiling van sporen met ouder/jonger vondstmateriaal. Dit geldt ook voor de 

verkoolde macrobotanische resten. 14C-onderzoek leverde bijvoorbeeld enkele 

middeleeuwse dateringen op voor duidelijk prehistorische contexten: middeleeuwse 

resten moeten als gevolg van bioturbatie in prehistorische sporen terecht zijn 

gekomen. De vraag moet dan ook gesteld worden in hoeverre sommige prehistorische 

dateringen daadwerkelijk iets zeggen over de ouderdom van de structuur; het kan 

hier ook om opspit/intrusie van oud materiaal gaan. Waar relevant wordt hier in de 

catalogus (Bijlage 4) en het rapport op ingegaan. 
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Figuur 4.3 
Overzicht van de onderzochte putten en de 
profiellocatie. In blauw de omtrek van cluster 
2 en 3. 
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De conservering van het vondstmateriaal is wisselend. Het aardewerk dat uit 

sporen komt, is matig tot goed bewaard gebleven. Het aardewerk dat uit geroerde 

grondlagen afkomstig is, is matig tot slecht bewaard gebleven: de vondsten zijn sterker 

gefragmenteerd. De conservering van onverbrand organisch materiaal en metaal 

is slecht tot matig, maar dit is een bekend verschijnsel op deze gronden. Organisch 

materiaal, zoals hout, is alleen ónder de grondwaterspiegel bewaard gebleven. 

4.3 Uitwerking

4.3.1 Landschap

Zoals in paragraaf 4.1 reeds ter sprake kwam, was het fysisch-geografisch onderzoek 

beperkt in omvang: er is één profielkolom gedocumenteerd, aangevuld met enkele 

waarnemingen. Rekening houdend met de vragen in het PvE is aandacht besteed 

aan de biotische en abiotische elementen van het landschap in diverse tijdsvakken. 

Het abiotisch landschap is beschreven aan de hand van de veldwaarnemingen, de 

vlakhoogtekaart en de ruimtelijke spreiding van afzettingen. Hierbij is gelet op het 

paleoreliëf, de natuurlijke bodem en de antropogene pakketten. Het biotisch deel van 

het landschap is onderzocht door middel van palynologie en macrobotanie (paragraaf 

4.3.3).

4.3.2 Sporen en structuren

Essentieel voor het reconstrueren van de bewonings- en gebruiksgeschiede-

nis van het onderzoeksgebied is het herkennen en het dateren van structuren. 

Het merendeel is daarom reeds tijdens het veldwerk gedefinieerd. De resterende 

sporen zijn bij de uitwerking nagelopen en konden in een enkel geval nog aan een 

structuur worden toegewezen. Er zijn in totaal 155 structuren herkend, variërend in 

datering van ijzertijd tot en met Nieuwe tijd: 18 huizen, 1 bijgebouw, 121 spiekers, 

4 bergen, 3 waterputten, 1 waterkuil, 2 kuilen en 5 greppelsystemen. Hierbij kon 83 

% van de oudtijdse, antropogene sporen aan een structuur worden toegekend. Met 

uitzondering van de greppels is elke structuur voorzien van een uniek nummer en in 

een catalogus beschreven (Bijlage 4). Hierbij zijn de basiskenmerken per plattegrond/

context opgenomen: de afmetingen, het type en de vondsten die met de structuur 

kunnen worden geassocieerd. Voor de greppels is een afwijkende nummering 

gehanteerd: GR01a, GR01b etc. Zo is duidelijk dat greppels verschillende fasen (a, b, 

c) betreffen, maar wel tot eenzelfde systeem (GR01) behoren. Greppels die niet een 

op een aan elkaar te verbinden zijn, zijn als afzonderlijke systemen beschouwd. Deze 

systemen worden enkel in het rapport besproken en zijn vergeleken met historisch 

kaartmateriaal. 

Het aantal vondsten per context is gering, mede als gevolg van de hierboven 

omschreven methodiek van selectief couperen/afwerken (paragraaf 4.1). Voor de 

prehistorische contexten kon hierdoor vaak niet meer dan een globale datering 

worden vastgesteld. Ook de typologische kenmerken van plattegronden zijn in de 

Gelderse Vallei lastig te vertalen naar een datering. Om die reden is ruim ingezet 

op 14C-onderzoek (Bijlage 5). De monsters zijn onderzocht op de aanwezigheid van 

geschikt materiaal - bij voorkeur verkoolde graankorrels - door dr. Y.F. van Amerongen 

van IDDS archeologie. De datering van de 14C-monsters is uitgevoerd door het Poznan 

Radiocarbon Laboratory in Polen. De resultaten zijn niet kritiekloos overgenomen. In 

de catalogus en rapportage wordt ingegaan op de voornoemde invloed van deposi-
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tieprocessen en de kans op vervuiling. Van ‘oud-hout’-effecten is daarbij geen sprake: 

er zijn enkel verkoolde zaden en graankorrels ingestuurd (Bijlage 5).27 De vervuiling 

met ouder/jonger materiaal kon wel worden vastgesteld. Dit is gezien het langdurige 

gebruik van de locatie niet verwonderlijk (paragraaf 4.2). In de catalogus worden per 

structuur de daterende elementen gepresenteerd en geïnterpreteerd (Bijlage 4). 

Alle structuren zijn op deze wijze aan een periode toegekend. Deze periodisering 

is vervolgens gehanteerd als contextdatering voor specialistisch onderzoek naar 

natuursteen, palynologie en macrobotanie. Hierbij dient in gedachten te worden 

gehouden dat, net als bij het aardewerk en verkoold materiaal, sprake kan zijn 

van opspit/contaminatie. Omdat deze categorieën chronologisch minder tot niet 

diagnostisch zijn, is niet altijd vast te stellen in welke mate. Waar relevant wordt hier bij 

de resultaten aandacht aan besteed.

4.3.3 Specialistisch onderzoek

Tijdens de evaluatie is per vondstcategorie bepaald welke vondsten in aanmerking 

kwamen voor analyse. Voor de metaalvondsten is een kritisch scan uitgevoerd, waarbij 

de (sub)recente stukken zijn gedeselecteerd. Deze selectieprocedure is uitgevoerd in 

samenspraak met het bevoegd gezag en het provinciaal depot van Gelderland. Alle 

andere vondsten zijn aan specialisten voorgelegd en macroscopisch bekeken. Hierbij 

is per categorie een tabel opgesteld met de kenmerken per vondst (Bijlagen 6 t/m 

8). Waar relevant wordt deze tabel vergezeld door een beschrijving van de gevolgde 

methodiek en gebruikte afkortingen. De rapportage is hoofdzakelijk gericht op de 

beschrijving van complexen per tijdvak. Waar relevant wordt aandacht besteed aan 

individuele contexten. 

Het botanisch onderzoek naar grondmonsters heeft zich gericht op het achterhalen 

van natuurlijke en antropogene elementen in de omringende vegetatie per tijdsperiode 

(Bijlage 9 en 10). De mogelijkheden voor palynologisch en macrobotanisch onderzoek 

bleken daarbij beperkt. Dit is voor de gronden van Gelderland niet verrassend: in de 

meeste contexten zijn alleen verkoolde resten bewaard gebleven. Onverkoolde resten 

blijven enkel onder de grondwaterspiegel bewaard, zoals in waterputten en -kuilen. 

Monsters uit deze natte contexten zijn gewaardeerd en deels ook geanalyseerd. Hierbij 

kon botanisch onderzoek naar zowel macroresten als pollen worden verricht voor 

contexten uit de ijzertijd en middeleeuwen. Ook zijn enkele tientallen monsters uit 

paalsporen gewaardeerd (op macroresten) met als doel het verkrijgen van geschikt 

materiaal voor 14C-onderzoek. Hierbij bleek één monster geschikt voor een analyse. 

Ten aanzien van de interpretatie van de resultaten dient stil te worden gestaan bij de 

zeggingskracht. Hierbij spelen aard van de context en plant-specifieke eigenschappen 

een rol. In paragraaf 6.6 wordt hier nader op in gegaan. 

In de waterputten werden (delen van) de oorspronkelijke bekistingen aangetroffen. 

Het hout was onder de grondwaterspiegel goed bewaard gebleven. Alle houtvondsten 

zijn geborgen en voor een groot deel op de opgravingslocatie zelf beschreven door 

houtspecialist drs. S. Lange van BIAX Consult (Bijlage 11). Bij één van de contexten 

bleken diverse elementen geschikt voor dendrochronologisch onderzoek. Alle 

geschikte samples zijn onderzocht en gedateerd (Bijlage 12). 

27  Lanting & Van der Plicht 2003, 150-152 en 158.
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Landschappelijke context

M. van Zon 

5.1 De paleogeografische opbouw

Figuur 5.1 geeft een beeld van de ruimtelijke spreiding van afzettingen en 

bodemhorizonten: de paleogeografische opbouw van het onderzoeksgebied. De top 

van het ongestoorde bodemprofiel bestaat uit matig siltrijke zanden, vaak met enkele 

siltlagen en af en toe een grindsnoertje. Deze sedimenten kunnen als fluvioperiglaciale 

dekzandafzettingen worden geïnterpreteerd. Alleen plaatselijk is sprake van een dun 

dek met relatief fijnzandige sedimenten: vermoedelijk de laatste eolische afzettingen 

uit het laat-Weichselien. 

Het paleoreliëf laat zich goed lezen aan de hand van de vlakhoogtekaart (Figuur 5.2). 

Hierin valt een hoogteverschil op van 1-1,5 m tussen de hoge en de lage delen van 

Legenda
fijn zand, eolisch
matig grof zand, fluvioperiglaciaal (BC)
matig grof zand, fluvioperiglaciaal (C-gley)
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Figuur 5.1 
Samenstelling van de ondergrond.
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het landschap. Het oorspronkelijke maaiveld moet hoger worden gezocht, omdat de 

zwarte toplaag en ook eventueel aanwezige bodemverkleuringen bij de aanleg van 

het vlak zijn afgegraven. Bovendien speelt ook het verschil in conservering een rol: op 

de hogere delen is meer van de oorspronkelijke toplaag verdwenen dan in de laagtes 

(paragraaf 5.2). Het reliëf zal dan ook iets geprononceerder zijn geweest dan dat het 

zich nu laat aflezen uit de vlakhoogtekaart. 

Het landschap van De Driehoek is te karakteriseren als een versneden dekzandland-

schap: als gevolg van fluviatiele erosie door oppervlaktewater en lokale beekjes is 

het landschap afgevlakt en versneden. Dit heeft geresulteerd in een afwisseling van 

ruggen/plateaus en welvingen. De clusters zijn gelegen op plateaus, die duidelijk te 

herkennen zijn in het reliëf en door de eolische toplaag. Dit geldt in het bijzonder voor 

het noordelijke gelegen cluster 3, dat grotendeels doorsneden wordt door de rijksweg 

A1. De eolische toplaag is binnen dit cluster enkele decimeters dik en er is sprake van 

een duidelijk hoogteverschil met de omringende welvingen en laagtes. 
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Figuur 5.2 
Hoogtekaart van het sporenvlak. 
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Figuur 5.3 
Profiel 1. Voor ligging zie Figuur 5.2 (P1).

Figuur 5.4 
Doorsnede van spoor 46. Voor ligging zie 
Figuur 5.2 (S46).
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5.2 De bodemkundige opbouw

Verschillende factoren zijn van invloed op bodemvorming: klimaat, organismen, uit-

gangsmateriaal, reliëf, vegetatie en ouderdom/tijd.28 Binnen De Driehoek hebben 

verschillen in uitgangsmateriaal, reliëf en daarmee samenhangend drainagetoestand 

geleid tot de ontwikkeling van verschillende bodemtypen. Er is binnen het onderzoeks-

gebied een onderscheid te maken in drie zones: de lage delen, de flanken en de hoge 

delen. 

In de lage delen van het landschap zijn delen van de natuurlijke bodem nog intact 

aanwezig. In de basis is sprake van een bleekgele C-horizont met daarboven een 

Bh-horizont van 15 cm dikte (Figuur 5.3). De overgang tussen de twee wordt 

gekenmerkt door humusfibers. De vulling van enkele kuilen toont de rest van het 

bodemprofiel, omdat delen van het oude oppervlak als plaggen in de sporen zijn 

geworpen (Figuur 5.4). De bodem bestond uit een dunne, zwarte Ah-horizont 

(2-3 cm dik) en een grijze E-horizont (2-3 cm dik). Men mag hieruit afleiden dat 

in de lagere delen slechts enkele centimeters van de oorspronkelijke toplaag zijn 

verdwenen. De bodem is te bestempelen als een humuspodzol. De beperkte dikte 

van de bodem en de sterk humeuze Ah-horizont wijzen erop dat deze onder natte 

omstandigheden zijn ontstaan, waarbij het traject van uit- en inspoeling beperkt was. 

Dit zijn omstandigheden waaronder ook gley-verschijnselen zijn opgetreden in de 

onderliggende C-horizont: verbleking en roestvlekken. De aanwezigheid van siltlagen 

en - daarmee samenhangend - een beperkte doorlaatbaarheid hebben bijgedragen aan 

dit natte bodemprofiel. 

Richting de hogere delen was sprake van drogere omstandigheden. Het reliëf loopt 

geleidelijk op, waarbij de bodemopbouw op de flanken gekenmerkt wordt door een 

toename van ijzerinspoeling en een afname van humus. Bh-horizonten zijn hier niet 

aanwezig, wel een BC-horizont. De spreiding van deze horizont kon goed in kaart 

worden gebracht, omdat deze ook in het sporenvlak nog duidelijk aanwezig was 

(Figuur 5.1). Ter hoogte van het eolisch dek zijn geen resten van de oorspronkelijke 

bodem meer aanwezig; hier is sprake van een AC-profiel. De overgang tussen het 

antropogene dek en de C-horizont wordt daarbij gekenmerkt door een bioturbatielaag 

van 15-25 cm dikte. Het aangelegde sporenvlak bevindt zich daarbij vermoedelijk 

enkele decimeters onder het oorspronkelijke maaiveld. 

Zowel op de flanken als op de hogere delen is de C-horizont egaler en minder bleek 

van kleur. Van podzolisatie moet zowel op de flanken als op de hoge delen sprake 

zijn geweest. Deze bodems zijn daarbij onder drogere omstandigheden gevormd 

dan de humuspodzol in de laagte. Op basis van de relatief lichtbruine, humusarme 

en vaagbegrensde sporen kan men uitgaan van een goede doorlaatbaarheid en 

een rijk bodemleven. De hier ontstane podzolbodem kan behoord hebben tot de 

moderpodzolen. Dit zijn bodems waarvan de B-horizont gekenmerkt wordt door een 

egaal geelbruine kleur. Ze wijzen op een rijk bodemleven (omzetting humus in moder), 

een relatief lage grondwater stand en een relatief hoge natuurlijke bodemvruchtbaar-

heid. 

In beide clusters is bovenin een antropogeen dek aanwezig. Dit dek varieert van 25 

tot 75 cm in dikte en is ontstaan bij (herhaaldelijke) ophoging van het terrein om de 

28  Van Zijverden & De Moor 2014, 94-95.
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bodemvruchtbaarheid en bewerking te bevorderen. Hierbij zijn de dikste pakketten in 

de laagtes te vinden. De opbouw en datering van dit antropogene dek zal per cluster 

worden behandeld in paragraaf 7.2.5.
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Resultaten: prehistorie

S.D. Hagedoorn & M. van Zon 

6.1 Inleiding

Sporen en vondsten uit de late prehistorie zijn binnen het onderzochte gebied ruim 

vertegenwoordigd (Figuur 6.1). Het merendeel is te relateren aan bewoning en 

gebruik van het terrein in de midden- en late ijzertijd. De relatief grote hoeveelheid 

huisplattegronden biedt ons daarbij de mogelijkheid om veranderingen aan de con-

structiewijze van huizen in deze periode te onderzoeken: is er sprake van een eigen 

‘Veluwse’ ontwikkeling? Specialistisch onderzoek naar vondsten en monsters verschaft 

ons daarbij inzicht in de bijbehorende materiële cultuur, verbouwde gewassen en het 

omringende landschap. 

6.2 Sporen en structuren

6.2.1 Huisplattegronden

Voor de Gelderse vallei wordt rekening gehouden met lokale ontwikkelingen in hui-

zenbouwtraditie. Om deze mogelijkheid goed te kunnen verkennen, is gekozen om 

de zestien huisplattegronden van De Driehoek in een lokale typologie in te delen. 

De plattegronden zijn gegroepeerd op overeenkomstige kenmerken, waarna een 

technisch logische opeenvolging is vastgesteld conform de uitgangspunten zoals 

geformuleerd door Huijts (Figuur 6.2).29 Voor typen 1 t/m 5 bleek dit goed mogelijk: 

deze plattegronden vertonen overeenkomsten met elkaar en lijken telkens een 

volgende stap in een geleidelijk ontwikkelingsproces te betreffen. Voor type 6 bleek 

dit niet goed mogelijk. Hieronder worden de karakteristieke kenmerken per groep 

besproken. In paragraaf 6.8 wordt deze lokale typochronologie verbonden aan de 

reeds bestaande typen.

Type 1
Tot deze categorie is één structuur te rekenen: huisplattegrond 140 (Tabel 6.1 en 

Figuur 6.2). De plattegrond wordt gekenmerkt door een driebeukige opbouw, waarvan 

alleen de rijen binnenstijlen bewaard zijn gebleven. Het dak werd verder gedragen 

door wandstijlen en mogelijk ook door buitenstijlen, maar hier zijn geen sporen van 

bewaard gebleven. Dit is ook niet verwonderlijk, gezien de relatief beperkte diepte van 

de sporen van deze structuur (2-16 cm). Hierdoor is het ook onzeker waar de ingangen 

zich bevonden: ingangspartijen zijn niet bewaard gebleven. Hoewel plattegrond 140 

overeenkomsten vertoont met het hieronder besproken type 2, is besloten deze 

toch als een afzonderlijke categorie te bestempelen: in tegenstelling tot type 2 lijkt 

de hoofdrol weg te zijn gelegd voor de binnenstijlen en in mindere mate voor de 

combinatie met midden-, wand- en buitenstijlen. Daarnaast is de kern aanzienlijk 

breder: ca. 3,5 m in plaats van ca. 2,5 m. 14C-onderzoek wijst op een datering van 

huisplattegrond 140 in de late ijzertijd of Romeinse tijd. Typologisch gezien past de 

plattegrond beter in de vroege of midden-ijzertijd. Zo is sprake van overeenkomsten 

met plattegronden van het type Wachtum (vroege ijzertijd) en Hatzum (midden-

ijzertijd).30 Vondstmateriaal dat eenduidig uit de vroege ijzertijd komt is niet 

29  Huijts 1992, 19.
30  Waterbolk 2009, 54-55. 
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aangetroffen. Een datering van deze plattegrond in de midden-ijzertijd ligt dan ook het 

meest voor de hand. Huisplattegrond 140 betreft vermoedelijk de voorloper van het 

hieronder beschreven type 2.

str. oriëntatie
lengte 

(m)
breedte 

(m)

breedte 
kern 

(m)
paren binnen-

stijlen (N)

afstand tussen 
de paren bin-

nenstijlen (m)

aantal 
middenstijlen 

(N) 14C datering

140 ZZW-NNO >11,3 >3,6 3,5-3,6 6 1,9-3,2 1 165 cal. v.Chr. - 
129 cal. n.Chr. (95,4%)
(Poz-97781: 1990 ± 60 BP)

Type 2
Vier plattegronden zijn gerekend tot type 2 (Tabel 6.2 en Figuur 6.2). De dragende 

constructie bestaat uit een combinatie van elementen: midden-, binnen- en 

buitenstijlen, ondersteund door wand- en middenstijlen. De opbouw is hierdoor 

grotendeels vierbeukig. Huisplattegrond 12 is het meest complete exemplaar. De 

overige plattegronden vertonen een gelijke constructie en afmetingen, maar zijn slecht 

bewaard gebleven. Bij type 2 zijn buitenstijlen zowel aan de lange als aan de korte 

zijde van de plattegrond aanwezig, op 60-70 cm van de wand. De plaatsing van deze 

elementen ten opzichte van de kern wijst op een eindschild aan beide kopse kanten. 

Hier zijn geen aanwijzingen voor ingangspartijen aanwezig. Deze bevonden zich in de 

lange wanden, vermoedelijk op de overgang tussen het stal- en het woondeel. Voor 

type 2 wordt, op basis van 14C-onderzoek en het vondstmateriaal, uitgegaan van een 

datering in de midden-ijzertijd en mogelijk nog in het begin van de late ijzertijd. 

str. oriëntatie
lengte 

(m)
breedte 

(m)
breedte 

kern (m)
paren binnen-

stijlen (N)

afstand tussen 
de paren bin-

nenstijlen (m)
aantal midden-

stijlen (N) 14C datering

12 ZZW-NNO 19,9 5,8 2,4-2,6 9 1,1-3,3 4 395-204 cal. v.Chr. (95,4%)
(Poz-97757: 2245 ± 35 BP)
358-108 cal. v.Chr. (95,4%)
(Poz-97763: 2160 ± 30 BP)

80 ZZW-NNO 18,7 5,2 2,3-2,7 3 2,4-4,2 5 -

124 ZW-NO >13,2 - 2-2,3 3 1,8-2,5 3 -

150 ZZW-NNO >13,2 5,2 2,9 3 4,5-8,5 2 -

Type 3
Zes plattegronden zijn te rekenen tot type 3 (Tabel 6.3 en Figuur 6.2). De kern van deze 

constructies is, in tegenstelling tot type 1 en 2, overwegend tweebeukig. Het dak werd 

ondersteund door een combinatie van midden-, wand- en buitenstijlen. Binnenstijlen 

zijn wel aanwezig, maar betreffen lokale ondersteuningen ter hoogte van de ingangen 

(Figuur 6.2). Net als bij type 2 waren de ingangen in de lange zijdes gesitueerd en de 

kopse kanten voorzien van een eindschild. Bij enkele plattegronden kon een afgeronde 

vorm worden vastgesteld. De buitenstijlen zijn op een grotere afstand - 0,9 tot 1,2 

m - van de wand geplaatst dan bij type 2. De plattegronden van type 3 zijn verder iets 

meer gedrongen: korter en breder. Er lijkt daarbij op basis van de constructie en de 

oriëntatie een tweedeling te maken in type 3.1 en 3.2 (Tabel 6.3). Type 3.2 is korter, 

breder en kent minder middenstijlen dan 3.1. De oriëntatie is daarbij grofweg W-O in 

plaats van ZZW-NNO. Aanwijzingen voor de datering van deze types zijn gering: het 

scherfmateriaal dateert breed, uit de gehele ijzertijd, en de 14C-dateringen zijn deels 

afkomstig van intrusief materiaal. Kijken we naar de verandering in constructie, zoals 

hierboven beschreven, dan zou type 2 opgevolgd worden door 3.1 en vervolgens door 

3.2 Dit wijst op een datering in de late ijzertijd.

Tabel 6.1 
Huisplattegronden - type 1. 

Tabel 6.2 
Huisplattegronden - 
type 2. 
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Type 4
De twee huisplattegronden van type 4 lijken sterk op die van type 3.2: een tweebeukige 

constructie met een relatief gedrongen uiterlijk, voorzien van een schilddak en 

ingangen in de lange zijden (Tabel 6.4 en Figuur 6.2. Verschillen zijn te vinden in de 

vorm van het grondplan (rechthoekig i.p.v. afgerond) en de wand. De wandstijlen van 

deze plattegronden zijn tot vergelijkbare diepte ingegraven als de buitenstijlen. Bij 

voorgaande typen waren de wanden minder diep gefundeerd: een teken dat de wand 

een grotere dragende rol vervulde bij type 4. Bij beide plattegronden kon worden 

vastgesteld dat de wand was opgebouwd uit dunne balken: herkenbaar aan smalle, 

rechthoekige grondsporen van 25 x 10 cm die nagenoeg tegen elkaar stonden. Bij 

voorgaande types zijn over de constructie van de wand geen uitspraken te doen. 

Met plattegrond 26 kunnen twee vondstrijke kuilen in verband worden gebracht. Het 

aardewerk wijst op een datering op het eind van de late ijzertijd. De 14C-dateringen 

vallen deels ouder uit, maar het zou hier om opgespit materiaal kunnen gaan. 

str. oriëntatie
 lengte 

(m)
breedte 

(m)
aantal midden-

stijlen (N)
afstand tussen de 
middenstijlen (m) 14C datering

26 WNW-OZO 12,2 5 3 4,1-5,1 399-209 cal. v.Chr. (95,4%)
(Poz-97756: 2265 ± 30 BP)
353-57 cal. v.Chr. (95,4%)
(Poz-97766: 2140 ± 30 BP)

85 WNW-OZO >13,8 5,4 3 4,2-7,7 390-205 cal. v.Chr. (95,4%)
(Poz-97759: 2240 ± 30 BP)

Type 5
Deze categorie wordt door één huisplattegrond vertegenwoordigd (Tabel 6.5 en 

Figuur 6.2). In uiterlijk lijkt de plattegrond sterk op structuur 26, behorend tot type 4: 

rechthoekig van opzet, een schilddak, buitenstijlen dicht op de wand, ingangen in de 

lange zijden en ten slotte een wand die een dragende rol vervulde en uit balken was 

opgebouwd. De kern van de constructie verschilt echter. Deze bestaat bij vergelijkbare 

afmetingen uit twee in plaats van drie middenstijlen, waarbij binnenstijlen door de 

gehele plattegrond voorkomen. Hierbij is sprake van een tweedeling. De westelijke 

zijde kent een smallere kernconstructie dan de oostelijke, maar met een grotere 

afstand tussen de paren binnenstijlen. Op deze wijze werd aan de westzijde een relatief 

open deel gecreëerd dat mogelijk als woondeel werd gebruikt. Aan de oostzijde staan 

de binnenstijlen dichter op elkaar, waarbij deze mogelijk de aanzet voor stalboxen 

vormden. Ter hoogte van de ingangspartijen was sprake van een scheidingswand, 

str. oriëntatie
 lengte 

(m)
breedte 

(m)
aantal midden-

stijlen (N)

afstand tussen 
de middenstij-

len (m) 14C datering

type 3.1

4 ZW-NO ca. 17 6 4 2,6-5,2 264-535 cal. n.Chr. (95,4%)
(Poz-97764: 1645 ± 35 BP)

31 W-O ca. 15 5,6 4 2,6-4,2 1043-1279 cal. n.Chr. (95,4%)
(Poz-97769: 830 ± 60 BP)

109 ZZW-NNO ca. 14,3 ca. 5,4 4 2,7-4,2 175 cal. v.Chr. - 124 cal. n.Chr. (95,4%)
(Poz-97848: 2010 ± 60 BP)

type 3.2

35 W-O 12,7 5 3 2,8-3,6 380-203 cal. v.Chr. (95,4%)
(Poz-97761: 2225 ± 30 BP)

38 W-O > 9,6 ca. 5 3 3,6-4,2 -

66 W-O 14,1 m 6,4 3 4-6,4 -

Tabel 6.3 
Huisplattegronden - type 3.

Tabel 6.4 
Huisplattegronden - type 4.

str. oriëntatie
 lengte 

(m)
breedte 

(m)
breedte 

kern (m)
paren binnen-

stijlen (N)

afstand tussen 
de paren bin-

nenstijlen (m)
aantal midden-

stijlen (N) 14C datering

3 W-O 16,4 6,3 2,7-3,1 m 6 1,5-3,7 2 171 cal. v.Chr. - 2 cal. n.Chr. (95,4%)
(Poz-97765: 2090 ± 30 BP)
193-40 cal. v.Chr. (95,4%)
(Poz-97767: 2085 ± 30 BP)

Tabel 6.5 
Huisplattegronden 
- type 5.
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voorzien van een smalle doorgang. Ook deze wand was uit balken opgebouwd. Op 

basis van de 14C-dateringen dateert dit type uit de late ijzertijd. 

 

Type 6
Zoals reeds aan het begin van deze paragraaf is aangegeven, kon type 6 niet goed 

binnen deze lokale typochronologie worden geplaatst. Van dit type zijn twee 

exemplaren gevonden, die niet duidelijk als voorganger of opvolger van de andere 

typen kunnen worden beschouwd (Tabel 6.6 en Figuur 6.2). Dit is mogelijk te wijten 

aan de slechte conservering van de plattegronden. Type 6 omvat tweebeukige 

plattegronden met een wand bestaand uit dubbele wandstijlen. Buitenstijlen zijn niet 

aanwezig en binnenstijlen zijn alleen ter hoogte van een mogelijke ingangspartij in 

structuur 33 aangetroffen. De kopse kanten zijn afgerond en moeten voorzien zijn 

geweest van een schilddak. De ingangen waren in de lange zijden gesitueerd, waarmee 

structuur 33 in drieën werd gedeeld. 14C-onderzoek wijst op een datering van deze 

structuren in de late ijzertijd. 

str. oriëntatie
 lengte 

(m)
breedte 

(m)

aantal 
middenstijlen 

(N)
afstand tussen de 
middenstijlen (m) 14C datering

33 W-O ca. 30 5,4-5,6 m 5 5,1-7,7 -

58 ZZW-NNO >15.2 4,3-4,8 4 3,4-6 195-42 cal. n.Chr. (95,4%)
(Poz-97760: 2090 ± 30 BP)

6.2.2 Spiekers

In totaal zijn 121 plattegronden als spiekers te bestempelen. De structuren zullen veelal 

gefunctioneerd hebben als opslag en zijn getypeerd naar de indeling van Schinkel 

(Bijlage 4).31 Op De Driehoek zijn vijf typen aangetroffen (Tabel 6.7 en Figuur 6.3). 

Vrijwel alle spiekers behoren tot type I: structuren bestaand uit twee rijen palen. 

Hierbij is een onderscheid te maken in verschillende subtypes, afhankelijk van het 

aantal palen en de verhoudingen tussen lengte en breedte (Tabel 6.7). Type IA is het 

meest eenvoudig en komt veelvuldig op De Driehoek voor. Oppervlaktes variëren van 

1,6 tot 11,5 m2, waarbij de bulk een oppervlakte tussen de 3 en 5 m2 heeft. Slechts 

vier spiekers hebben een oppervlakte van 6 m2 of meer. Type IB en IC komen in 

mindere mate voor, maar zijn nog steeds relatief goed vertegenwoordigd. Ze beslaan 

gemiddeld een groter oppervlak dan type IA: 5 tot 7 m2. Spiekers van het type ID en 

IIA zijn relatief zeldzaam. Ze zijn in alle gevallen incompleet door een gebrekkige 

conservering of verstoring door jongere sporen ( Figuur 6.3). Het oppervlak van deze 

structuren varieert van 5,7 tot 9,4 m2.

Bij een klein aantal spiekers van het type IA (str. 23 en 29, Figuur 6.3) en IC (str. 41, 

Figuur 6.3) vallen buiten de dragende constructie ‘extra’ palen op. Deze sporen zijn 

vermoedelijk te rekenen tot trapjes die toegang tot de spieker boden: een indicatie dat 

bij deze structuur sprake was van een verhoogde vloer. Bij structuur 41 kan daarnaast 

ook sprake zijn geweest van een soort afdak voor de spieker: een overkapping, 

bijvoorbeeld om de toegang tegen weersinvloeden te beschermen. 

Deze categorie is in beperkte mate onderzocht door middel van coupes en het 

afwerken van sporen, omdat de constructies over het algemeen goed in het veld 

herkenbaar waren. De hoeveelheid vondstmateriaal die met deze structuren 

31  Schinkel 1998, 255-266.

Tabel 6.6 
Huisplattegronden - type 6.
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samenhangt, is daardoor beperkt. Ook is er niet voor gekozen om 14C-onderzoek uit te 

laten voeren. Uit onderzoek naar laat-prehistorische vindplaatsen waar wél alle sporen 

zijn gecoupeerd en afgewerkt en waarbij ingezet is op 14C-onderzoek, blijkt immers 

dat spiekers zelfs onder deze omstandigheden nog lastig aan erven zijn te koppelen. 

De dateringen zijn veelal niet specifiek genoeg, waarna alsnog teruggegrepen dient te 

worden op ruimtelijke associaties. 

Ruimtelijke associaties laten zich bij De Driehoek in sommige gevallen zeer duidelijk 

lezen. Hierbij gelden huisplattegrond 3 en de spiekers ten noorden hiervan als 

exemplarisch: gezamenlijk vormen deze structuren een erf (Figuur 6.1). Bij deze 

plattegrond en bij huisplattegrond 26 is daarnaast een spieker aan de oostelijke kopse 

kant aanwezig; ook deze ruimtelijke associatie wijst op gelijktijdigheid. Verder is ten 
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Figuur 6.3 
Selectie spiekers. Schaal 1:200. 
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noordwesten van huisplattegrond 4, 80 en 150 een meerfasig cluster aan spiekers te 

zien die vermoedelijk aan de betreffende erven zijn toe te wijzen. Andere relaties zijn 

niet vast te stellen door de overlap in erven. Over het algemeen mag gesteld worden 

dat de spiekers eenzelfde datering kennen als de huisplattegronden (midden- t/m 

late ijzertijd) en dat elk erf voorzien was van meerdere spiekers. Hierbij kan - zoals 

bij plattegronden 4, 80 en 150 - sprake zijn van vergelijkbare types/formaten die 

herhaaldelijk herbouwd zijn óf - zoals bij plattegrond 3 - van verschillende types/

formaten naast elkaar. In dit laatste geval kan gedacht worden aan een onderscheid in 

het opgeslagen goed zoals hooi, graan of peulvruchten. 

type toelichting N %

IA twee rijen palen; 4-palig 99 81,8

IB twee rijen palen; 6-palig; lengte>breedte 8 6,6

IC twee rijen palen; 6-palig; breedte>lengte 10 8,3

ID twee rijen palen; meer dan 6 palen 3 2,5

IIA drie rijen palen; tweebeukig; 9-palig 1 0,8

totaal 121 100

6.2.3 Kuilen

Verspreid over het onderzochte gebied is een klein aantal kuilen uit de prehistorie 

aanwezig (Figuur 6.1). De helft bestaat uit onderkantjes (<5 cm), zonder duidelijke 

kenmerken of vondstmateriaal. De overige kuilen bevatten wel kenmerken die duiden 

op een mogelijke functie en/of zijn in verband te brengen met bepaalde structuren 

(Bijlage 4). Deze zullen hieronder worden toegelicht. 

In het oosten van cluster 2 is een waterkuil onderzocht die vermoedelijk tot het erf van 

huisplattegrond 12 behoorde (str. 146, Figuur 6.4). De kuil reikte tot op het grondwa-

terniveau, maar was niet voorzien van een beschoeiing om deze open te houden. De 

kuil is geleidelijk dichtgeslibd met lagen humus en silt. De grond is vervolgens gaan 

klinken, waarbij een homogene nazak op het spoor is ontstaan. Vondstmateriaal en 
14C-onderzoek wijzen op een datering van deze context in de tweede helft van de 

midden-ijzertijd en/of het begin van de late ijzertijd.

Kuilen 147 en 148 liggen op vergelijkbare posities naast huisplattegronden (Figuur 6.1). 

De sporen worden gekenmerkt door een platte bodem en vergelijkbare afmetingen 

in het vlak. De opvulling en de diepte verschillen echter duidelijk (Figuur 6.5). Een 

primaire functie is lastig vast te bepalen. De rechthoekige doorsnede van kuil 148 kan 

wijzen op een gebruik als voorraadkuil; voor kuil 147 zijn hier geen uitspraken over te 

doen. Duidelijk is wel dat beide sporen na het gebruik zijn dichtgegooid, waarbij neder-

zettingsafval - scherven, steen en verbrand bot - in de sporen terecht is gekomen. 

Beide sporen dateren op basis van de associatie met huisplattegronden 4 en 109 uit 

de late ijzertijd. De dateringsmarge van het scherfmateriaal is ruimer, maar sluit een 

dergelijke datering niet uit (paragraaf 6.3.2). 

Alleen bij huisplattegrond 26 kon de aanwezigheid van inpandige kuilen worden 

vastgesteld (Figuur 6.2). De kuilen zijn rond van vorm en 9-10 cm diep. Ze liggen ter 

hoogte van de meest oostelijke middenstijl. De kuilen hebben een platte bodem, 

waarbij de vullingen als ‘vuil’ te bestempelen zijn: ze zijn rijk aan houtskool en 

vondsten. Het oorspronkelijke maaiveld zal iets hoger hebben gelegen dan het 

sporenvlak (paragraaf 5.2), waarbij de sporen 10 à 20 cm dieper zullen zijn geweest. 

Tabel 6.7 
Overzicht van het aantal spiekers per type.
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De platte bodem kan wijzen op een gebruik als voorraadkuil; de houtskoolrijke vulling 

wijst eerder in de richting van een gebruik als haardkuil. Het vondstmateriaal uit deze 

sporen wijst op een datering aan het eind van de late ijzertijd. 

6.2.4 Greppel

In het noordoosten van cluster 2 zijn ondiepe greppelsegmenten waargenomen die 

tot dezelfde structuur behoren: greppel 01 (Figuur 6.1). De greppel is 20 cm breed en 

varieert in diepte van enkele centimeters tot maximaal 12 cm. Over de vorm van de 

doorsnede en de wijze van opvulling zijn door de geringe diepte geen uitspraken te 

doen. Op basis van de beperkte breedte - een schopsteek - behoort een interpretatie 

als standgreppel tot de mogelijkheden: een smalle greppel waarin palen, planken 

en/of vlechtwerk werd geplaatst. Globaal lijkt de structuur een terrein van 45 x 55 

m te omgeven. Hierbinnen liggen huisplattegrond 140 en 150. De greppel kan het 

bijbehorende erf hebben omgeven of een bepaald perceel (weide?) dat bij één van de 

andere huisplattegronden hoorde. Uit de greppel is weinig vondstmateriaal afkomstig: 

een wandfragment handgevormd aardewerk en een stuk gruis. De greppel is niet nader 

te dateren dan midden- tot late ijzertijd. 

6.3 Handgevormd aardewerk

P. van de Geer

Tijdens het archeologisch onderzoek zijn in totaal 422 fragmenten handgevormd 

prehistorisch aardewerk verzameld (Bijlage 6). Bij de analyse is in eerste instantie 

onderscheid gemaakt tussen scherven en gruis. Fragmenten die als gruis 

geclassificeerd zijn, zijn over het algemeen kleiner dan 1 cm2 en/of missen één of beide 

originele oppervlakken. De niet als gruis geclassificeerde scherven zijn beschreven per 

volgnummer. Na aftrek van 111 stuks gruis, kwamen 311 fragmenten vaatwerk en één 

keramisch object, een spinklosje, in aanmerking voor verdere analyse. 

Van de 311 fragmenten handgevormd aardewerk zijn 260 fragmenten afkomstig uit 

36 verschillende structuren en 51 fragmenten uit “losse” sporen. Voor een scherpe 

datering van dergelijk materiaal zijn grotere gesloten complexen nodig, waarbij van 

minimaal 100 scherven verschillende technologische en typologische kenmerken 

bestudeerd kunnen worden. Dergelijke complexen zijn bij onderhavig onderzoek 

niet aangetroffen. Om die reden is het aardewerk als één groep beschreven, met de 

aanname dat het één complex betreft. Het complex wordt eerst in zijn algemeenheid 

besproken, waarna wordt in gegaan op enkele diagnostische kenmerken van 

aardewerk uit enkele structuren. 

Voor deze regio bestaat nog geen eenduidig beeld van de typologie van het 

prehistorisch aardewerk. De beperkte omvang van het aardewerk maakt het daarbij 

tevens onmogelijk conclusies te trekken in specifieke termen van typochronologie, 

ontplooide activiteiten en samenhang/verschil met aangrenzende regio’s. 

Om toch tot datering van het complex handgevormd aardewerk van De Driehoek 

te komen, is bij de analyse gebruik gemaakt van de methode van Van den Broeke.32 

Hoe goed het systeem van toepassing is op de Gelderse Vallei is niet bekend, maar 

voorlopig biedt deze methode het meest praktische handvat voor de typologische 

indeling van handgevormd aardewerk in Midden- en Zuid-Nederland. De resultaten 

32  Van den Broeke 2012.
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van recent onderzoek van nabijgelegen vindplaats Barneveld Harselaar-Zuid, waar 

eveneens de methode van Van de Broeke is toegepast, zijn in dit opzicht veelbelovend. 

Hier konden de aardewerkdateringen worden geverifieerd door 14C-onderzoek.33 

Verder zal bij de analyse - waar mogelijk - gebruik worden gemaakt van de observaties 

van Taayke bij aardewerkonderzoek elders in de Gelderse Vallei.34 

6.3.1 Algemene kenmerken

Het aardewerk (N= 311) van De Driehoek cluster 2 en 3 is vrijwel geheel (94 %) 

met potgruis gemagerd (Tabel 6.8). Bijna de helft van deze scherven (N=138) heeft 

daarnaast een bijmenging van zeer fijn zand, vaak met glimmers. Vermoedelijk gaat 

het hierbij niet om een bewuste bijmenging van zand, maar om “verontreiniging” die 

van nature in de lokale leem of beekklei aanwezig is.35 In slechts twee gevallen (<1 %) 

werd zand aangetroffen zonder duidelijke bijmenging van potgruis. In die gevallen 

ging het ook om minder fijn zand. Verder komt steengruis (4 %) en een combinatie van 

potgruis en steengruis (2 %) voor als mageringsmateriaal. 

Een kleine driekwart (70 %) van het aardewerk is ruw afgewerkt aan de buitenzijde. Het 

overige deel van het materiaal was voornamelijk besmeten (22 %) en een klein deel 

was glad afgewerkt (3 %). Enkele wandfragmenten, afkomstig van een sterk gesloten 

hoge pot met rompknik, tonen een besmeten buik en een glad afgewerkte schouder (v. 

164.1, Figuur 6.6). 

In 35 gevallen kon de potvorm worden vastgesteld, meestal bij een groot randfragment 

of bij scherven die samen tot een profiel waren te passen. Slechts in twee gevallen 

ging het daarbij om een open vorm: vermoedelijk vormtype 5a/b.36 Onder de gesloten 

vormen is een klein aantal te rekenen tot min of meer tonvormige potten zonder hals 

(v. 210.5 en v.124.1, Figuur 6.6). Dit vormtype 23a is met name populair in de midden-

ijzertijd en de eerste helft van de late ijzertijd, maar komt ook in de vroege ijzertijd 

voor. Het merendeel van de vormen kent een drieledig profiel met hals: vormtype 33/34 

(v. 112.1 en v. 241.1, Figuur 6.6); vormtype 42a (v. 351.3, Figuur 6.6); vormtype 45a 

(v. 164.1, Figuur 6.6) en vormtype 55a (v. 210.4; v. 288.1 en v.351.3, Figuur 6.6). Deze 

vormen hebben een beperkte daterende waarde. Ze komen veelal al vanaf de late 

bronstijd (sporadisch) voor, waarbij het hoogtepunt ligt in de midden- en late ijzertijd. 

In totaal zijn 32 randen aanwezig, waarvan er acht (25 %) zijn versierd. In één geval 

gaat het om nagelindrukken (v. 288.1, Figuur 6.6). Versiering d.m.v. nagelindrukken is 

een kenmerkend versieringstype dat in de loop van de late ijzertijd in zwang raakt en 

vooral in de Romeinse tijd zeer populair is geweest, maar er zijn ook voorbeelden uit 

de vroege en midden-ijzertijd bekend.37 De overige zeven scherven met randversiering 

zijn voorzien van vingertopindrukken (v. 210.5, Figuur 6.6). Alle randversiering is 

aangebracht op de bovenzijde. Versiering van de wand komt nauwelijks voor. Eenmaal 

is een stafband aangebracht op de schouder van de pot: een smalle kleiband (lijst). De 

lijst kan zowel versierd (vingertopindrukken) als onversierd zijn. Het exemplaar van 

De Driehoek is onversierd. De overige twee versierde wandfragmenten zijn afkomstig 

van dezelfde pot en bevatten meerdere rijen aaneengesloten vingertopindrukken (v. 

33  Meurkens 2018, 90.
34  Taayke et al. 2012.
35  Taayke et al. 2012, 93, 262.
36  Van den Broeke 2012, 50.
37  Van den Broeke 2012, 110.
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365.1, Figuur 6.6). Het patroon komt sterk overeen met populaire versieringsmotieven 

op inheems-Romeins aardewerk uit bijvoorbeeld Ede-Veldhuizen en Ede-Bunschoten/

Op den Berg.38 Daarnaast is het met potgruis gemagerde baksel vrij hard. Deze 

fragmenten kunnen daarmee wellicht in de vroeg-Romeinse tijd worden geplaatst.

complex totaal huisplattegrond 26 kuil 147

 totaal aantal scherven 311 42 48

  N % N % N %

magering      

steengruis 11 3,5 0 0 0 0

potgruis 293 94,2 42 100 48 100

potgruis + steengruis 5 1,6 0 0 0 0

zand 2 0,6 0 0 0 0

afwerking buitenzijde      

besmeten 68 21,9 1 2,4 16 33

glad 9 2,9 0 0 3 7

ruw 217 69,8 32 76,2 25 52

onduidelijk 17 5,5 9 21,4 4 8

     

potvorm      

open 2 5,7 0 0 0 0

gesloten zonder hals 4 11,4 0 0 1 16,7

gesloten met hals 27 77,1 8 100 4 66,7

gesloten 2 5,7 0 0 1 16,7

     

frequentie randversiering      

versierd 8 25,0 0 0 1 25

onversierd 24 75,0 4 100 3 75

     

techniek randversiering      

nagelindrukken 1 12,5 0 0 0 0

vingertopindrukken 7 87,5 0 0 1 25

     

frequentie wandversiering      

versierd 3 1,1 0 0 0 0

onversierd 261 98,9 38 100 40 100

     

techniek wandversiering      

stafband onversierd 1 33,3 0 0 0 0

vingertopindrukken 2 66,7 0 0 0 0

6.3.2 Structuren

De aardewerkcomplexen van de afzonderlijke structuren zijn te klein om op basis 

van de kenmerken tot een datering te komen. Huisplattegrond 26 (N=42) en kuil 147 

(N=48) hebben de grootste complexen opgeleverd (Tabel 6.8). De overige complexen 

bevatten minder dan 25 stuks aardewerk. 

Huisplattegrond 26 bevatte één van de grotere complexen. Het aardewerk is 

hoofdzakelijk afkomstig uit enkele kuilen die binnen de plattegrond liggen en tot de 

gebruiksfase van de structuur zijn gerekend (Figuur 6.1 en Bijlage 4). Behalve één 

randfragment van een drieledig gesloten vorm met hals zijn geen diagnostische 

stukken aanwezig. Vergeleken met het complex van de volledige vindplaats valt 

de volledige afwezigheid van besmeten aardewerk op die zou kunnen duiden op 

een datering aan het eind van de late ijzertijd. Uit één van de kuilen is een spinklos 

38  Taayke et al. 2012.

Tabel 6.8 
Samenvattende kenmerken van het hand-
gevormd aardewerk. 
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Figuur 6.6 
Selectie van het handgevormde aardewerk. Schaal 1:2 (tekeningen: R. Timmermans). 
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afkomstig. Het object heeft een diameter van ca. 3 cm en een centraal oog met een 

diameter van ca. 0,8 cm (v. 176.1, Figuur 6.6). De dikte is vanwege de fragmentarische 

aard niet meer vast te stellen. Wel is nog te zien dat het om een afgerond biconisch 

exemplaar gaat, met in ieder geval één vlakke boven- of onderzijde.

In kuil 147 zijn verschillende gesloten potvormen aangetroffen, waaronder fragmenten 

van een ruwwandige, met potgruis gemagerde pot met drieledige profiel van het 

type 55a (v. 210.4, Figuur 6.6). Dit vormtype kent een lange doorlooptijd. Ook is een 

randfragment gevonden van een besmeten tonvormige pot van het type 23a (v. 210.5, 

Figuur 6.6). De rand is voorzien van versiering in de vorm van vingertopindrukken. Dit 

vormtype is met name populair in de midden-ijzertijd en de eerste helft van de late 

ijzertijd, maar komt ook in de vroege ijzertijd voor. 

6.3.3 Conclusie

Het overwegend gebruik van potgruis als mageringsmateriaal en het verwaarloosbare 

percentage aardewerk dat met steengruis is gemagerd, wijst op een datering vanaf 

de midden-ijzertijd. Hoewel in het Gelderse grondgebied ten noorden van de Rijn nog 

tot in de Romeinse tijd aardewerk met steengruismagering kan voorkomen, tot een 

percentage van enkele tientallen, wordt een hoog percentage steengruismagering 

gezien als een aanwijzing voor een datering in de late bronstijd of vroege ijzertijd.39 Zo 

toont de aardewerkanalyse van opgraving Bennekom-Streekziekenhuis aan dat in deze 

vroege fase steengruis als mageringsmateriaal domineerde.40 

Met betrekking tot de wandafwerking valt het vrij geringe percentage besmeten 

scherven op. In de door Van den Broeke onderzochte kernregio Oss-Ussen liggen de 

percentages besmeten aardewerk vanaf de tweede helft van de vroege ijzertijd tot en 

met de eerste helft van de late ijzertijd rond de 50 %. Kleine aantallen zijn indicatief 

voor de eerste helft van de vroege ijzertijd of de tweede helft van de late ijzertijd en 

begin Romeinse tijd. Het voor De Driehoek aangetoonde hoge percentage aan ruw 

afgewerkte scherven binnen de niet besmeten potten is in de door hem onderzochte 

regio alleen aangetoond voor het eind van de midden-ijzertijd tot aan het eind van 

de late ijzertijd.41 De gegevens zouden hier dus op een datering van de vindplaats in 

de late ijzertijd kunnen wijzen. Of deze trends ook voor de Gelderse Vallei gelden, is 

echter nog niet met zekerheid vastgesteld. Volgens Taayke et al. is een percentage 

besmeten aardewerk van 22 % aan de hoge kant in vergelijking met andere in de late 

ijzertijd gedateerde vindplaatsen uit de regio.42

Het relatief hoge percentage versierde randen (25 %) duidt ook op een datering 

van een deel van het materiaal in de late ijzertijd.43 Hetzelfde kan gezegd worden 

van de overwegend drieledige vormen.44 Als laatste duidt ook een vrijwel volledige 

afwezigheid van versierde wanden op een datering in de tweede helft van de ijzertijd.45

Het aardewerk van de vindplaats De Driehoek lijkt in hoofdzaak op een datering in 

de midden- en late ijzertijd te duiden. Dit wordt bijvoorbeeld ondersteund door de 

39  Van den Broeke 2012, 129.
40  Meurkens 2008; cf. Taayke et al. 2012, 262.
41  Van den Broeke 2012, 105.
42  Taayke et al. 2012, 263.
43  Van den Broeke 2012, 107; Taayke 2012, 110.
44  Van den Broeke 2012, 40-41; Taayke et al. 2012, 263-264.
45  Taayke et al. 2012, 264.

Figuur 6.6 
Selectie van het handgevormde aardewerk. Schaal 1:2 (tekeningen: R. Timmermans). 
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aanwezigheid van aardewerk van het type 34 dat vooral uit de midden-ijzertijd dateert 

en verschillende aardewerkvormen waarvan het hoogtepunt van de verspreiding in de 

midden- en late ijzertijd ligt. Het geringe aantal versierde wanden duidt eveneens op 

een datering in de tweede helft van de ijzertijd. Het hoge percentage versierde randen 

en de overwegend drieledige vormen passen daarbij vooral in de late ijzertijd. Het 

percentage aan besmeten aardewerk is daarentegen niet eenduidig in de midden- of 

late ijzertijd te passen en wijst op een grotere tijdsdiepte van het complex. 

6.4 Vuursteen

S. Knippenberg

In het antropogene dek werd behalve onbewerkt materiaal (paragraaf 7.5.2) ook 

bewerkt vuursteen gevonden. Het betreft zes artefacten, die - voor zover is vast te 

stellen - zijn vervaardigd uit secundair vuursteen. De aanwezigheid van een Bryozoa 

- fossiele mosdiertjes - in het vuursteen wijst in ieder geval op gebruik van noordelijk 

moreen aangevoerd materiaal. Typisch zuidelijke vuursteen is niet geïdentificeerd.

Het materiaal bestaat uit een kleine afslagkern, een proxi-mediaal afslagfragment, drie 

afslagwerktuigen en één klingwerktuig. De kern vertegenwoordigt een restkern met 

afmetingen van 2,4 x 1,9 x 1,5 cm. Het artefact is in zijn laatste fase vanuit twee tegen-

overliggende slagvlakken afgebouwd. Onder de afslagwerktuigen bevinden zich twee 

niet nader in te delen geretoucheerde stukken (v. 7.1 en v. 89.1, Figuur 6.7). Het derde 

stuk, een ruimer van 2,7 x 2,1 x 0,6 cm, bezit naast een puntvormig geretoucheerd 

distaal uiteinde ook retouche op delen van de twee lange zijdes (v. 10.1, Figuur 6.7). 

Ruimers zijn werktuigen die gebruikt werden om reeds bestaande gaten groter te 

maken of uit te hollen. Het klingwerktuig betreft een klein exemplaar van 3,2 x 1,6 x 0,5 

cm met retouche op het proximale deel van beide lange zijdes (v. 55.1, Figuur 6.7). 

Dit kleine complex biedt weinig aanknopingspunten voor een datering. Bij de geringe 

omvang van de kling past een mesolithische ouderdom het beste. Voor het overige 

materiaal kan een mesolithische datering niet uitgesloten worden, maar het zou 

evengoed ouder (laat-paleolithicum) of jonger (neolithicum) kunnen zijn. Een datering 

in de late prehistorie ligt niet voor de hand, gezien het regelmatige karakter van 

Figuur 6.7 
Vuurstenen werktuigen. Schaal 
1:1 (tekeningen: R. Timmermans). 
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de bewerkingswijze; een verschijnsel dat gedurende de bronstijd verdwijnt. Wat de 

ijzertijd betreft, is het überhaupt de vraag of vuursteenbewerking nog een rol van 

betekenis speelde. De afwezigheid van vuursteenbewerking in exclusief ijzertijd 

gedateerde kustnederzettingen suggereert dat systematische vuursteenbewerking 

toen niet meer plaatsvond.46 Doordat het materiaal niet eenduidig te dateren valt, uit 

het antropogene dek afkomstig is en niet aan grondsporen te koppelen is, vallen er aan 

dit kleine complex vuursteen geen conclusies te verbinden. De vondsten kunnen de 

neerslag vormen van activiteiten binnen het onderzoeksgebied in de laat-paleoliticum 

t/m neolithicum of kunnen met middeleeuwse plaggenbemesting van elders zijn 

aangevoerd. 
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klop-/wrijfsteen - - 1 - 1

klopsteen - - 1 - 1 2

mogelijk slijp/polijststeenfragment 1 - - - - 1

mogelijk wrijfsteenfragment 2 - - - - 2

rolsteen 1 - - 2 - 3

rolsteenfragment 5 - 9 2 - 16

brok 1 1 2 - - 4

totaal 10 1 13 4 1 29

6.5 Natuursteen

S. Knippenberg

De opgraving heeft een bescheiden hoeveelheid natuursteen opgeleverd. Op basis van 

de vondstcontext is het materiaal gegroepeerd in verschillende complexen (zie ook 

paragraaf 7.5). Het meeste materiaal is met de prehistorische bewoning en gebruik van 

de locatie te associëren. Het gaat om 29 natuurstenen items (Tabel 6.9).

Onder het materiaal hebben de harde gesteentes kwartsiet, zandsteen en kwarts 

de overhand (Tabel 6.9). Daarnaast is er één kwartsitische zandsteen en een graniet 

herkend. Voor zover vast te stellen, is secundair materiaal verzameld. Waar nog 

een natuurlijke buitenkant aanwezig is, kon worden geconcludeerd dat het gaat 

om natuurlijk gerold materiaal. De dominantie van kwartsiet, zandsteen en kwarts 

suggereert dat met name grindhoudende rivierafzettingen van Rijn en Maas zijn 

geëxploiteerd.47 Deze afzettingen bevatten ook sporadisch graniet. Bij exploitatie 

van moreen materiaal zou het aandeel van granieten en andere kristallijne gesteentes 

een stuk groter zijn. Dichtstbijzijnde gebieden waar deze grindhoudende rivierafzet-

tingen aan het oppervlak liggen, bevinden zich op ca. 5 km ten noorden - nabij Stroe 

- maar ook op iets meer dan 7 km ten zuiden van de vindplaats, nabij Lunteren. Daar 

dagzomen gestuwde grindrijke rivierafzettingen van niet nader bepaalde formaties.48

 

46  Verhart 2016.
47  Berendsen 2004.
48  Mulder et al. 2003.

Tabel 6.9 
Aantal artefacten per steensoort - prehistorie. 
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Het materiaal kan in twee groepen verdeeld worden: (1) werktuigen en fragmenten 

daarvan en (2) rolstenen en fragmenten zonder sporen van gebruik. Deze laatste groep 

is het omvangrijkst (N=23). Opvallend onder deze groep is dat het aandeel stenen 

met sporen van verhitting of verbranding aanzienlijk is. Meer dan 82% is verkleurd 

of vertoont karakteristieke scheuren en/of breukpatronen, die aan verhitting of 

verbranding zijn toe te schrijven. Het steen uit kuil 147 (N=13) bestaat uitsluitend uit 

dit soort materiaal. Voor de late prehistorie zijn dit veelvoorkomende karakteristieken 

en over het algemeen wordt dit materiaal met gebruik als kooksteen of haardsteen 

geassocieerd.49 Onder de werktuigen bevinden zich twee complete klopstenen en een 

complete klop-/wrijfsteen. De overige drie artefacten betreffen kleine fragmenten, 

waarbij de fragmentatie een goede duiding van het gebruiksvlak heeft bemoeilijkt. 

Deze zijn daarom als mogelijk werktuig bestempeld. 

Het meest noemenswaardige werktuig betreft een klop-/wrijfsteen, aangetroffen in 

een paalspoor van huisplattegrond 33 (v. 266.2; Figuur 6.8). Het is een langwerpige 

licht gebogen natuurlijke kwartsiet rolsteen, min of meer ovaal in doorsnede, met 

een omvang van 9,9 x 5,4 x 4,4 cm. Het werktuig bezit twee duidelijke herkenbare 

gebruiksvlakken aan beide uiteindes. Het uiteinde met het grootste vlak is 

gefacetteerd en bezit een deel met afgevlakte putjes, duidelijk het gevolg van een 

kloppende en wrijvende beweging. Daarnaast is een deel meer afgesleten. Dit vlakdeel 

is eerder ontstaan als gevolg van wrijvende beweging. Het gebruiksvlak op het andere 

uiteinde is ook gefacetteerd, maar heeft in alle gevallen de kenmerken van een klop/

wrijfbeweging. De vorm van het werktuig en de locatie van de gebruiksvlakken lijken 

uit te wijzen dat het hier om een vijzel gaat. Ook het hierboven beschreven gebruik 

sluit daarbij aan. Naast het kloppen en wrijven is het object ook als polijststeen benut, 

49  Knippenberg 2006, 2013.

Figuur 6.8 
Klop-/wrijfsteen van kwartsiet. Schaal 1:2 
(foto’s: M.E. Hemminga). 
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mogelijk voor het glad maken van aardewerk. Op een van de lange zijdes is namelijk 

een zone met glans en minuscule krasjes aanwezig. 

De twee klopstenen variëren sterk in vorm en locatie van de gebruiksvlakken. De 

eerste klopsteen, gemaakt van witte graniet en met een natuurlijke knik, meet 10,0 

x 5,6 x 5,6 cm en heeft op vier locaties geprononceerde klopsporen (v. 248.1 Figuur 

6.9). Het andere exemplaar is gemaakt van kwartsiet, meet 7,6 x 5,1 x 3,2 cm en heeft 

slechts lichte klopsporen aan één van de uiteindes (v. 196.1, Figuur 6.9). De klopsteen 

van graniet is afkomstig uit een paalspoor van spieker 130. De klopsteen van kwartsiet 

is uit een prehistorisch paalspoor afkomstig dat niet aan een structuur kon worden 

toegewezen. Bij de mogelijke werktuigen gaat het in één geval om een rolsteenfrag-

ment met gepolijste buitenkant; mogelijk is het werktuig gebruikt als wrijfsteen. Het 

derde stuk heeft een zone die iets meer is afgesleten. Dit zou afkomstig kunnen zijn 

van een slijpsteen. De mogelijk wrijfsteen en slijpsteen zijn afkomstig uit kuilen binnen 

huisplattegrond 26. 

6.6 Palynologie

Y.F. van Amerongen

Met behulp van een pollenbak zijn de vullingen van de kern en de nazak van waterkuil 

146 bemonsterd (Figuur 6.4). De vullingen zijn te karakteriseren als geleidelijke 

opvulling tijdens (vulling 3), aan het eind (vulling 2) en na gebruik van de waterkuil 

Figuur 6.9 
Klopstenen van graniet (links) en kwartsiet 
(rechts). Schaal 1:2 (foto’s: M.E. Hemminga). 
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(vulling 1). Dit betekent dat alle drie de lagen een beeld geven van de omgeving, op 

verschillende momenten van het gebruik van de nederzetting. Omdat het hier gaat om 

een waterkuil is er slechts een reconstructie mogelijk van de (zeer) lokale vegetatie en 

activiteit rond de waterkuil. Zie Bijlage 9 voor de gevolgde methodiek en data.

Voordat ingegaan wordt op de resultaten is het van belang stil te staan bij de 

beperkingen van contexten als waterkuilen en -putten. Een waterkuil of -put bevindt 

zich normaal gesproken in de nabijheid van bebouwing en dat heeft invloed op het 

pollen dat er in terecht kan komen: vaak wordt de waterbron aangelegd op een 

schaduwrijke locatie (bijvoorbeeld onder een boom of een afdak) en afgesloten met 

een deksel om vervuiling van het drinkwater te voorkomen. Pollen uit de omgeving 

krijgt dus nauwelijks de kans om opgevangen te worden in de kern van de context: 

alleen bij opening om water te halen. Daarbij moet in acht worden genomen dat een 

waterkuil of -put tijdens het gebruik regelmatig opgeschoond wordt, waardoor lagen 

kunnen verdwijnen of vermengd kunnen raken. Daarnaast is de diameter van invloed 

op de opvang van regionaal pollen: voor een accurate analyse van het regionale 

landschap is een opvangbassin nodig met een diameter van minstens 5 m.50 Waterkuil 

146 is aanzienlijk kleiner en meet 2 x 2,3 m. Dit alles vertaalt zich in een zeer beperkt 

beeld van de omgeving: het pollen reflecteert slechts de activiteiten in de directe 

omgeving van de context. 

Ook moet worden stilgestaan bij de hoeveelheid pollen die een plant produceert, 

hoe gemakkelijk het pollen verspreid wordt, hoe goed het bewaard blijft in de bodem 

en hoe goed het te herkennen is tijdens analyse. Een voorbeeld van een boom die 

veel pollen produceert en verspreidt, is de den. Dankzij de luchtzakken die zich 

aan de pollenkorrel bevinden kan het pollen zich soms tot honderden kilometers 

ver van de boom verspreiden.51 Aanwezigheid van dennenpollen, zeker in lage 

percentages, is dus niet direct te koppelen aan de aanwezigheid van de boom in de 

omgeving. Andere bomen, zoals elzen, produceren ook veel pollen dat goed verspreid 

en zeer goed herkenbaar is bij analyse; het blijft immers goed bewaard, zelfs na 

gedeeltelijke afbraak van de pollenkorrel. Daarom is els vaak over-gerepresenteerd 

in pollenmonsters. Ondanks deze over-representatie is het pollen van els bij bepaalde 

percentages wel indicatief voor de aanwezigheid van de boom in de omgeving.52 Er zijn 

ook sommige planten(groepen) die juist een lage productie en een slechte verspreiding 

van het pollen kennen, waardoor de aanwezigheid van het pollen wel lokale 

aanwezigheid kan indiceren. Onder deze planten vallen onder andere de beuk en de 

linde, evenals kruiden behorend tot de schermbloemigen, heide en de cypergrassen.

6.6.1 Vulling 3: gebruiksfase

In vulling 3 is het boompollen sterk vertegenwoordigd (74,9 %, Figuur 6.10). De 

aangetroffen boomsoorten zijn met name els (Alnus; 34,5 %) en hazelaar (Corylus 

avellana; 29,8 %). Daarnaast zijn linde (Tilia; 4,3 %), berk (Betula; 2,1 %), den (Pinus; 1,9 

%), eik (Quercus; 1,5 %) en iep (Ulmus; 0,8 %) zichtbaar in het pollenspectrum.

50  Sugita 1994; Sugita et al. 1999
51  Lindgren et al. 1995
52  Douda et al. 2014: Bij waardes van minder dan 0,5% wordt afwezigheid van els verondersteld 

in de omgeving, bij waardes van 0,5-2,5% is er sprake van aanvoer van verderaf of regionaal 
sporadisch voorkomen, bij waardes van 2,5-10,0% is els aanwezig in de regio en bij waardes 
van meer dan 10% kan worden aangenomen dat de els lokaal voorkomt rond de onderzochte 
locatie. Zie ook Huntley & Birks 1983; Montari 1996; Lisitsyna et al. 2011. 
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Het niet-boompollen (25,1 %, Figuur 6.10) bestaat hoofdzakelijk uit heide (Ericaceae; 

16,9 %) en grassen (Poaceae; 7,5 %) en laat ook een klein aandeel kruiden zien 

van graslanden zoals knoop (Succisa), lintbloemigen (Asteraceae liguliflorae; 0,2 

%), schermbloemigen (Apiaceae; 0,2 %), anjerfamilie (Caryophyllaceae; 0,2 %) en 

veldzuring-type (Rumex acetosa-type; 0,2 %). Er zijn ook sporen aangetroffen van 

het zwart hauwmos (Anthoceros punctatus) dat voorkomt op vochtige plekken 

die regelmatig worden omgewerkt zoals stoppelvelden, akkerranden, greppel- 

en slootkanten en trapplekken in weilanden. De sporen van moeraswolfsklauw 

(Lycopodiella inundata) indiceren vochtige, uitgesproken stikstofarme grond. Deze 

soort komt bijvoorbeeld voor op natte plagplekken in de heide en op open, kale, 

onbemeste waterkanten en afgeplagde bermen van zandgronden. De sporen van 

onder andere de eikvaren (Polypodium-type) geven aan dat er (ook) droge heide in 

de buurt aanwezig was. Er zijn in de waterkuil geen duidelijke aanwijzingen voor 

akkerbouw en veeteelt aangetroffen.

Het landschap rond de waterkuil lijkt ten tijde van de gebruiksfase grotendeels bebost 

te zijn geweest op zowel natte als droge gebieden. Lokaal kwam els voor, evenals 

hazelaar. Ook linde lijkt lokaal te hebben gegroeid, samen met berk, iep en eik. Het 

pollen van grove den zal een supra-regionale herkomst hebben. Behalve bossen zijn er 

ook droge en vochtige open gebieden aanwezig in de omgeving, bestaand uit heide en 

grasland. Beide vegetatietypen zijn een startpunt in de vegetatiesuccessie: wanneer 

er niet wordt ingegrepen, zullen deze zich uiteindelijk ontwikkelen tot bos. Het feit 

dat beide vegetaties vertegenwoordigd zijn in het spectrum geeft aan dat delen van 

het bos waarschijnlijk opengehouden zijn door de mens, door begrazing of afplagging. 

De aangetroffen graslandkruiden zoals knoop, lintbloemigen en veldzuring worden in 

verband gebracht met begrazing.53 Zwart hauwmos en moeraswolfsklauw indiceren 

regelmatig omgewerkte grond en afplagging.

6.6.2 Vulling 2: einde gebruik

In vulling 2 is het boompollen (55,8 %, Figuur 6.10) minder sterk vertegenwoordigd dan 

in vulling 3, maar nog steeds in de meerderheid. Els blijft de dominantst aanwezige 

boomsoort op basis van het pollen (34,0%), maar het aandeel hazelaar (17,2 %) neemt 

af ten opzichte van de vorige vulling. De overige boomsoorten zijn slechts in lage 

percentages vertegenwoordigd: eik (1,6 %), berk (0,7 %), den (0,7 %), linde (0,7 %) en 

iep (0,5 %). Linde is duidelijk minder aanwezig. Daarnaast zijn zilverspar/fijnspar (Abies/

Picea), beuk (Fagus) en mogelijk populier (cf. Populus; 0,5 %) als nieuwe boomsoorten 

waargenomen.

Het niet-boompollen (44,2 %, Figuur 6.10) bestaat opnieuw met name uit heide 

(30,6 %) en grassen (11,8 %). De overige kruiden zijn vergelijkbaar met die van 

vulling 3, maar worden hier aangevuld met buisbloemigen (Asteraceae tubuliflorae) 

en grote weegbree (Plantago major-type). Daarnaast zijn sporen aangetroffen van 

zwart hauwmos, maar ook van geel hauwmos (Phaeoceros laevis) dat voorkomt op 

nutriëntrijke, open, vochtige grond zoals plagplekken, akkers en opengetrapt weiland. 

De sporen van de eikvaren indiceren droge heide in de omgeving en de sporen van 

mossen en varens lokaal vochtige omstandigheden. In deze vulling zijn minimale 

indicaties voor menselijke aanwezigheid in de vorm van een mogelijke graanpollenkor-

rel (Cerealia) en een pollenkorrel van de cultuurvolger bijvoet (Artemisia).

53  Hjelle 1999.
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Het landschap lijkt aan het einde van het gebruik van de waterkuil iets opener te 

worden. De natte bossen bestaan nog steeds uit els en hazelaar, maar er lijkt meer 

variatie in droge boomsoorten te zijn ontstaan met beuk, berk, mogelijk populier, 

eik, linde en iep. Zowel beuk als linde zal lokaal hebben gegroeid gezien hun slechte 

verspreiding en productie van pollen. Het pollen van grove den en zilverspar/fijnspar 

zal een supra-regionale herkomst hebben. De open gebieden zijn vergelijkbaar met 

die van de gebruiksfase van de kuil (vulling 3), maar kunnen een groter areaal hebben 

beslaan. De invloed van de mens op het landschap blijkt net als in de vorige laag 

voornamelijk uit de aanwezigheid van heide en grasland en meerdere indicatoren 

voor begrazing en afplagging. Nu ziet men echter ook de mogelijke aanwezigheid van 

graanpollen en de cultuurvolger bijvoet.

6.6.3 Vulling 1: na gebruik

Vulling 1 wordt gekenmerkt door een vergelijkbaar percentage boompollen (56,8 

%, Figuur 6.10) als vulling 2, maar de variatie aan boomsoorten is minder en de 

hoeveelheid pollen per soort ook. Els en hazelaar zijn in percentages nagenoeg gelijk 

aan die van vulling 2. Linde (1,6 %) is iets toegenomen, terwijl eik (0,9 %), berk (0,2 %) 

en den (0,2 %) juist zijn afgenomen. Het pollen van grassen (27,3 %) en heide (13.6 %) 

blijft onverminderd hoog. Het graslandkruid knoop en de overige kruiden lijken nog 

steeds met name begrazing te indiceren, al blijft het aandeel pollen van deze groep 

laag. Hauwmos, eikvaren, mossen en varens in het algemeen blijven aanwezig. Nieuw 

in deze vulling is de iets toegenomen hoeveelheid pollenkorrels van graan (cf. Cerealia) 

en de aanwezigheid van de zoetwater draadalg Spirogyra. Dit geeft aan dat de vulling 

in ieder geval een deel van de tijd onder water heeft gestaan. 

Het landschap na het gebruik van de kuil lijkt in grote lijnen op dat van vulling 2. Het 

landschap bestaat nog steeds uit bossen en open gebieden. De variatie aan bomen is 

wel minder dan in de voorgaande vulling. Er zijn geen duidelijke directe aanwijzingen 

voor menselijke aanwezigheid, afgezien van de hierboven beschreven indirecte 

indicaties in de openheid van het landschap (afplaggen/begrazing door vee).

arboreaal pollen

non-arboreaal pollen
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Figuur 6.10 
Hoofdiagram pollenmonster - waterkuil 146. 
Groen: percentage arboreaal pollen (AP; 
bomen); geel: percentage non-arboreaal pol-
len (NAP; heide, cultuurgewassen en kruiden). 
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6.7 Macrobotanie

Y.F. van Amerongen

Bij de waardering van de macromonsters ten behoeve van 14C-onderzoek (N=22) 

kwam een variatie aan granen naar voren (Bijlage 5). Zo zijn bedekte gerst (Hordeum 

vulgare var. vulgare) en tarwe (Triticum spec.) vastgesteld: gangbare graansoorten in 

de ijzertijd. De hoeveelheid resten was veelal te beperkt om tot verdere analyse over 

te gaan. De resultaten van de waardering zijn wel bij deze paragraaf betrokken, omdat 

de vastgestelde soorten alsnog inzicht verschaffen in de aanwezige gewassen. In één 

geval is over gegaan tot analyse: een monster uit een paalspoor van huisplattegrond 85 

(Bijlage 10). 

Het monster van huisplattegrond 85 verschaft ons inzicht in de planten die in het 

huishouden gebruikt werden. De zaden en vruchten uit de paalkuil zijn alle verkoold. 

Het gaat bij de meelvruchten om graan (indet.) en mogelijk naaldaar/trosgierst (Setaria 

spec.). Daarnaast is een zaad gevonden van waarschijnlijk koolzaad/raap (Brassica cf. 

napus). 

Onder de wilde planten bevinden zich meerdere soorten akkeronkruiden en andere 

wilde plantensoorten. De akkeronkruiden kunnen informatie geven over de manier 

waarop het graan, waarmee het samen op de akker heeft gestaan, heeft gegroeid 

en geoogst is (Tabel 6.10). Het is daarbij duidelijk dat het in ieder geval gaat om 

wintergraan, dat op akkers gestaan heeft die niet lang braak lagen. De vertegen-

woordiging van hoge onkruiden (>100 cm) geeft aan dat het graan hoog geoogst is, 

bijvoorbeeld door alleen de aren van de halmen te halen. Verder valt op dat het graan 

op zurige grond heeft gegroeid, dat aan de droge kant was (Tabel 6.10). Er is niet te 

zeggen of het graan ook lokaal gegroeid heeft; het graan inclusief akkeronkruiden kan 

immers ook elders verbouwd zijn en pas daarna ter plaatse verwerkt zijn. De hierboven 

omschreven omstandigheden passen echter wel in het landschappelijke beeld van 

de locatie (hoofdstuk 5 en paragraaf 6.6). Er zijn geen duidelijk aanwijzingen voor 

aanrijking van de grond met stikstof van bijvoorbeeld mest van vee; iets dat ook naar 

voren kwam bij het pollenonderzoek (paragraaf 6.6).

Kroontjeskruid (Euphorbia helioscopia) is daarnaast een indicatie voor de verbouw van 

zomergewassen zoals hakvruchten en zomergraan, die (zeer) laag werden geoogst 

(maximaal 30 cm van de grond). Dit akkeronkruid hoort thuis op basenrijke leem- en 

kleibodems: bodems die ook binnen of in de nabijheid van het onderzochte gebied 

aanwezig zijn. Bij deze zomergewassen kan het dan ook om lokale verbouw gaan.

Omdat het uitsluitend om verwerkings-/consumptieafval lijkt te gaan, is het 

aannemelijk dat de overige wilde plantenzaden ook onderdeel hebben uitgemaakt van 

het dieet. Van beklierde duizendknoop (Persicaria lapathifolia) is bekend dat het zaad 

specifiek werd verzameld voor consumptie in de prehistorie en dit wordt ook van wikke 

(Vicia) verondersteld.54 Vermoedelijk hebben meer wilde planten dienst gedaan als 

voedselbron, maar omdat vaak de groene en ondergrondse plantendelen het doel van 

dergelijke verzamelacties waren, is de kans op het vinden van zaad (dat dan meestal 

niet (meer) aan de plant zit) zeer klein.55

54  Behre 2008; Van Amerongen 2016, 239.
55  Van Amerongen 2016, 223-224. 



60 De Driehoek cluster 2 & 3

taxa Nederlandse naam
zomer/
wintergewas 
onkruid

levens-
cyclus

max. 
hoogte 

(cm)
L T V P N Z

Bromus secalinus dreps winter eenjarig 100 6 6 - 5 - 0

Euphorbia helioscopia* kroontjeskruid zomer eenjarig 30 6 - 5 7 7 0

Fallopia convolvulus zwaluwtong winter eenjarig 120 7 6 5 - 6 0

Vicia hirsuta/tetrasperma zingel/vierzadige wikke eenjarig 70 7 7 - - - 0

6.8 Beschouwing

M. van Zon

6.8.1 Aanvang en datering van de nederzetting

De oudste vondsten van De Driehoek behoren tot een klein complex vuursteen. Deze 

vondsten kunnen de neerslag vormen van activiteiten binnen het onderzoeksgebied in 

de laat-paleolithicum t/m neolithicum of met middeleeuwse/Nieuwetijdse plaggenbe-

mesting van elders zijn aangevoerd. 

De eerste, duidelijke activiteiten binnen het gebied dateren uit de ijzertijd. Uit deze 

periode dateren 16 huisplattegronden, 121 spiekers, enkele kuilen en een greppel. Op 

basis van het handgevormde aardewerk zijn deze nederzettingssporen in de midden- 

en late ijzertijd te plaatsen: een periode van ca. 500 jaar. Dit wordt grotendeels 

ondersteund door het spreidingsbeeld van de 14C-dateringen, waarvan het overgrote 

deel ook in deze periode uitkomt (Figuur 6.11). In dit beeld vallen enkele jongere 

dateringen op; deze zijn te wijten aan intrusief materiaal, afkomstig van latere 

activiteiten binnen het gebied.

6.8.2 Een lokale typochronologie

De hoeveelheid vondstmateriaal per structuur bleek in de meeste gevallen te gering 

om conclusies uit te trekken. En hoewel de 14C-dateringen een duidelijke periode van 

bewoning indiceren, blijken de dateringen per individuele structuur niet altijd goed 

te plaatsen: geeft de datering een correct beeld van de ouderdom van de structuur 

of hebben we te maken met opgespit of intrusief materiaal? Om die reden zijn de 

plattegronden eerst op basis van kenmerken gegroepeerd in zes lokale typen, waarna 

een technisch logische opeenvolging is vastgesteld (Tabel 6.11). 

Voor typen 1 t/m 5 bleek dit goed mogelijk: deze plattegronden vertonen 

overeenkomsten met elkaar en lijken telkens een volgende stap in een geleidelijk 

proces te vertegenwoordigen. Hierbij is sprake van een ontwikkeling van driebeukige 

(type 1) naar grotendeels vierbeukige plattegronden (type 2) in de midden-ijzertijd. 

Aan het begin van de late ijzertijd verdwijnen de binnenstijlen en verschijnen geheel 

tweebeukige structuren, waarvan de kern wordt gedragen door middenstijlen (type 

3 en 4). De grondvorm verandert daarbij van afgerond naar rechthoekig. De laatste 

plattegrond in deze opeenvolging heeft een vergelijkbare lengte als de voorgangers, 

maar is nog maar voorzien van twee middenstijlen. Ter ondersteuning ziet men 

hier opnieuw binnenstijlen, die vermoedelijk ook de aanzet tot stalboxen hebben 

gevormd (type 5). De plattegronden nemen weliswaar in lengte af, maar er lijkt toch 

in alle gevallen sprake te kunnen zijn geweest van een woonstalboerderij. De afname 

in lengte heeft vooral geresulteerd in een kleiner staldeel: van 9,7 m lengte bij str. 

12 (type 2) naar 6,6 m lengte bij str. 3 (type 5). De boerderijen waren voorzien van 

schilddaken en ingangen in de lange zijde. Bij de jongere plattegronden kon daarbij 

Tabel 6.10 
Overzicht van de onderzochte aspecten 
gerelateerd aan de (productie van) gewassen 
op basis van de aangetroffen akkeronkru-
iden. L=licht; T=temperatuur; V=vocht; P=pH; 
N=stikstof; Z=zout. Deze waarden zijn ontleend 
aan Ellenberg et al.1991 en representeren 
een voorkeur voor lokale abiotische omstan-
digheden, variërend van 0 tot maximaal 9. 
*waargenomen bij waardering.
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worden vastgesteld dat de wanden werden opgebouwd uit balken, herkenbaar aan 

dicht op elkaar gelegen, rechthoekige sporen. 

Type 1 t/m 5 zijn aan Midden-/Noord-Nederlandse huistypen te koppelen (Tabel 6.12), 

maar vertonen een ontwikkeling die slecht in deze typologieën is te volgen. Zo is het 

onderscheid tussen de typen Maanen, Dalen en Diphoorn subtiel, waarbij soms één 

extra middenstijl het verschil maakt.56 Hierbij dient de vraag gesteld te worden in 

hoeverre conservering geresulteerd heeft in verschillende types. Is een plattegrond 

inderdaad twee- in plaats van vierbeukig? Of zijn de binnenstijlen simpelweg niet 

bewaard gebleven? Dit zijn vragen die niet goed zijn te beantwoorden, omdat de 

dataset van plattegronden uit de Gelderse Vallei nog relatief beperkt is. Daarnaast is 

de datering van de onderscheiden typen breed, waarbij tevens sprake is van overlap en 

niet zo zeer van opeenvolging. Het is van belang hier bij toekomstig onderzoek meer 

grip op te krijgen. 

Zoals De Driehoek aantoont, is het lastig om een op zichzelf staande plattegrond 

goed te dateren. De hoeveelheid vondstmateriaal is vaak te beperkt in omvang, 

tenzij er sprake is van (bijbehorende) vondstrijke kuilen. En voor zowel aardewerk 

als 14C-datering dient de vraag gesteld te worden of het materiaal iets zegt over de 

datering van de structuren zelf, of meer algemeen over de datering van activiteiten 

op de vindplaats als geheel. Processen van opspit en intrusie zijn lastig te duiden. De 

hier gepresenteerde typochronologie is dan zeker ook niet zonder haken en ogen: 

van sommige types zijn immers maar één of twee exemplaren vastgesteld. De 

zeggingskracht is dan ook beperkt en ook hier kunnen vragen omtrent conservering 

worden gesteld. Wel kan deze opzet en aanpak een aanknopingspunt bieden voor 

andere opgravingen in de Gelderse vallei, mits daarbij sprake is van een duidelijk 

afgebakende bewoningsperiode en een groot aantal plattegronden. Door eerst te 

kijken naar de mogelijke opeenvolging van structuren en de ontwikkeling binnen 

een vindplaats kunnen op termijn ook de overkoepelende typologieën worden 

genuanceerd.

Bij de Driehoek kon één kleine groep structuren - type 6 - niet in de opeenvolging 

worden geplaatst, omdat er geen duidelijke relatie te leggen is met eventuele 

voorlopers. In tegenstelling tot de hierboven omschreven huisplattegronden past dit 

type meer in de zuidelijke bouwtraditie; het komt overeen met type Oss-Ussen 5a. 

Plattegronden van dit type zijn karakteristiek voor de late ijzertijd in Noord-Brabant, 

maar worden ook in het midden en oosten van Nederland gevonden.57 Hierbij 

worden ze soms gelijk gesteld met het noordelijke type Colmschate.58 De vraag dient 

gesteld te worden of het correct is deze types aan elkaar te koppelen. Colmschate en 

Oss-Ussen 5a betreffen beiden relatief lange, tweebeukige constructies. Duidelijke 

verschillen zijn te vinden in de uitvoering van de wand (enkel versus dubbel) en 

de vorm (rechthoekig versus afgerond). Type Colmschate zou in Oost-Nederland 

voortvloeien uit het type Dalen. In de Gelderse vallei wordt verondersteld dat 

Colmschate en Oss-Ussen 5a overeenkomstig zijn en voortvloeien uit het type Maanen. 

De resultaten van De Driehoek laten zich niet goed hiermee rijmen. Type 6 betreft dan 

ook vermoedelijk geen lokale ontwikkeling en zou een introductie vanuit het zuiden 

kunnen zijn. 

56  Scholte Lubberink 2015b, 75.
57  Scholte Lubberink 2015b, 76-77.
58  Waterbolk 2009, 64-67.
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De Driehoek - type dragende constructie vorm grondplan uitvoering dak uitvoering wand

1 driebeukig indet. indet. indet.

2 vierbeukig afgerond schilddak indet.

3 tweebeukig afgerond schilddak indet.

4 tweebeukig rechthoekig schilddak balken

5 driebeukig rechthoekig schilddak balken

6 tweebeukig afgerond schilddak indet.

De Driehoek 
- type

De Driehoek - 
datering

bestaand type datering

1 midden-ijzertijd Wachtum/Hijken 
(Waterbolk 2009)

vroege tot midden-ijzertijd

2 midden-ijzertijd tot 
begin late ijzertijd 

Maanen (Scholte 
Lubberink 2015b)

midden- tot late ijzertijd

3.1 late ijzertijd Dalen (Scholte Lubberink 
2015b)

midden- tot late ijzertijd

3.2 late ijzertijd Dalen (Scholte Lubberink 
2015b)

midden- tot late ijzertijd

4 late ijzertijd Dalen (Scholte Lubberink 
2015b)

midden- tot late ijzertijd

5 late ijzertijd Diphoorn (Scholte 
Lubberink 2015b)

midden-ijzertijd tot Romeinse tijd

6 late ijzertijd Oss-Ussen 5a (Schinkel 
1998/Hiddink 2014)

late ijzertijd tot vroeg-Romeinse tijd

Tabel 6.11 
De basiskenmerken per type van De Driehoek. 

Tabel 6.12 
De typen van De Driehoek en de daarmee 
corresponderende bestaande typen incl. 
datering.
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6.8.3 Ontwikkeling van de bewoning

De huisplattegronden zijn grotendeels in een chronologische volgorde geplaatst. 

Hoewel vaak meerdere plattegronden per type binnen het onderzochte gebied 

aanwezig zijn, zijn er geen duidelijke aanwijzingen voor gelijktijdige erven. Met 

uitzondering van type 6, zijn er ook zijn er geen aanwijzingen voor hiaten in bewoning. 

Wanneer men het aantal plattegronden (N=16) afzet tegen de duur van bewoning 

(ca. 500 jaar) dan komt dit neer op een gebruiksduur van ca. 31 jaar per huis. Dit komt 

overeen met de aanname dat een gemiddelde boerderij ongeveer één generatie (30 

jaar) stand hield.59 Het is dan ook aannemelijk dat de zestien huisplattegronden de 

weerslag van één erf vormen dat in de loop van de tijd door het gebied zwierf. 

De bewoning lijkt te beginnen met huisplattegrond 140, vermoedelijk daterend uit het 

begin van de midden-ijzertijd. Deze structuur bevindt zich op de rand van het hoger 

gelegen deel van cluster 2 en wordt opgevolgd door structuren 124, 80 en 150 (Figuur 

6.12). Deze plattegronden kennen een gelijke ligging en oriëntatie. Ze vormen een rij 

langs het dekzandplateau van cluster 2. Ten noordwesten van huizen 80 en 150 zijn 

clusters meerfasige spiekers aanwezig zijn die mogelijk tot de erven van deze huizen 

behoren. Op het eind van de midden-ijzertijd verplaatst de bewoning zich verder naar 

de flank: in het uiterste oosten van cluster 2 bevindt zich dan huisplattegrond 12, in 

combinatie met een waterkuil en spieker (Figuur 6.12). Dit erf dateert uit het eind van 

de midden-ijzertijd of het begin van de late ijzertijd.

De bewoning lijkt zich vervolgens naar de zuidwestelijke flank van het dekzandplateau 

te verplaatsen (Figuur 6.12). Huisplattegrond 4 kent daarbij eenzelfde ligging en 

oriëntatie als voorgaande structuren, maar vertoont een iets andere constructie. 

Op het erf van deze structuur bevinden zich een kuil en - net als bij enkele van 

de voorgaande erven - een cluster spiekers aan de noordwestzijde. De opvolger - 

huisplattegrond 109 - ligt op de noordelijke rand van het dekzandplateau. Ook hier 

is sprake van een bijbehorende kuil; in dit geval zijn echter geen spiekers aan het erf 

te koppelen. Ter plaatse zijn diverse huisplattegronden aangetroffen: het is niet te 

herleiden welke structuren bij elkaar horen. Duidelijk is wel dat de hierop volgende 

erven gekarakteriseerd worden door minder lange plattegronden met een andere 

oriëntatie. De plattegronden zijn niet langer ZZW-NNO georiënteerd maar grofweg 

W-O. De precieze opvolging is daarbij onzeker en er lijkt sprake van wisseling tussen 

bewoning op de flanken (str. 31 en 66) en bewoning op het hogere deel (str. 35 en 38; 

Figuur 6.12).

In de tweede helft van de late ijzertijd bevindt de bewoning zich in het lagere deel van 

het onderzoeksgebied: twee rechthoekige huisplattegronden, voorzien van wanden 

bestaand uit balken (huisplattegrond 26 en 85; Figuur 6.12). Welke van deze structuren 

ouder/jonger is, valt niet te zeggen. Wel kan men voor huisplattegrond 26 stellen dat 

er in ieder geval één spieker op het bijbehorende erf aanwezig was. Deze spieker ligt 

vrijwel tegen de kopse kant van de plattegrond aan. Een vergelijkbare configuratie 

geldt ook voor huisplattegrond 3. Voor deze structuur kon ook de aanwezigheid van 

nog drie andere spiekers worden vastgesteld, gelegen langs de noordelijke rand van 

het erf. Huisplattegrond 3 is de enige plattegrond die in cluster 3 is aangetroffen. 

Omdat slechts een beperkt deel van dit dekzandplateau kon worden onderzocht, is 

de vraag of huisplattegrond 3 te rekenen is tot een afzonderlijke opvolging van erven 

59  Taayke et al. 2012, 293.

Figuur 
6.11 14C-dateringen. 
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op deze locatie, of dat de bewoning zich vanuit cluster 2 naar het noorden heeft 

verplaatst. Ook de relatie met late-ijzertijd-plattegronden 33 en 58 is onzeker. Deze 

structuren vertonen geen duidelijke relatie tot de overige plattegronden en zouden 

een zuidelijke introductie kunnen betreffen. Was er sprake van een hiaat in bewoning, 

waarna zich nieuwe bewoners in het gebied vestigden?

De materiële cultuur sluit aan bij vergelijkbare ijzertijdvindplaatsen in de Gelderse 

vallei.60 Enkele stenen werktuigen (klop-, wrijf- en slijpstenen) en een spinklos 

wijzen daarbij op de verwerking van gewassen en wol op huishoudelijk niveau. 

Macrobotanisch onderzoek wijst op de aanwezigheid van bedekte gerst, tarwe en 

mogelijk ook trosgierst en koolzaad/raap. Daarnaast zijn wilde planten mogelijk 

bewust verzameld voor consumptie. De gewassen werden vermoedelijk lokaal 

verbouwd op niet lang braakliggende akkers. Het is aannemelijk dat er behalve 

landbouw ook sprake was van veeteelt: voor de huizen mag een functie als woon-

stalboerderij worden verondersteld en pollenonderzoek wijst erop dat het landschap 

werd opengehouden door begrazing en afplagging. Pollenonderzoek kon alleen voor 

waterkuil 146 worden uitgevoerd, daterend uit het eind van de midden-ijzertijd of het 

begin van de late ijzertijd. Hieruit komt naar voren dat in deze periode sprake was van 

veel bebossing, met zowel natte als droge standplaatsen. Met name els en hazelaar, 

linde, berk, iep en eik hebben rond de nederzetting gegroeid. Naast bossen bestaat 

de omgeving met name uit heide en grasland, die een indicatie zijn voor menselijk 

ingrijpen: beide typen vegetatie vormen doorgaans het begin van de vegetatiesuc-

cessie en zouden zich - ongestoord - alsnog tot bos ontwikkelen. Gedurende het 

gebruik van de waterkuil wordt het landschap iets opener, met een grotere variatie aan 

boomsoorten van droge standplaatsen. Heide en grasland lijken toe te nemen, net als 

meer directere indicaties voor menselijke aanwezigheid: graanpollen en bijvoet. Na 

de gebruiksfase van de kuil nemen de indicaties voor menselijke aanwezigheid in de 

directe nabijheid weer af. Gezien de veronderstelde verschuiving van de bewoning naar 

het westen is dit niet verwonderlijk. 

60  Taayke et al. 2012; Meurkens 2018. 
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Resultaten: middeleeuwen en Nieuwe tijd

S.D. Hagedoorn & M. van Zon 

7.1 Inleiding

Op basis van het vooronderzoek werd rekening gehouden met de aanwezigheid van 

sporen uit de middeleeuwen en/of Nieuwe tijd. Het proefsleuvenonderzoek had echter 

alleen vondstmateriaal en greppels uit deze periode aangetoond.61 De uiteindelijke 

vondst van twee 13e-14e-eeuwse huisplattegronden tijdens de opgraving was dan ook 

een verrassing. Samen met enkele waterputten en volmiddeleeuwse greppels lagen 

zij langs de zuidelijke rand van cluster 2: de overgang naar het reeds vrijgegeven en 

afgegraven deel (Figuur 7.1). Bij het booronderzoek was dit deel van het onderzoeks-

gebied reeds afgeschreven. Op basis van onderhavig onderzoek dient geconcludeerd 

te worden dat dit een miscalculatie was. Gevolg is dat het vol- en laatmiddeleeuwse 

nederzettingsterrein niet meer volledig kon worden onderzocht. Desondanks verschaft 

de onderzochte uitsnede ons inzicht in een relatief beperkt vertegenwoordigde periode 

in ruraal, archeologisch onderzoek: de late middeleeuwen. 

Cluster 3 leverde eveneens een verrassing op: een waterput uit de Merovingische 

periode. Ook hier moet geconcludeerd worden dat de bijbehorende nederzettingsspo-

ren búiten het onderzochte gebied liggen: ter hoogte van de groenstrook en sloot aan 

de zuidzijde van de rijksweg A1 (Figuur 7.1). Vindplaatsen uit deze periode zijn slechts 

in beperkte getale uit de Gelderse Vallei bekend.62 

7.2 Sporen en structuren

7.2.1 Huisplattegronden

Aan de zuidzijde van cluster 2 zijn twee middeleeuwse huisplattegronden opgegraven 

(Figuur 7.2, Tabel 7.1, Bijlage 4). De structuren vertonen sterke overeenkomsten in 

lay-out en afmetingen. Het voornaamste verschil is het aantal binnenstijlparen (vier 

versus vijf) en daarmee de lengte van de kern en de constructie als geheel. Beide 

plattegronden tonen een verschil in constructie tussen de westelijke en de oostelijke 

kopse kant. Aan de oostelijke kopse kant is een zware ingangspartij aanwezig; aan de 

westelijke zijde is vermoedelijk ook een (minder zwaar uitgevoerde) ingang geweest, 

maar hiervan zijn geen sporen bewaard gebleven. Dit verschil in uitvoering kan wijzen 

op een verschil in functie tussen het westelijke en het oostelijke deel van het huis. De 

zwaar gefundeerde ingang zou daarbij een geschikte toegang voor dieren en karren 

hebben gevormd. Het oostelijke deel zou dan ook als stal/schuur/opslag gefungeerd 

kunnen hebben; het westelijke deel als woonruimte. De plaatsing van waterput 

144 aan de westelijke kopse kant van huis 70 is hierin een verdere ondersteuning: 

waterputten liggen vaak ter hoogte van het woondeel. Na de gebruiksfase zijn van 

beide plattegronden de palen verwijderd en de resterende kuilen dichtgegooid. 

Noemenswaardig is dat daarbij veel oranje leem in de sporen terecht is gekomen 

(Figuur 7.3). Mogelijk vormen het de restanten van het oude (vloer)oppervlak of 

de wanden. Op basis van oversnijdingen, ruimtelijke associaties en een beperkte 

hoeveelheid vondstmateriaal dateren de structuren uit de 13e-14e eeuw.

61  Oude Rengerink 2005.
62  Scholte Lubberink 2015b, 80. 
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Huisplattegronden - middeleeuwen. 



De Driehoek cluster 2 & 3    69



x

4m0


0

4m

spoordiepte structuur

13.7 m+NAP

structuur 70

4m0


0

4m

spoordiepte structuur

13.7 m+NAP

structuur 100


S1669

Figuur 7.2 
Huisplattegronden - middeleeuwen. 



70 De Driehoek cluster 2 & 3

Een dergelijke datering sluit aan bij de typologische kenmerken van de structuren. Huis 

70 en 100 zijn driebeukig van opzet, waarbij zowel de binnenstijlen als de wandstijlen 

in rechte rijen zijn ingegraven. Zowel in Noord-, Midden- als Zuid-Nederland is 

vastgesteld dat in de loop van de 13e-15e eeuw sprake is van een overgang van 

het bootvormige huis (Gasselte-type; Huijbers type H2/H3) naar het rechthoekige 

hallehuis.63 Bij het hallehuis is sprake van een gelijkende lay-out maar werden de 

binnenstijlen op poeren geplaatst en niet langer ingegraven. Enkel in Zuid-Nederland 

zijn deze overgangsvarianten als een type bestempeld: Huijbers type H4.64 Deze 

overgangsvarianten zijn relatief zeldzaam, zo ook in de Gelderse vallei. Vergelijkbare 

plattegronden zijn bekend te Leusden en Amersfoort. Hier kon worden vastgesteld 

dat in de loop van de 13e-15e eeuw een toenemend aantal stijlen niet meer werd 

ingegraven.65 

str. oriëntatie
Huijbers 
type

binnenstijl-
paren

(N)
 lengte 

(m)
 lengte kern 

(m)
breedte 

(m)
breedte kern 

(m) datering

70 WZW-ONO H4 5 17,3 12,7 8,9-9,6 6,2 13e eeuw

100 W-O H4 4 min. 13,6 8 9,2-9,5 6,1-6,3 13e-14e eeuw

7.2.2 Bijgebouwen

Vijf structuren zijn te bestempelen als bijgebouwen, variërend van eenvoudige 

roedenbergen tot een schuur/stal (Figuur 7.4 en Bijlage 4). In alle gevallen zijn de 

constructies na de gebruiksfase ontmanteld en de resterende kuilen dichtgegooid. In 

één van de paalsporen van bijgebouw 46 was nog een onderkant van de paal aanwezig. 

63  Huijts 1992, 183-197; Huijbers 2007, 134-142; Scholte-Lubberink 2015, 88. 
64  Huijbers 2007, 134-142.
65  Scholte-Lubberink 2015, 88.

Figuur 7.3 
Huisplattegrond 100 - leem in de paalkern van 
één van de binnenstijlen. 

Tabel 7.1 
Huisplattegronden - middeleeuwen. 
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Hoewel het hout sterk vermolmd was, kon wel worden vastgesteld dat het eikenhout 

betreft en dat de paal niet was aangepunt (Figuur 7.5).66 Er is niet of nauwelijks 

vondstmateriaal met de structuren in verband te brengen. Op basis van de ruimtelijke 

associatie met greppel 04a/b wordt voor bijgebouw 46 een datering in de 14e-15e eeuw 

verondersteld. Dit geldt ook voor roedenberg 128. De overige roedenbergen dateren 

iets ouder - 13e-14e eeuws - en hangen vermoedelijk samen met huisplattegronden 70 

en 100. 

De roedenbergen zijn te rekenen tot het Huijbers type B1. Dit zijn veelhoekige 

roedenbergen met een skelet van vijf of meer palen in een gehoekte opstelling.67 Bij 

66  Lange 2017, 18.
67  Huijbers 2007, 152.
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Figuur 7.4 
Bijgebouwen - middeleeuwen. 
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het onderzoek in De Driehoek zijn drie vijf-palige (str. 71, 84, 128) en één zes-palige 

roedenberg (str. 77) aangetroffen. In één geval was een middenstijl aanwezig. De 

plattegronden lijken sterk op het grondplan van roedenbergen die bekend zijn uit 

latere tijden: bij deze variant is de kap dusdanig geconstrueerd dat deze omhoog en 

omlaag kan worden gebracht. Een verstelbare kap is van belang om de oogst te allen 

tijde goed af te kunnen dekken, ongeacht de hoeveelheid. Vermoedelijk kenden de 

onderzochte roedenbergen ook een dergelijke verstelbare kap.68 De constructie en 

het oppervlak (20,6-28,1 m2) van de vijf-palige roedenbergen komen sterk overeen. De 

zes-palige roedenberg is opgebouwd uit dubbele paalstellingen en beslaat een groter 

oppervlak (49,3 m2). 

Bijgebouw 46 is niet goed in de typologie van Huijbers te plaatsen. De kern van 

de constructie bestaat uit drie paar binnenstijlen. De buitenste paren vormen een 

regelmatige rechthoek. Het middelste paar is hier haaks op geplaatst. Rondom de 

kern waren wandpalen aanwezig. De plaatsing van palen op de hoeken wijst op een 

schilddak aan beide kopse kanten. De lange wanden vertonen een rechte loop. De 

korte wanden zijn licht gebogen en beide waren voorzien van een ingang. Bijgebouw 

46 lijkt sterk op een plattegrond die in Nederweert-Rosveld is opgegraven: gebouw 103 

in zone 3. 69 Deze structuur heeft iets grotere afmetingen, maar eenzelfde constructie. 

De datering van deze parallel ligt, op basis van aardewerk, in de late 13e of eerste helft 

van de 14e eeuw. 

68  Huijbers 2007, 155; Waterbolk 2009, 129. 
69  Schabbink 2015, 182-183. 

Figuur 7.5 
Bijgebouw 46 - hout in een van de hoekpalen. 
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7.2.3 Waterputten

S.D. Hagedoorn, S. Lange & M. van Zon 

Er zijn drie waterputten opgegraven die op basis van vondstmateriaal en dendro-

chronologisch onderzoek uit de middeleeuwen dateren: waterput 110 in cluster 3 en 

waterput 144 en 145 in het zuiden van cluster 2 (Figuur 7.1; Bijlage 4).

Waterput 110
Voor waterput 110 werd, op basis van de constructie en de bewerkingssporen 

op het hout, eerst uitgegaan van een datering in de Romeinse tijd (Bijlage 11). 

Dendrochronologisch onderzoek wijst echter uit dat de put in 7e eeuw is aangelegd 

(Bijlage 12). De put is voorzien van een vierkante bekisting, bestaand uit vier hoekpalen 

en dikke, verticale planken. Er zijn geen onderlinge verbindingen aangebracht: de 

palen zijn in bodem van de kuil geslagen, waarna de planken aan de buitenzijde zijn 

gestapeld en de kuil rondom is dichtgegooid (Figuur 7.6 en Figuur 7.7). Alle elementen 

zijn gemaakt van eik (Quercus). De planken zijn maximaal 1,51 m lang en tussen 13 

en 38,5 cm breed.70 Ze zijn uit tangentiaal gespleten stamhout vervaardigd. Met 

uitzondering van één plank zijn alle planken op het uiteinde recht afgewerkt. Eén plank 

was voorzien van twee afgeschuinde uiteinden (Figuur 7.7). Ook waren de zijkanten 

gerecht. Twee van de palen zijn uit een kwart van een stam gekliefd. De andere twee 

zijn rondhouten. Op de toegespitste uiteinden van de paalpunten waren scherpe, 

gladde bewerkingssporen van een brede bijl - een beslagbijl - te herkennen (Figuur 

7.7). Op één van de bovenste, bewaard gebleven planken zijn beschadigingen aan 

de binnenzijde waargenomen. Dit kan veroorzaakt zijn door een emmer die langs de 

binnenkant van de beschoeiing schuurde.

Dendrochronologisch onderzoek wijst uit dat vijf van de planken uit dezelfde boom 

zijn gehaald. Voor dit deel van de beschoeiing kon een vrij specifieke datering worden 

verkregen: herfst/winter 651/52. De overige dendrochronologische monsters zijn 

genomen van de hoekpalen en de afwijkende plank met twee afgeschuinde uiteinden. 

Ook hierbij zijn overeenkomsten waargenomen, maar kon geen specifieke datering 

worden verkregen. Wel mag worden geconcludeerd dat dit hout enkele jaren eerder is 

gekapt.71 Hoewel bij het houtonderzoek geen duidelijke aanwijzingen zijn aangetroffen 

voor hergebruikt hout, lijken de dendrochronologische gegevens hier dus wel op te 

wijzen. De aanleg van de put is in of na de herfst/winter van 651/52 te plaatsen. 

Onderin waterput 110 is een sterk humeus pakket aanwezig, met meerdere stukken 

hout en enkele vondsten (vulling 7, Figuur 7.6). Het hout kan als versteviging onderin 

de kern zijn gelegd om te voorkomen dat men tijdens het plaatsen van de bekisting 

wegzakte. In de vulling werden takken, enkele staken en planken gevonden. 

Noemenswaardig is een dun, geprofileerd plankje eikenhout (Figuur 7.8). Het plankje is 

uit radiaal gekliefd stamhout gehaald en meet 52 x 7,5 x 0,5 cm. Het stuk is zorgvuldig 

bewerkt en was voorzien van rechte uiteinden. Het betreft geen duig en is te fragiel om 

bouwhout te zijn. Mogelijk is het plankje afkomstig van een kistje of een meubelstuk, 

zoals een kast. 

Tijdens en na de gebruiksfase is de put geleidelijk grotendeels dichtgeslibd met 

humus en silt. Het bovenste deel van de beschoeiing lijkt te zijn verwijderd, waarna de 

resterende kuil is dichtgegooid. 

70  Lange 2017, 3-9.
71  Van Daalen 2017.
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Figuur 7.6 
Waterput 110. 

Figuur 7.8 
Mogelijk plankje van een meubelstuk 
(v. 157). 
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Figuur 7.7 
Waterput 110 - beschoeiing. 
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Waterput 144
Waterput 144 is een relatief omvangrijk spoor ten westen van huisplattegrond 70. 

De ligging wijst erop dat deze structuren tot hetzelfde erf behoorden. De put was 

vermoedelijk oorspronkelijk beschoeid op een gelijke wijze als waterput 145: met 

een kuip. De beschoeiing is echter na de gebruiksfase vrijwel volledig verwijderd 

(Figuur 7.9). Wat resteert is een grote uitgraafkuil met een duig van eikenhout en een 

hoepelfragment van essenhout (Fraxinus excelsior).72 De duig is ca. 30 cm lang; dit 

wijst erop dat de kuip van waterput 144 minder hoog moet zijn geweest dan die van 

waterput 145. Nadat de constructie is verwijderd, is de kuil dichtgegooid. Hierbij zijn 

enkele vondsten, waaronder een hoefijzer, in het spoor terechtgekomen. Op basis van 

de associatie met huisplattegrond 70 dateert de put uit de 13e eeuw. 

Waterput 145
Waterput 145 overlapt met de kopse kant van plattegrond 70 en is waarschijnlijk 

jonger dan het huis. De put behoort vermoedelijk tot een erf dat zich grotendeels 

buiten het opgegraven gebied bevond. Omdat het spoor een relatief kleine doorsnede 

heeft, werd in eerste instantie gedacht aan een kuil of paalspoor. Bij het couperen 

bleek het een waterput te betreffen. Waterput 145 is beschoeid met een houten kuip 

en staken (Figuur 7.10).73 De kuip bestaat uit vijftien duigen, een bodemplaat en drie 

hoepels (Figuur 7.11). De duigen en de bodem zijn gemaakt van eikenhout. Her en 

der zijn gaten aanwezig, waarvan enkele zijn gedicht met wilgenhouten pennetjes. 

De bodemplaat bestaat uit twee planken die met ijzeren krammen aan elkaar zijn 

bevestigd. De rand van de bodem is afgeschuind en in het midden is een cirkel met 

een diameter van 5 cm gekrast (Figuur 7.12). Dit soort kuipen werd voor velerlei 

dingen gebruikt: om er in te wassen, voor de verwerking van vlees en groente, etc. De 

72  Lange 2017, 17-18.
73  Lange 2017, 9-17.
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hoepels zijn gemaakt van gespleten en in elkaar gedraaid essenhout. De 24 staken zijn 

gemaakt van takken elzenhout, compleet met schors. De diameter varieert van 4 tot 8 

cm. De lengte varieert van 15 tot 69 cm. 

De kuip is als eerste op de bodem van de put geplaatst. Hierbij is de bodemplaat 

(bewust?) gebroken. Water kon zo de put instromen, maar de hoeveelheid welzand 

werd beperkt. Vervolgens zijn rondom de kuip staken geslagen langs de insteek van de 

vierkante kuil. Hierbij zijn de staken op de hoeken dieper ingeslagen: soms tot wel 20 

Figuur 7.11 
Kuip. Schaal 1:5 (tekenaar: R. Timmermans).

Figuur 7.12 
Kuip - bodemplaat. 
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cm onder de kuip. De overige staken zijn meer geklemd tussen de kuip en de insteek. 

Op deze wijze is de beschoeiing gefixeerd. De staken zullen tot het maaiveld hebben 

doorgelopen, of misschien erboven hebben uitgestoken. Tijdens en na het gebruik is de 

put geleidelijk dichtgeslibd met humus en silt. Het bovenste deel van de beschoeiing is 

op een gegeven moment verwijderd, waarna de resterende kuil is dichtgegooid. In de 

kern en het dempingspakket is aardewerk gevonden (Figuur 7.21). Op basis hiervan is 

de put in de 13e eeuw aangelegd. Het materiaal uit het dempingspakket wijst erop dat 

de put in het eerste kwart van 14e eeuw is gedempt.  

7.2.4 Kuilen en greppels

Verspreid over het terrein zijn greppels en kuilen aanwezig die op basis van 

vondstmateriaal, oversnijdingen en stratigrafische positie uit de middeleeuwen of 

Nieuwe tijd dateren. Deze sporen worden gezamenlijk besproken omdat er in enkele 

gevallen sprake is van duidelijke, ruimtelijke samenhang en/of sterk gelijkende 

opvullingen. Deze contexten zijn voorzien van structuurnummers. De overige 

greppels kunnen hiertoe behoord hebben of tot jongere, minder goed geconserveerde 

systemen. Deze sporen zijn echter verder niet te duiden en zullen hier verder buiten 

beschouwing worden gelaten. 

Het merendeel van de greppels ligt langs de zuidelijke en oostelijke rand van cluster 2. 

Het oudste systeem op deze locatie is 03a, dat opgevolgd wordt door 03b en 03c. Bij de 

aanleg van een nieuwe fase is de oude dichtgegooid of opnieuw uitgediept (Figuur 7.13 

en Figuur 7.15). Dit was zowel in de doorsnedes als in het vlak zeer duidelijk te zien aan 

sterk gevlekte vullingen, waarin soms nog plaggen te herkennen waren (Figuur 7.15). 

Deze greppels hebben vergelijkbare lay-out: ze zijn over ca. 140 m te volgen, waarbij 

in het westen sprake is van een grofweg haakse hoek. In zowel fase a als b is aan de 

westzijde een kuilenrij aanwezig. Bij fase a betreft het grote, afgerond rechthoekige 

kuilen. Bij fase b gaat het om langgerekte segmenten met een vergelijkbare breedte. 

Voor beide fasen geldt een vergelijkbare diepte (ca. 60 cm) en opvulling. In de 

doorsnede zijn vaak drie vullingen te herkennen. De primaire vulling is donker en 

humeus. Bij fase a zijn hierin nog plaggen te herkennen (S138 en S139, Figuur 7.14); bij 

fase b is deze vulling sterker gevlekt. De secundaire vulling is licht van kleur en bestaat 

overwegend uit brokken C-horizont. Vaak is hierboven nog een bruine nazak aanwezig: 

de onderkant van het antropogene dek. De functie van deze kuilen is onduidelijk. 

De plaggenlaag lijkt ook een deel van de wanden te bedekken en daarmee een soort 

bekleding te kunnen vormen, maar met welk doel? Ook dient hierbij opgemerkt te 

worden dat de greppeldoorsnedes in sommige gevallen - zoals bij greppel 03a - een 

vergelijkbare laag tonen (Figuur 7.15). Was deze plaggenlaag bijvoorbeeld bedoeld om 

regenwater vast te houden of juist grondwater te blokkeren? Op basis van het weinige 

vondstmateriaal, waaronder een scherf Pingsdorf, en de oversnijdingen door huis 70 en 

100 wordt een datering in de volle middeleeuwen verondersteld. De greppels kunnen 

een grens gevormd hebben tussen het akkerland aan de noordzijde en bewoning aan 

de zuidzijde (buiten het onderzochte gebied). 

Uit greppels 02 en 04a is jonger aardewerk afkomstig, daterend uit de 14e-15e eeuw. 

Deze structuren dateren uit de late middeleeuwen. Greppel 02 bevindt zich aan de 

oostzijde van cluster 2. De greppel omgeeft een terrein van 48 x minimaal 26 m. De 

plaatsing van roedenberg 128 in de hoek doet vermoeden dat het een erfgreppel 

betreft: een erf aan de rand van het akkergebied, waarvan het hoofdgebouw buiten het 

onderzochte gebied ligt. Greppels 04a en 04b liggen aan de zuidzijde van cluster 2 en 



80 De Driehoek cluster 2 & 3

GR02

GR04b

GR03c

GR04aGR03b

GR03a

GR05

170800

170800

170900

170900

46
44

00

46
44

00

46
45

00

46
45

00

46
46

00

46
46

00

N

25m0

Figuur 7.13 
De Driehoek cluster 2 en 3 - kuilen en grep-
pels uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd.
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waren slechts over een beperkte lengte waar te nemen. Greppel 04b was daarbij slecht 

van 04a te onderscheiden: de greppel volgt aan de westzijde exact dezelfde loop. De 

greppel omgeeft een terrein van minimaal 36 x 36 m. Ook hierbij kan gedacht worden 

aan een erfomgreppeling, waarbij de bebouwing buiten het onderzochte gebied ligt. 

In cluster 3 is een dubbele greppel aanwezig: greppel 05. Dit systeem is over ca. 

130 m te volgen, waarbij de greppels 3,5 m uit elkaar liggen. De vulling lijkt sterk op 

de bouwvoor ter plaatse, een aanwijzing dat de greppels niet van middeleeuwse 

ouderdom zijn (Figuur 7.15). De lay-0ut doet denken aan een houtwal: twee greppels, 

waartussen een wal met begroeiing aanwezig was. Kijkt men naar de kadasterkaart 

van 1811-1832 dan is ten oosten van cluster 3 een houtwal zichtbaar. Greppel 05 ligt 

Figuur 7.14 
Doorsnedes van enkele kuilen. 



82 De Driehoek cluster 2 & 3



De Driehoek cluster 2 & 3    83

in het verlengde hiervan: vermoedelijk liep de houtwal oorspronkelijk binnen cluster 

3 door, maar is deze voor het begin van de 19e eeuw verwijderd om het gehele terrein 

van cluster 3 in gebruik te nemen als bouwland. 

Het merendeel van de kuilen zonder structuurnummer lijkt op de hierboven 

omschreven kuilen: een primaire, donkere vulling, soms bestaand uit plaggen; en 

een secundaire vulling, bestaand uit brokken C-horizont al dan niet met een nazak 

(S.56, Figuur 7.14). Ook van deze sporen is de functie onzeker. Voor enkele clusters 

langgerekte kuilen, in de lagere delen van het oosten van het onderzoeksgebied, 

kan wel een mogelijke functie worden genoemd: bodemverbetering. Door de 

bodemstructuur te doorbreken was het land makkelijker te bewerken en verbeterde 

de waterhuishouding. De rechthoekige kuilen in het noordwesten van cluster 2 zijn 

van vrij recente ouderdom. Vermoedelijk zijn deze gegraven om zand- en of leem te 

winnen.

Als laatst dient nog een houtskoolmeiler in cluster 3 te worden genoemd. Het 

spoor is ovaal van vorm, meet 1,9 x 0,6 m en is 20 cm diep. De doorsnede toont een 

rommelige, houtskoolrijke vulling. De kuil is gebruikt om hout onder gecontroleerde 

omstandigheden op te stoken tot houtskool. Na het opstoken werd het houtskool er 

vervolgens grotendeels uitgeschept en werd de kuil gedicht. Er is geen vondstmateriaal 

uit het spoor afkomstig. De stratigrafische positie - onder het antropogene dek - wijst 

op een middeleeuwse ouderdom. 

7.2.5 Het antropogene dek

M. van Zon & A.C. van de Venne

De landschappelijke context van cluster 2 en 3 is nagenoeg gelijk (hoofdstuk 5). Punt 

van verschil is de relatief hogere ligging van cluster 3 en de aanwezigheid van een 

dikkere eolische toplaag. Dit heeft gevolgen gehad voor de gebruiksmogelijkheden van 

deze locaties en heeft geresulteerd in een verschil in opbouw van het antropogene dek. 

Historisch-geografisch onderzoek wijst daarnaast uit dat de clusters overeenkomen 

met twee verschillende kampen (paragraaf 2.2). Elke kamp kent een eigen ontstaans- 

en gebruiksgeschiedenis.

Cluster 2
Cluster 2 wordt gekenmerkt door een iets lagere ligging en een dunner eolisch dek. 

De lagere delen van dit cluster zijn in de loop van eeuwen bedekt geraakt met een 

antropogeen dek van ca. 75 cm dikte, waarin vier lagen te onderscheiden zijn: Aa1 

t/m Aa3 en de bouwvoor (Figuur 5.3 en Figuur 7.16). Deze lagen zijn het resultaat van 

diverse ophogingsfasen: te denken valt aan plaggenbemesting, bestaand uit heide- of 

grasplaggen en/of aan bewust opgebrachte pakketten om het maaiveld te verhogen. 

Over de herkomst van dit aangevoerde materiaal zijn geen uitspraken te doen. Richting 

de hogere delen heeft minder ophoging plaatsgevonden en is het antropogene dek van 

ca. 50 cm dikte op te delen in één ophogingslaag en de bouwvoor. 

De stratigrafische positie van enkele middeleeuwse sporen verschaft ons inzicht in de 

tijdsdiepte die in het dek is vertegenwoordigd (Figuur 7.16). Sporen van roedenberg 

71, huis 70 en 100 snijden door Aa1 heen en worden afgedekt door Aa2. Aa1 is te 

karakteriseren als een humeuze, sterk gebioturbeerde laag. Van ophoging lijkt niet 

of nauwelijks sprake, in tegenstelling tot bovenliggende lagen. Hiermee zou de laag 

Figuur 7.15 
Doorsnedes van greppels 02 t/m 05. 



84 De Driehoek cluster 2 & 3

als ‘proto-plaggendek’ kunnen worden bestempeld. De stratigrafische positie van 

greppels 02 t/m 04 was niet goed vast te stellen: ter hoogte van de greppels was het 

antropogene dek minder dik en bleken spoor en dek af en toe nauwelijks van elkaar 

te onderscheiden. Greppel 03 leek daarbij in de onderzijde van Aa1 aanwezig, terwijl 

greppels 02 en 04 van een hoger niveau afkomstig waren. 

Het dek is relatief schoon: her en der zijn spikkels houtskool en bouwkeramiek 

aanwezig, maar de hoeveelheid vondstmateriaal is beperkt. Het aardewerk is uit 
diverse niveaus van het dek afkomstig en heeft een uiteenlopende datering. In de 
onderste twee niveaus zijn scherven uit de volle en late middeleeuwen gevonden: 
kogelpotaardewerk, proto-steengoed, bijna-steengoed en steengoed, waaronder 
een spinsteen uit Raeren (paragraaf 7.3, Figuur 7.20). Deze vondsten zijn vooral 

aangetroffen ter hoogte van onderliggende sporenclusters en zijn daarmee veelal 

als opspit te bestempelen. Het overige aardewerk is jonger en vooral verzameld uit 
de bovenzijde van het dek, bij het aflopen van het voorgegraven vlak. Het betreft een 
fragment grijsbakkend, enkele scherven roodbakkend en industrieel wit. Deze kleine 
hoeveelheid materiaal dateert uit de 14e t/m de 20e eeuw.

Op basis van het vondstmateriaal en de stratigrafische positie van enkele sporen mag 
verondersteld worden dat cluster 2 reeds vóórafgaand aan de bewoning in de 13e-14e 
eeuw in gebruik was genomen als akkerland. Hierbij was nog geen sprake van ophoging. 
Vermoedelijk moet hierbij een relatie worden gelegd met het volmiddeleeuwse 
greppelssyteem 03. Scherfmateriaal uit de late middeleeuwen - Nieuwe tijd en 
historische gegevens wijzen erop dat (delen van) cluster 2 vanaf dat moment tot enkele 
decennia geleden in gebruik was voor landbouwdoeleinden. Het terrein is daarbij in 
wisselende mate opgehoogd; vermoedelijk deels als gevolg van plaggenbemesting. 
In de laagtes is het antropogene dek daarentegen dusdanig dik en gefaseerd dat hier 
vermoedelijk sprake was van pakketten die puur ter ophoging zijn aangebracht. 

Cluster 3
Van deze oude kamp kon alleen de zuidelijke rand worden onderzocht. 

Landschappelijk kenmerkt deze locatie zich door een relatief hogere ligging en de 

aanwezigheid van een dikkere eolische toplaag. In verhouding tot cluster 2 is sprake 

van een dunner antropogeen dek; dit dek bevindt zich bovendien vooral op de hoge 

delen. Ter hoogte van de eolische toplaag zijn twee lagen te onderscheiden met een 

gezamenlijke dikte van 50 cm: een ophogingslaag en de bouwvoor. De ophogingslaag 

is in verhouding tot de lagen van cluster 2 relatief licht van kleur. Richting de laagte 

is alleen een bouwvoor van ca. 25 cm waargenomen. De conservering in dit deel is 

zeer goed, waarbij slechts enkele centimeters van het oude oppervlak ontbreken. 

Men mag op basis van de dikte van de bouwvoor aannemen dat het terrein hier wel 

is opgehoogd, maar in beperkte mate. Ook voor dit cluster kunnen geen uitspraken 

worden gedaan over de herkomst van het ophogingsmateriaal. 

Het dek is relatief schoon: her en der zijn spikkels houtskool en bouwkeramiek 

aanwezig, maar de hoeveelheid vondstmateriaal is beperkt. Het aardewerk is uit 
diverse niveaus van het dek afkomstig en heeft een uiteenlopende datering. In de 
onderste twee niveaus zijn scherven uit de volle en late middeleeuwen gevonden: 
kogelpotaardewerk, proto-steengoed, bijna-steengoed en steengoed. Deze vondsten 

zijn vooral aangetroffen ter hoogte van onderliggende sporenclusters en zijn daarmee 

veelal als opspit te bestempelen. Het overige aardewerk is jonger en vooral verzameld 
uit de bovenzijde van het dek, bij het aflopen van het voorgegraven vlak. Het betreft 
een fragment grijsbakkend, enkele scherven roodbakkend en industrieel wit. 
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Voor de oorsprong van het antropogene dek van cluster 3 lijkt een gelijke datering te 
gelden als het dek van cluster 2. De ophoging is hier echter minder uitgesproken; van 
doelbewuste ophoging lijkt geen sprake. Het weinige vondstmateriaal wijst er - net als 
bij cluster 2 - op dat het terrein tot in de 20e eeuw als bouwland in gebruik is gebleven. 

Figuur 7.16 
Cluster 2 - stratigrafische positie van een paal-
spoor van roedenberg 71 (13e-14e eeuw). 

Figuur 7.17 
Cluster 3 - opbouw van het antropogene dek. 
Hieronder is een paalspoor van spieker 6 (ijz-
ertijd) te zien. 
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7.3 Aardewerk

A.C. van de Venne

Het archeologisch onderzoek van Barneveld De Driehoek heeft 74 fragmenten 

aardewerk opgeleverd uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd (Tabel 7.2). De meerderheid 

van de scherven dateert uit de 13e en het begin van de 14e eeuw en is onder andere 

afkomstig uit huisplattegrond 70, waterput 144 en 145. Ook zijn enkele oudere 

scherven gevonden uit de Merovingische tijd. Met name in het antropogene dek zijn 

daarnaast scherven gevonden uit de volle middeleeuwen, late middeleeuwen en 

Nieuwe tijd (paragraaf 7.2.5).

Het aardewerk is geanalyseerd met als voornaamste doel het dateren van de 

aangetroffen sporen en structuren. Hiertoe is het aardewerk per vondstnummer 

gedetermineerd naar bakselsoort en waar mogelijk naar vormgroep en type. Doordat 

het materiaal erg is gefragmenteerd konden nauwelijks typen worden bepaald. 

Vervolgens zijn per vondstnummer de dateringen vastgesteld voor de afzonderlijk 

gedetermineerde items. De resultaten hiervan zijn opgenomen in een database 

(Bijlage 7). De scherven zijn gekwantificeerd volgens het principe van het aantal 

fragmenten, Minimum Aantal Exemplaren (MAE, op basis van randen) en door middel 

van een schatting van het aantal potequivalenten (op basis van het bewaard gebleven 

randpercentage: Estimated Vessel Equivalent, ofwel EVE). 

Om de aardewerkvondsten van de opgraving te kunnen vergelijken met vondsten die 

elders in ons land zijn opgegraven, is het noodzakelijk dat deze op een standaardwijze 

worden geclassificeerd. De vondsten zijn daarom volgens het ‘Deventer-systeem’ 

beschreven, dat in 1989 werd geïntroduceerd.74 Dit is een classificatiesysteem voor 

aardewerk en glas uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd, waarbij de vondsten worden 

gedetermineerd op materiaalsoort en indien mogelijk op vorm en type. Iedere type 

heeft in het systeem een eigen typenummer. Deze wijze van determinatie maakt 

het mogelijk complexen snel en eenvoudig te beschrijven en vooral met elkaar te 

vergelijken. Met uitzondering van enkele scherven Merovingisch aardewerk is het 

complex conform dit systeem geclassificeerd (Figuur 7.18 en Tabel 7.2). 

baksel DS-bakselcode N MAErand EVE
gewicht 

(g)

Merovingisch aardewerk   3 1 0,05 39

Pingsdorfaardewerk, Pingsdorf-type pi 3 0 0,00 88

proto-steengoed s5 4 0 0,00 21

bijna-steengoed s4 3 0 0,00 52

steengoed zonder oppervlaktebehandeling s1 2 1 0,15 56

steengoed met oppervlaktebehandeling s2 6 2 0,65 63

kogelpotaardewerk kp 17 0 0,00 55

kogelpotaardewerk, verwant aan blauwgrijs aardewerk bg/kp 20 6 0,80 605

blauwgrijs aardewerk, Paffrath-type bg 2 0 0,00 5

grijsbakkend aardewerk g 3 1 0,05 29

roodbakkend aardewerk r 7 2 0,10 71

industrieel wit aardewerk iw 3 2 0,10 16

indet. 1 0 0,00 12

totaal   74 15 1,90 1112

74  Clevis & Kottman 1989.

Tabel 7.2 
Totaaloverzicht - aardewerk. 
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7.3.1 Bakselgroepen 

Merovingisch aardewerk75

Het Merovingisch aardewerk bestaat uit een randfragment en een wandfragment 

ruwwandig aardewerk, vermoedelijk afkomstig uit Mayen. Het derde fragment 

lijkt secundair verbrand en is niet goed nader te typeren of dateren. De scherf is 

handgevormd en vermoedelijk van een lokaal baksel. De scherf kan laat-Mero-

vingisch of jonger zijn.76 Dit fragment is afkomstig uit waterput 110. De scherven 

Mayen-aardewerk zijn afkomstig uit het antropogene dek in put 27 van cluster 3. Het 

randfragment betreft een snuitvormige rand van een tonvormige pot met een grote 

diameter (v. 84.1, Figuur 7.19). Dergelijke randen dateren tussen 525 en 675.77 De 

wandscherf is eveneens afkomstig van een tonvormige pot en toont een versiering 

bestaand uit groeven. Dit fragment is niet nader te dateren dan 6e tot begin 8e eeuw. 

Pingsdorfaardewerk (pi)
Pingsdorfaardewerk is een verzamelnaam die (in het Deventer systeem) wordt 

gebruikt voor beschilderd geelwit aardewerk met een zandmagering. Een groot 

deel van de baksels binnen deze groep is doorgaans toe te schrijven aan specifieke 

productiecentra - Pingsdorf en Zuid-Limburg - en is dan ook als zodanig beschreven. 

In de traditionele Limburgse aardewerkstudies wordt het Zuid-Limburgse aardewerk 

75  M.m.v. J.A. den Braven MA (aardewerkspecialist - vroege middeleeuwen). 
76  M.m. E.J. Bult (aardewerkspecialist - middeleeuwen).
77  Van Spelde 2014, 102 (fig. 7 E1).
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Figuur 7.18 
Verhouding van het percentage scherven per 
DS-bakselcode (excl. Merovingisch en indet. 
aardewerk). 

Figuur 7.19 
Randfragment van een pot van ruwwan-
dig aardewerk. Schaal 1:1 (tekenaar: R. 
Timmermans). 
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beschouwd als een zelfstandige groep. Een groep die weliswaar aan de vormen uit het 

Rijnlandse Pingsdorf verwant is, maar die verder een eigen datering heeft, regionaal 

geconcentreerde productiecentra en een eigen afzetgebied. Het Zuid-Limburgse 

aardewerk is in tegenstelling tot het Rijnlandse Pingsdorf overwegend handgevormd. 

Pingsdorfaardewerk is vernoemd naar het dorp waar voor het eerst ovens met pot-

tenbakkersafval gevonden zijn. Dit aardewerk is versierd met rode verfstrepen en komt 

voor het eerst voor aan het eind van de 9e eeuw. Het vormt de typologische opvolger 

van Badorfaardewerk, waarbij beide baksels in de late 9e en vroege 10e eeuw naast 

elkaar voorkomen. Het vroege Pingsdorf is hard gebakken en ook wel onversierd. In 

Nederland komt het Rijnlandse Pingsdorfaardewerk voor tussen ca. 900 en 1200/25. 

Het meeste Pingsdorfaardewerk is op de draaischijf vervaardigd. Het baksel is 

doorgaans hard en wit of geel van kleur en gemagerd met fijn zand. Zachte baksels 

zijn zeldzaam.78 Sanke heeft een typologie opgesteld aan de hand van ovenafval uit 

de verschillende productiecentra in Pingsdorf en omgeving.79 De meest voorkomende 

vorm binnen het Pingsdorfaardewerk is de tuitpot. Deze is gebruikt om vloeistoffen in 

te bewaren en te schenken. Naast (tuit)potten, gebruikt voor de opslag van etenswaren 

en vloeistoffen, zijn ook drinkgerei en kookpotten vervaardigd. 

Bij onderhavig onderzoek zijn twee wandfragmenten en een bodemfragment 

Pingsdorfaardewerk uit het Rijnland gevonden. Door het ontbreken van een versiering 

kunnen de wandscherven niet nauwkeuriger worden gedateerd dan 900-1225. Het 

bodemfragment toont een geknepen standring en dateert uit 1100-1225. 

Proto-steengoed (s5) en bijna-steengoed (s4)
Vanaf 1200/1225 tot 1300 werd in Zuid Limburg en in het Rijnland proto-steengoed 

vervaardigd.80 Het is typologisch de opvolger van het Zuid-Limburgse aardewerk 

en het Rijnlandse Pingsdorfaardewerk. Dit werd gedraaid en op hoge temperatuur 

gebakken, maar nog niet zover dat de magering helemaal samensmolt met de 

kleimassa. Proto-steengoed werd na 1225 vaak ondergedompeld in een ijzerhoudende 

kleipap (engobe), wat een paarse tot bruine kleur tot gevolg had. Buiten Zuid-Limburg 

is proto-steengoed onder andere in Langerwehe geproduceerd. Na de opkomst van 

proto-steengoed werd vanaf het einde van de 13e eeuw en het begin van de 14e eeuw 

‘bijna-steengoed (s4)’ vervaardigd (zonder engobe), waarbij de versintering groter was 

dan bij proto-steengoed, maar de magering nog zichtbaar. Kort voor 1300 vond de 

omslag plaats naar volledig versinterd steengoed.81 Onder het proto-steengoed komt 

vooral drinkgerei in de vorm van kannen en bekers voor, hoewel ook wel voor opslag 

bestemde voorraadkannen en potten zijn vervaardigd.

Het 13e-eeuwse proto-steengoed uit de opgraving behelst in totaal slechts vier 

wandscherven. Daarnaast zijn drie fragmenten bijna-steengoed aanwezig, waaronder 

een geknepen standring van een kan. De kan is vervaardigd in Siegburg en dateert 

tussen 1275 en 1325.

Steengoed (s1 en s2)
Het eerste echte steengoed dateert zoals gezegd van omstreeks 1300. Hierbij is het 

baksel volledig gesinterd en is de magering niet meer te herkennen. Aanvankelijk werd 

78  Sanke 2002. 
79  Sanke 2002.
80  Bruijn 1964; Bartels 1999, 44; Janssen 1983, 191.
81  Bartels 1999, 47-48.
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dit zowel in Zuid-Limburg als het Rijnland vervaardigd, maar vanaf het midden van de 

14e eeuw waren het voornamelijk Duitse productiecentra die steengoed produceerden 

en exporteerden, zoals Langerwehe en Siegburg. Andere bekende productiecentra uit 

de late middeleeuwen en Nieuwe tijd zijn onder andere Aken, Keulen, Raeren, Frechen 

en Westerwald.82 Steengoed werd vanwege zijn waterdichte baksel vooral toegepast 

voor schenk- en drinkgerei en de opslag van vloeistoffen. De grote kannen hebben 

gediend als schenk- en voorraadkan. De kleinere typen hebben een drinkfunctie 

gehad. Het steengoed kan voorzien zijn van engobe en/of zoutglazuur (s2) of bleef 

ongeglazuurd (s1). 

Bij onderhavig onderzoek zijn twee fragmenten ongeglazuurd steengoed gevonden. 

Beide zijn afkomstig van kannen. Het betreft een rechte geribbelde rand, afkomstig 

uit het antropogene dek, en een bodem met geknepen standring uit waterput 145 

(v. 277.1, Figuur 7.21). Van steengoed met een oppervlaktebehandeling zijn enkele 

fragmenten aanwezig van kannen uit Langerwehe, evenals een kan en spinsteen uit 

Raeren (s2-spi-1; v. 44.1, Figuur 7.20). Dit laatste type dateert over het algemeen van 

de 14e tot en met de eerste helft van de 16e eeuw. Op basis van de herkomst uit Raeren 

betreft dit waarschijnlijk de 15e of eerste helft van de 16e eeuw.83 

Kogelpotaardewerk (kp) 
Het kogelpotaardewerk, al dan niet met blauwgrijs baksel (zie onder), vormt met 

37 scherven bijna de helft van het aardewerkspectrum in De Driehoek. Het gaat 

hierbij om vermoedelijk lokaal of regionaal vervaardigde, handgevormde potten, 

met verschillende zand- en steengruis gemagerde baksels. In de volle middeleeuwen 

werd handgevormd kogelpotaardewerk vooral gemaakt voor gebruik op nederzet-

tingsniveau. Het komt in een groot deel van Nederland algemeen voor. Het is in 

West-Nederland vervaardigd vanaf het begin van de 8e eeuw en blijft in gebruik tot 

in de 14e eeuw.84 Landelijk bestaat echter een grote variatie in de datering van deze 

aardewerksoort. Zo lijkt kogelpotaardewerk in Vlaanderen en ook Zeeland en Brabant 

rond het midden van de 12e eeuw te verdwijnen, terwijl het in Noord-Holland tot rond 

het midden van de 14e eeuw in productie blijft. 

82  Bartels 1999, 48-85.
83  Ostkamp 2009, 903.
84  Verhoeven 1998.

Figuur 7.20 
Steengoed spinsteen. Schaal 1:1 (tekenaar: R. 
Timmermans). 
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Als aardewerkregio behoort Barneveld tot het oostelijke deel van het land, waar kogel-

potaardewerk voorkomt tot in de 14e eeuw.85 Bij het kogelpotaardewerk uit Barneveld 

is onderscheid gemaakt tussen baksels met een fijne zandmagering (fz), een grove 

zandmagering (gz), een magering van fijn steengruis (fg) en van grof steengruis (gg). 

Hierbij valt op dat kogelpotaardewerk met zandgemagerde klei sterk overheerst. 

Slechts vier scherven hebben een magering met fijn grind. Zandgemagerde baksels 

lijken in de regio van Barneveld pas in de loop van de 12e eeuw algemener te worden.86 

85  Ostkamp 2013, 119.
86  Van Horssen 2012, 64.

Figuur 7.21 
Selectie van het aardewerk uit waterput 145. 
Schaal 1:2 (tekenaar: R. Timmermans). 
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Waarschijnlijk dateert het kogelpotaardewerk van de opgraving hiermee ook laat, dus 

op zijn vroegst van midden 12e eeuw tot begin 14e eeuw. 

Blauwgrijs kogelpotaardewerk (bg/kp)
Het kogelpotaardewerk met een blauwgrijs baksel, maar afwijkend ten opzichte van 

het gebruikelijke Elmpt-baksel en de daarbij behorende typologie, is in de database 

apart beschreven als blauwgrijs kogelpotaardewerk (Bijlage 7). Het gaat met name 

om fragmenten met een magering van fijn zand. Ook komen fragmenten voor met 

een gemengde zandmagering, zoals bij het blauwgrijs Elmpt-type aardewerk, maar 

met duidelijk afwijkende vormen. Deze overlap maakt het lastig de scherven in te 

delen. Barneveld bevindt zich op de grens van de ‘Nederlandse’ kogelpotaardewerktra-

ditie en de ‘Duitse’ traditie van blauwgrijs aardewerk. Het betreffende aardewerk 

met een blauwgrijs baksel is waarschijnlijk lokaal of regionaal geproduceerd en niet 

geïmporteerd uit Duitsland. Bekende productieplaatsen zijn Ermelo en Oosterbeek, 

waar van de late 12e tot in de 14e eeuw blauwgrijs aardewerk is vervaardigd.87 

Het merendeel van dit scherfmateriaal is afkomstig uit spoorcontexten: 

huisplattegrond 70, waterput 144 en 145. Het betreft onder meer fragmenten van 

kannen met een gedraaide hals en geknepen standringen. Twee verdikte, aan de 

binnenzijde schuin afgevlakte randen zijn van het type kp-kog-1 (v. 297.2 en v. 297.5, 

Figuur 7.21). Ook zijn twee randen van wijdmondige kogelpotten met naar binnen 

afgeschuinde en van buiten afgeronde rand met dekselgeul aanwezig (kp-kog-12; v. 

297.3 en v. 297.4, Figuur 7.21). Beide randtypen zijn ook aangetroffen in het potten-

bakkersafval van Oosterbeek, daterend uit de late 12e en 13e eeuw.88 Ook is een rand 

aanwezig van een kan met driehoekig verdikte rand (kp-kan-4; v. 276.1, Figuur 7.21). 

Kannen met een driehoekig verdikte rand of kraagrand verschijnen rond het midden 

van de 13e eeuw. Onder het materiaal is ook een afgevlakte rand (bg-kog-3) naar het 

model van het blauwgrijs Elmpt-type aardewerk aanwezig. Dit laatste type komt 

op aan het eind van de 12e eeuw en was vooral in de eerste helft van de 13e eeuw in 

omloop, maar wordt nog aangetroffen aan het begin van de 14e eeuw.89 

Blauwgrijs aardewerk (bg)
Blauwgrijs aardewerk is een verzamelnaam die (onder andere in het Deventer 

Systeem) wordt gebruikt voor hardgebakken, handgevormd blauwgrijs aardewerk met 

een zandmagering. Een groot deel van baksels binnen deze groep is daarentegen toe 

te schrijven aan specifieke productiecentra (onder andere Paffrath en Elmpt). Net als 

het Pingsdorfaardewerk is het geïmporteerd uit het Duitse Rijnland. Dit aardewerk 

is onder andere vanuit de verschillende productiecentra via Keulen verhandeld en 

vervolgens in grote hoeveelheden over de Rijn naar Nederland vervoerd. Het gaat 

vooral om kook- en opslaggerei. 

Blauwgrijs Elmpter aardewerk uit het Duitse Rijnland lijkt te ontbreken op de 

opgraving. Wel zijn twee wandscherven aangetroffen van het zogenaamde 

Paffrathaardewerk. Dergelijke aardewerk werd onder andere vervaardigd in de 

omgeving van Paffrath, Katterbach en Wildenrath. Het aardewerk is dunwandig en 

heeft op de breuk een sterk gelaagde, bladerdeegachtige structuur. Het oppervlak 

van de scherf is meestal donkergrijs of blauwgrijs en soms wit van kleur. Vaak is 

87  Verhoeven 1998, 226-229; Bosma 2010, 21-24. Pottenbakkersafval uit Ermelo, met een dater-
ing in de eerste helft van de 14e eeuw, wordt momenteel uitgewerkt door Nina Jaspers (Terra 
Cotta Incognita).

88  Verhoeven 1993, 227 (rechtsboven).
89  Janssen 1983, 196 (afb.4.6).
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sprake van een metaalachtige glans. Het grootste deel van de producten bestaat 

uit kogelpotten. Het duikt op zijn vroegst tegen het midden van de 10e eeuw op in 

nederzettingen in Nederland en komt dan in kleine hoeveelheden voor.90 Vanaf het 

begin van de 11e eeuw komt het algemeen voor in nederzettingen. Het voorkomen van 

Paffrath verschilt daarentegen sterk van streek tot streek. In de Kempen, en daarmee 

vermoedelijk ook Limburg, lijkt het na het midden van de 12e eeuw nauwelijks meer 

voor te komen terwijl het in Holland nog in de 13e eeuw wordt aangetroffen.91 De 

twee wandscherven van De Driehoek kunnen door het ontbreken van diagnostische 

kenmerken uit de gehele periode 950-1225 dateren. 

Grijsbakkend aardewerk (g) en roodbakkend aardewerk anderszins
Gedraaid grijsbakkend aardewerk en roodbakkend aardewerk komen op vanaf het 

einde van de 13e eeuw en verdringen vanaf het tweede kwart van de 14e eeuw het 

kogelpotaardewerk en handgevormde blauwgrijze Elmpter aardewerk van de markt. 

Bekende productiecentra zijn onder andere Bergen op Zoom, Aardenburg, Leiden, 

Delft, Haarlem en Utrecht. Vrijwel in al deze pottenbakkerscentra werd grijsbakkend 

aardewerk samen met roodbakkend aardewerk geproduceerd.92 Naar gelang de 

ovenatmosfeer (reducerend of oxiderend) wordt het product grijs of rood van kleur. 

Bij het onderzoek in Barneveld zijn drie fragmenten grijsbakkend aardewerk en zeven 

fragmenten roodbakkend aardewerk gevonden. Dit is met name afkomstig uit het 

antropogene dek. Onder het grijsbakkend aardewerk bevindt zich een rand van een 

pot met manchetrand. De scherven dateren uit de late middeleeuwen. De herkomst 

is daarbij onzeker. Onder het roodbakkend aardewerk bevindt zich een poot van een 

vroege grape uit de 13e of 14e eeuw (v. 190.1, Figuur 7.21). Dit fragment is afkomstig 

uit waterput 145. Het overige roodbakkende aardewerk, waaronder fragmenten van 

grapen, is jonger en dateert uit de Nieuwe tijd. 

Industrieel wit aardewerk (iw)
Industrieel wit aardewerk is - zoals de naam al aangeeft - op industriële wijze gemaakt 

en heeft een wit baksel met transparant loodglazuur. De klei is tijdens het vervaardigen 

in mallen geperst en/ of gegoten. De productie van het zogenaamde creamware start 

in Engeland vanaf 1759 in de Wedgwood fabriek. Rond 1763 wordt het in Nederland 

geïntroduceerd.93 Tussen 1760 en 1820 wordt het aardewerk steeds witter van kleur. Na 

1800 is het merendeel gemaakt van het zeer witte baksel.94 Vanaf het begin van de 19e 

eeuw wordt ook in Frankrijk, Luxemburg en België industrieel aardewerk vervaardigd. 

In Nederland komt de productie van dit aardewerk tot grote bloei vanaf de oprichting 

van een fabriek in Maastricht door Petrus Regout in 1836.95 

Onder de fragmenten industrieel wit aardewerk van de opgraving bevinden zich een 

rand van een kom met reliëf stippen op de korte naar buiten geknikte rand (iw-kom-4) 

en twee fragmenten van een handbeschilderde kop en bord. De kop is beschilderd 

met een blauw bladmotief, dat lijkt op het 3/5-bladmotief van de Maastrichtse aar-

dewerkfabrieken. Dit motief komt voor aan het einde van de 19e en het begin van de 

20e eeuw.96 Het bord is rood met groen beschilderd in het welbekende boerenbont en 

dateert hiermee na 1919.97 De kom is niet nader te dateren dan 1800-1950. 

90  Verhoeven 2011, 127-129.
91  Verhoeven 1993, 72; Verhoeven 2011, 132-142.
92  Bartels 1999, 93, 105.
93  Bartels 1999, 238.
94  Bartels 1999, 250.
95  Bartels 1999, 239-240.
96  Meulman 2006, 15-16.
97  Meulman 2006, 16.
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7.3.2 Conclusie

Binnen het aardewerkcomplex zijn de 7e eeuw en de 13e-14e eeuw duidelijk vertegen-

woordigd: periodes die eveneens aan sporen van bewoning gekoppeld kunnen worden, 

zoals huisplattegronden en waterputten. De tussenliggende periode is nauwelijks 

vertegenwoordigd. Wel zijn er aanwijzingen voor activiteiten in de volle middeleeuwen 

in de vorm van diverse greppelsystemen en het antropogene dek. Materiaal uit de 

15e-20e eeuw is slechts in beperkte mate aangetroffen, maar lijkt te wijzen op een 

continu gebruik van de locatie tot in de 20e eeuw (paragraaf 7.2.5).

7.4 Bouwkeramiek

A.C. van de Venne

De hoeveelheid bouwkeramisch materiaal is gering (Tabel 7.3). Het verbrande leem is 

afkomstig uit een bodemverbeteringskuil in cluster 3. Hier in de buurt is eveneens een 

klein fragment baksteen uit het antropogene dek verzameld. De rest van het materiaal 

is afkomstig uit cluster 2: een baksteenfragment uit waterput 144 en vermoedelijke 

restanten van plavuizen uit sporen van huisplattegrond 70 (v. 191.1, Figuur 7.22) 

en roedenberg 71 (v. 289.1, Figuur 7.22). De vermoedelijke restanten van plavuizen 

hebben een dikte van ca. 3 cm en hebben een grof zandgemagerd bruin baksel. Vroege 

plavuizen zijn zeldzaam.98 Toch lijken de fragmenten, gezien de datering van deze 

structuren, uit de uit de 13e eeuw te dateren. Mogelijk zijn de plavuizen gebruikt om 

een klein oppervlak mee te verharden, zoals een haardplaats. 

bouwkeramiek subcategorie N gewicht (g)

verbrande leem   4 12

baksteen rood 2 14

plavuis? bruin 4 383

totaal   10 409

98  Reinstra 2013, 32-35.

Tabel 7.3 
Totaaloverzicht - bouwkeramiek. 

Figuur 7.22 
Fragmenten van 13e-eeuwse plavuizen. 
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7.5 Natuursteen

S. Knippenberg

Het onderzoek heeft een bescheiden hoeveelheid vuur- en natuursteen opgeleverd 

(N=21). Wanneer fragmenten aan elkaar pasten, dan zijn deze gegroepeerd als een 

‘item’. De breuk heeft in dit geval een post-depositionele en geen intentionele oorzaak. 

Dit heeft met name betrekking op het breekbare tefriet.

artefact type vu
ur

st
ee

n

za
nd

st
ee

n

kw
ar

ts
ie

t

te
fr

ie
t

gr
an

ie
t

to
ta

al

7e eeuw            

maalsteenschijffragment - - - 2 - 2

maalsteenfragment (onbepaald) - - - 1 - 1

rolsteen - - - - 2 2

rolsteenfragment - - 1 - - 1

brok - - - 1 - 1

totaal - - 1 4 2 7

13e-14e eeuw            

rolsteen - - 1 - - 1

rolsteenfragment 1 1 2 - - 4

totaal 1 1 3 - - 5

antropogene dek            

maalsteenschijffragment - - - 1 - 1

rolsteen 3 - 1 - 1 5

rolsteen met mortel 1 - - - - 1

rolsteenfragment 1 - 1 - - 2

totaal 5 - 2 1 1 9

7.5.1 7e eeuw

Uit de vroegmiddeleeuwse waterput 110 zijn zeven stukken afkomstig (Tabel 7.4). 

Binnen dit kleine complex heeft tefriet de overhand. Dit vulkanische uitvloeiings-

gesteente, vroeger ook wel poreuze basaltlava genoemd, is afkomstig uit de regio 

rond Mayen (Midden-Duitsland), waar het sinds de late bronstijd gewonnen en 

verhandeld werd als grondstof voor maalstenen.99 Met name in de ijzertijd, Romeinse 

tijd en middeleeuwen is het een veelvuldig gebruikt gesteente binnen Nederlandse 

nederzettingen.100 

Ook in het geval van De Driehoek kan dit materiaal met een gebruik als maalsteen 

worden geassocieerd: twee fragmenten van dikke maalsteenschijven, één fragment 

van een niet nader te bepalen maalsteenwerktuig en een ondefinieerbaar brok, 

waarschijnlijk oorspronkelijk ook afkomstig van een maalsteen. Dikke maalsteenschij-

ven worden een gangbaar type vanaf de Romeinse periode. Zij hebben onderdeel 

uitgemaakt van handmolens. Dit type maalwerktuig verschijnt vanaf de late 

ijzertijd in Nederland, maar wordt vooral veel aangetroffen in de Romeinse tijd en 

middeleeuwen.101 Gedurende de Romeinse tijd gaat het vaak nog om een eenvoudige 

handmolen, waarbij de bovenste loperschijf via een lap of houten handvat handmatig 

99  Van Heeringen 1985; Joachim 1985.
100  Hiddink & Boreel 2005a,b; Kars 1980; Knippenberg 2008.
101  Harsema 1979.

Tabel 7.4 
Aantal artefacten per steensoort - 
middeleeuwen/Nieuwe tijd. 
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werd rondgedraaid ten opzichte van de onderste liggerschijf. Tijdens de middeleeuwen 

vindt er een technologische vernieuwing plaats en komen de twee schijven binnen een 

houtenconstructie te liggen, waarbinnen ook het aandrijfmechanisme is verankerd.102 

In associatie met deze verandering nemen de schijven in diameter toe en in dikte af 

ten opzichte van de Romeinse tijd.103 Gezien de relatief grote dikte van de fragmenten 

van De Driehoek gaat het waarschijnlijk nog om schijven van het oude, niet verankerde 

type handmolen. De maalsteenstukken zijn helaas dermate gefragmenteerd, dat geen 

aanvullende kenmerken omtrent precieze vorm en diameter gegeven kunnen worden. 

Het overige steen uit de waterput bestaat uit rolstenen/rolsteenfragmenten van 

kwartsiet en graniet. Bij deze vondsten zijn geen uitspraken te doen over eventueel 

gebruik. 

7.5.2 13e-14e eeuw en jonger

De rest van het steen is afkomstig uit contexten met een 13e-14e-eeuwse datering (N= 

5) en het antropogene dek (N= 9). Met uitzondering van één maalsteenschijffragment 

betreft het in alle gevallen rolstenen of fragmenten daarvan. Het maalsteenschijffrag-

ment vertoont overeenkomsten met het materiaal uit waterput 110 en kan als opspit 

in het antropogene dek worden bestempeld. De overige stenen vertonen geen sporen 

van gebruik of bewerking, wel bezitten alle fragmenten uit spoorcontexten tekenen 

van verbranding of verhitting en is de fragmentatie van de stenen veelal hieraan 

te wijten. Gedurende de middeleeuwen blijft in huishoudelijke context het aandeel 

van verbrande dan wel verhitte stenen hoog. Dit lijkt te suggereren dat het gebruik 

van steenmateriaal als kooksteen voor het verhitten van vloeistoffen of gebruik als 

haardsteen gangbaar blijft.104 

7.6 Metaal

C. Nooijen

Het merendeel van het metaal is verzameld bij het nalopen van het voorgegraven 

vlak, in de bovenzijde van het antropogene dek (Bijlage 3). Hier werd op sommige 

locaties een clustering van (sub)recent materiaal aangetroffen: spijkers, prikkeldraad, 

kogel(hulzen) en beslagstukken. Een selectie hiervan is ter illustratie verzameld, maar 

niet geanalyseerd. 

Vijf fragmenten ijzer zijn afkomstig uit grondsporen. Het materiaal is sterk 

gecorrodeerd en bedekt met een dikke korst, waardoor röntgenonderzoek nodig was 

om de voorwerpen te kunnen identificeren. Het onderzoek is uitgevoerd door de firma 

Restaura. De röntgenopnames laten zien dat het ijzer op verschillende plaatsen vrijwel 

volledig is weggeroest en dat op die plaatsen holle ruimtes zijn ontstaan. Als een soort 

negatieven van de oorspronkelijke vorm laten de holtes zien wat voor voorwerpen zich 

in de brokken bevonden. 

Vier brokken zijn gezamenlijk in waterput 144 gevonden. Het betreft delen van een 

hoefijzer (v. 346.1, Figuur 7.22). Dit ijzer is voorzien van zogenaamde kalkoenen: 

aangesmede verdikkingen aan de onderzijde waarmee het paard een betere grip krijgt 

102  Harsema 1979.
103  Kars 2001; Knippenberg 2008.
104  Knippenberg & Goddijn 2013; Knippenberg 2015; Knippenberg 2016.
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op de ondergrond. Zeer waarschijnlijk bezat het hoefijzer in totaal acht rechthoekige 

nagelgaten, vier aan elke zijde. De context - waterput 144 - dateert uit de 13e eeuw. De 

datering van het hoefijzer komt in zekere mate overeen. In de 13e eeuw komt dit type 

hoefijzer namelijk zeker voor, zij het in relatief kleine aantallen.105 Vanaf de tweede 

helft van de 14e eeuw werd dit de meest voorkomende soort.

In een paalgat van de 13e-eeuwse huisplattegrond 70 is een sterk gecorrodeerd stuk 

ijzer gevonden. Het is een plat, licht toelopend voorwerp (v. 347.1, 15 x 4 cm), dat aan 

beide uiteinden lijkt te zijn afgebroken. De functie van deze vondst is niet meer te 

bepalen. 

7.7 Palynologie

Y.F. van Amerongen

Met behulp van een pollenbak zijn de onderste vullingen van de vroegmiddeleeuwse 

waterput 110 bemonsterd (Figuur 7.6). De vullingen representeren de aanleg- en 

gebruiksfase van de put. Omdat het hier gaat om een waterput is er slechts een 

reconstructie mogelijk van de (zeer) lokale vegetatie en activiteit rond de waterput. Zie 

Bijlage 9 voor de gevolgde methodiek en data. Ook hier dient stil gestaan te worden 

bij de zeggingskracht van de monsters: de context waaruit deze zijn verzameld, kent 

een beperkte diameter waarbij het pollen activiteiten in de directe omgeving van de 

context reflecteert. Ook hier geldt dat plant-specifieke eigenschappen een rol spelen 

bij de mate aan vertegenwoordiging, conservering en herkenbaarheid (zie paragraaf 

6.6). 

105  Clark 1995, 88 ff, type 4.

Figuur 7.23 
Hoefijzer uit waterput 144 (röntgenfoto: 
Restaura). 
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7.7.1 Vulling 7: aanleg/begin gebruik

Vulling 7 wordt gekarakteriseerd door een relatief laag percentage boompollen (31,4 

%, Figuur 7.23). Onder de aangetroffen boomsoorten wordt els (Alnus; 18,5 %) het 

best vertegenwoordigd. Lagere percentages pollen behoren toe aan hazelaar (Corylus 

avellana; 3,4 %), berk (Betula; 3,2 %), beuk (Fagus; 2,4 %), eik (Quercus; 1,1 %), den 

(Pinus; 0,2 %) en mogelijk populier (cf. Populus; 0,6 %) en es (cf. Fraxinus, 0,2 %).

Het niet-boompollen (68,6 %, Figuur 7.23) is voornamelijk afkomstig van grassen 

(Poaceae; 33,5 %) en heide (Ericaceae; 18,8 %), waarvan ook macroresten zijn 

aangetroffen (Bijlage 10). Grasland wordt daarnaast ook vertegenwoordigd door pollen 

van smalle weegbree (Plantago lanceolata-type; 1,3 %) en knoop (Succisa; 0,2%) en 

zaden van schapenzuring (Rumex acetosella). Bij de overige kruiden zijn er zaden van 

ruderalen, planten van oevers en waterkanten en overige vochtige standplaatsen 

vertegenwoordigd. Opvallend is de aanwezigheid van vele zaden en pollenkorrels van 

moerasspirea (Filipendula ulmaria; zie ook paragraaf 7.8). In het pollenspectrum zijn de 

lintbloemigen (Asteraceae liguliflorae; 4,1 %) en veldzuring-type (Rumex acetosa-type; 

2,8 %) met de hoogste pollenpercentages aanwezig, gevolgd door een heel scala 

aan taxa in lage percentages. Hierbij valt vooral de aanwezigheid van het munt-type 

(Mentha-type), de kruisbloemigen (Brassicaceae) en de vlinderbloemigen (Fabaceae) 

op, omdat onder deze laatste twee groepen ook cultuurgewassen vallen zoals mosterd, 

kool, raapzaad en verschillende peulvruchten.

Naast pollen zijn er ook sporen van planten aangetroffen. De sporen zijn afkomstig 

van het zwart hauwmos (Anthoceros punctatus) en de eikvaren (Polypodium-type). 

Het zwart hauwmos indiceert regelmatig omgewerkte grond. De eikvaren wijst op 

de aanwezigheid van droge heide in de buurt. De twee groene draadalgensoorten 

Spirogyra en Mougeotia groeien in zoetwater, omstandigheden die te verwachten zijn 

in een waterput. Dergelijke algensoorten komen vaker voor in waterputten en zijn niet 

schadelijk voor de gezondheid.

In vulling 7 zijn meerdere aanwijzingen voor menselijke aanwezigheid: pollen en 

zaden van cultuurgewassen en cultuurbegeleiders en schimmels die te relateren 

zijn aan mest. Het pollen van graan is te determineren als tarwe of gerst (Triticum/

Hordeum-type). Voor deze graansoorten geldt dat het cleistogame planten zijn, wat 

inhoudt dat de bloemen zich niet openen voor bestuiving. Hierdoor is een tarweakker 

op een afstand van 10 m al niet meer te herkennen zijn in een pollenspectrum.106 Pollen 

van tarwe en gerst komt pas vrij tijdens het verwerken van het graan (zoals bij oogsten 

of dorsen).107 De aanwezigheid van graanpollen duidt hier dus op het verwerken van 

graan(oogst). Pollen van tarwe en gerst is echter niet per sé een aanwijzing dat het 

graan ook lokaal werd verbouwd. Het graan kan van elders zijn aangevoerd en lokaal 

zijn verwerkt. De sporen van schimmels als Apiosordaria verruculosa en Sordaria 

worden in verband gebracht met de aanwezigheid van mest van herbivoren en duidt in 

nederzettingscontext op de aanwezigheid van vee.

Het lokale landschap rond de waterput ten tijde van de aanleg en het begin van gebruik 

lijkt voornamelijk te bestaan uit heide en graslandvegetaties: een open landschap 

dat te verwachten is op en rond een nederzetting. De combinatie van lintbloemigen, 

knoop, veldzuring, smalle weegbree en kruipende boterbloem (Ranunculus acris-type) 

106  Bakels 2000.
107  Vuorela 1973.
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duidt daarnaast meer specifiek op de aanwezigheid van beweide en begraasde 

gebieden in de omgeving.108 Het is duidelijk dat de mens het landschap openhield door 

begrazing en afplagging. Rond de waterput heeft vee gelopen en is er graan(oogst) 

verwerkt. Els lijkt lokaal te hebben gegroeid, mogelijk met hazelaar en beuk. Op 

grotere afstand van de put groeiden berk, populier, eik en es. De dichtheid van het bos 

en de afstand tot de waterput is helaas niet vast te stellen door de geringe diameter 

van de context, maar het is duidelijk dat er ook bos in de omgeving voorkwam.

7.7.2 Vulling 6: gebruiksfase

In vulling 6 is het boompollen in percentage vergelijkbaar met vulling 7 (29,8 %, Figuur 

7.23) met een hoog aandeel els, maar met een meer gevarieerde samenstelling. Zo 

wordt haagbeuk (Carpinus; 0,3 %) aan het spectrum toegevoegd en zijn populier 

(Populus; 1,1 %) en es (Fraxinus; 0,3 %) nu met zekerheid vastgesteld. Beuk- en 

berkpollen neemt af ten opzichte van vulling 7. Els en hazelaar blijven nagenoeg gelijk 

en eik neemt relatief toe. Beuk is een soort die zeer lokaal pollen verspreidt en de hoge 

percentages els geven dan ook aan dat deze soort lokaal voorkwam. Voor de overige 

boomsoorten, die waarschijnlijk verderaf hebben gegroeid, is het niet mogelijk om vast 

te stellen of er daadwerkelijk veranderingen optreden ten opzichte van vulling 7 of dat 

het pollen simpelweg niet in de context terecht is gekomen door de geringe diameter.

Het niet-boompollen (70,2 %, Figuur 7.23) is nog steeds voornamelijk afkomstig van 

grassen (34,4 %) en heide (22,9 %), die beide iets toenemen ten opzichte van vulling 

7. Er lijkt weinig verandering in de grasland- en overige kruiden, al neemt pollen van 

het veldzuring-type (Rumex acetosa-type) wel iets toe en zijn er meer zaden van 

graslandplanten dan in vulling 7 aanwezig. Ook in deze vulling bevinden zich zeer 

veel moerasspireazaden en -pollenkorrels. De combinatie van kruiden duidt net als 

in vulling 7 op de aanwezigheid van weide en graasland in de lokale omgeving rond 

de waterput. Ook zijn er nog steeds indicaties voor het verwerken van graan, zij het 

geringer dan in vulling 7, en voor de aanwezigheid van vee rond de put. Er is mogelijk 

pollen van rogge aanwezig, al kon dit door de conservering niet met zekerheid worden 

vastgesteld. Als het inderdaad om rogge gaat, zou dit een indicatie kunnen zijn dat 

rogge lokaal werd verbouwd. Anders dan tarwe en gerst is rogge niet cleistogaam en 

kan het pollen met de wind worden verspreid tijdens de bloei op de akker. Er zijn geen 

aanwijzingen voor kruisbloemigen of vlinderbloemigen in deze laag.

Het lokale landschap rond de waterput ten tijde van het gebruik lijkt nog steeds, en 

wellicht nog iets meer, te bestaan uit heide en grasland (weide en graasland). Bos 

was aanwezig in de omgeving bestaande uit natte bossen van els en drogere bossen 

van onder andere (haag)beuk, berk, beuk, es, populier en eik. Vee was aanwezig en 

mogelijk werd er lokaal rogge verbouwd.

7.7.3 Vulling 3: gebruiksfase/einde gebruik 

Op basis van de vulling is lastig te stellen of vulling 3 tot de gebruiksfase of daarna 

behoort. De put was ten tijde van vulling 3 al enigszins opgevuld, maar hield 

vermoedelijk nog wel water. In de loop van vulling 3 of daarna zal de put niet langer 

gebruikt zijn. 

108  Hjelle 1999.
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Vulling 3 laat een verdere afname zien van boompollen (24,4 %, Figuur 7.23) ten 

opzichte van niet-boompollen (75,6 %, Figuur 7.23). Nieuw in het bomenspectrum 

in deze periode zijn linde (Tilia), iep (Ulmus; 0,7 %) en mogelijk esdoorn (cf. Acer; 

0,2%). Het niet-boompollen bestaat uit een nog steeds toenemend percentage van 

heide en grasland. De aanwijzingen voor grasland en weiland zijn aanzienlijk minder 

in deze vulling en de samenstelling van overige kruiden neigt nu meer naar ruderale 

grond. Met name grote weegbree (Plantago major), gewone melkdistel (Sonchus 

oleraceus-type), kleine schorseneer (Scorzonera humilis-type) en het zwart hauwmos 

(Anthoceros punctatus) duiden op regelmatig betreden en omgewerkte (heide)grond. 

De aanwijzingen voor vee rond de put zijn minder, al is er nog steeds graanverwerking 

en mogelijk roggeverbouw zichtbaar.

7.8 Macrobotanie

Y.F. van Amerongen

7.8.1 7e eeuw

Uit de onderste vullingen (6, 7) van waterput 110 zijn monsters genomen en 

onderworpen aan een macrobotanische analyse. Hierbij zijn slechts een paar 

aanwijzingen voor consumptie aangetroffen (Bijlage 10). Er zijn enkele onverkoolde 

zaden van granen aangetroffen in de onderste laag van de waterput, evenals het 

akkeronkruid gewone spurrie (Spergula arvensis; Tabel 7.5). De zaden van spurrie zijn 

een aanwijzing dat er mogelijk verbouw van zomergranen op droge, matig voedselrijke 

zandgronden heeft plaatsgevonden. Op basis van deze beperkte gegevens is echter 

geen duidelijk beeld te schetsen van de productie, verwerking en consumptie van deze 

granen. Het pollen daarentegen geeft aan dat er in deze periode graan verwerkt is in 

de nabijheid van de waterput en dat er zelfs mogelijk rogge verbouwd is (paragraaf 

7.7). Rogge en spurrie zijn planten die beide goed gedijen op zandgronden, dus dit zou 

een versterking van het zadenbeeld zijn. Rogge is een plant die in de middeleeuwen 

met name op de zandgronden werd verbouwd; tarwesoorten waren vooral te vinden in 

de kustprovincies, waar deze goed konden groeien op de kleigronden aldaar.109 

109  Jobse-Van Putten 1997. 
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Hoofdiagram pollenmonster - waterput 110. 
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Tussen de macroresten bevonden zich daarnaast opvallend veel zaden van 

moerasspirea; ook in het pollenspectrum is deze plant sterk vertegenwoordigd. 

Moerasspirea groeit vooral langs waterkanten, in hooilanden of in loofbossen. 

Het is mogelijk dat de plant rond de waterput heeft gegroeid tijdens het gehele 

gebruik, aangezien er ook onderontwikkelde pollenkorrels aanwezig waren. Het is 

echter ook mogelijk dat de geurige plant langdurig bewust gebruikt is in de vroege 

middeleeuwen. Het is bekend dat moerasspirea werd gebruikt als keukenkruid 

en voor parfum.110 Daarnaast worden hoge percentages van moerasspirea in een 

pollenspectrum in combinatie met andere door insecten bestoven planten in verband 

gebracht met de productie van de drank mede (of bier), vanaf de prehistorie tot ver in 

de middeleeuwen.111 Moerasspirea werd hierbij (bijvoorbeeld in de vorm van honing) 

gebruikt voor het op smaak brengen van de drank. Met name hoge percentages 

onderontwikkeld pollen worden hiermee in verband gebracht.112 Ook heide werd 

gebruikt als smaakmaker voor alcoholische dranken. In de onderste vulling van de 

waterput (de aanleg- en gebruiksfase) zijn naast moerasspirea ook graan en resten 

van struik- en dopheide aangetroffen, evenals verscheidene door insecten bestoven 

graslandplanten en smaakmakers (bijvoet, munt en mogelijk jeneverbes). Deze 

combinatie zou toe te dichten kunnen zijn aan de productie van drank. Deze taxa 

komen in de bovenste vulling niet meer voor. 

taxa Nederlandse naam
zomer-/
wintergewas 
onkruid

levens-
cyclus

max. 
hoogte 

(cm)
L T V P N Z

7e eeuw

Spergula arvensis gewone spurrie zomer eenjarig 40 6 5 5 3 6 0

13e-14e eeuw

Fallopia convolvulus zwaluwtong winter eenjarig 120 7 6 5 - 6 0

Raphanus raphanistrum knopherik winter eenjarig 60 6 5 5 4 6 0

Sonchus asper gekroesde melkdistel zomer eenjarig 60 7 5 6 7 7 1

Spergula arvensis gewone spurrie zomer eenjarig 40 6 5 5 3 6 0

7.8.2 13e-14e eeuw

Uit de kern en het dempingspakket van waterput 145 zijn monsters genomen en 

geanalyseerd. In het macrobotanisch materiaal zijn er in verhouding tot waterput 

110 meer concrete aanwijzingen voor de verbouw, verwerking en consumptie van 

gewassen (Bijlage 10). Zo zijn er in de kern en het dempingspakket verkoolde resten 

van granen aangetroffen, waarbij in ieder geval rogge (Secale cereale) is vastgesteld 

en zeer waarschijnlijk ook haver. Naast de zaden zijn ook verkoold kaf en verkoolde 

aarspillen aanwezig. Het scheiden van het graan van de aar en het kaf zijn relatief late 

stappen in de oogstverwerking (Figuur 7.24, stap 4-10). Dit geeft aan dat het graan 

ofwel in aren is aangevoerd of lokaal werd verbouwd en opgeslagen, waarna het 

dagelijks werd verwerkt voor consumptie. Naast granen zijn er ook verkoolde kapsel-

fragmenten en onverkoolde zaden van lijnzaad (Linum usitatissimum) aangetroffen. 

Dit kan duiden op de consumptie van lijnzaadzaden, het gebruik van de zaden voor het 

winnen van olie en/of de verbouw van lijnzaad voor de vezels (vlas) om linnen van te 

maken.

Ook zijn akkeronkruiden aangetroffen die meer informatie kunnen verschaffen over 

de omstandigheden op de akker (Tabel 7.5). Zwaluwtong (Fallopia convolvulus) en 

110  Moe & Oeggl 2014, 523. 
111  Moe & Oeggl 2014.
112  Moe & Oeggl 2014, 522. 

Tabel 7.5 
Overzicht van de onderzochte aspecten 
gerelateerd aan de (productie van) gewas-
sen op basis van de aangetroffen akkeronk-
ruiden. L=licht; T=temperatuur; V=vocht; 
P=pH; N=stikstof; Z=zout. Deze waarden zijn 
ontleend aan Ellenberg et al.1991 en repre-
senteren een voorkeur voor lokale abiotische 
omstandigheden, variërend van 0 tot maxi-
maal 9. 
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knopherik (Raphanus raphanistrum) groeien samen met wintergranen op voedselarme 

zandbodems en gewone spurrie met zomergranen op voedselarme zandgronden. De 

gekroesde melkdistel (Sonchus asper) komt meer voor op bemeste (moes)tuinen met 

zomergewassen op een nederzettingsterrein, zeker als de ondergrond uit zand bestaat. 

De wintergranen lijken relatief laag geoogst te zijn (ca. 60 cm boven de grond), zeker 

gezien het feit dat de meeste wintergewassen zoals rogge tot wel 180 cm hoog kunnen 

groeien. Gezien de eenjarige levenscyclus van de akkeronkruiden lagen akkers in deze 

periode niet lang braak.

7.9 Beschouwing

M. van Zon 

Nadat De Driehoek eeuwenlang verlaten is geweest vestigen zich in de 7e eeuw 

opnieuw mensen in/nabij het onderzoeksgebied. Uit deze periode dateren waterput 

110, enkele scherven en fragmenten steen. Dendrochronologisch onderzoek naar de 

eikenhouten beschoeiing van de put wijst uit dat deze in/na de herfst/winter van 651/52 

is aangelegd. Hierbij is ook hout gebruikt dat al enkele jaren eerder is gekapt: een 

aanwijzing dat reeds vóór dit jaartal sprake was activiteiten nabij het gebied. De aard 

en omvang zijn daarbij niet goed te duiden. Vermoedelijk hoort waterput 110 bij een erf 

dat zich grotendeels ten noorden van het onderzochte gebied bevond. Palynologisch 

en macrobotanisch onderzoek naar de vullingen van de waterput wijzen daarbij op de 

nabijheid van graslanden met vee en akkers waarop graan en mogelijk ook rogge werd 

verbouwd. Ook werd moerasspirea aangetroffen: een geurende plant die vanwege 

deze eigenschappen mogelijk werd gebruikt als smaakmaker van voedsel en drank 

(bier/mede). 

De hoeveelheid vondstmateriaal die met deze periode verband houdt, is gering. Het 

aardewerk betreft onder andere twee scherven gedraaid, ruwwandig aardewerk uit 

Figuur 7.25 
Stappen in de oogstverwerking. Van dorsen 
(1) tot het met de hand verwijderen van grote 
onkruidzaden (10). 
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Mayen, gelegen in het Duitse Rijnland. De andere scherf is niet goed te duiden. Het 

steen betreft onder andere enkele brokken kwartsiet en graniet waar eveneens geen 

verdere conclusies aan te verbinden zijn. Ook zijn er vier fragmenten van maalstenen/

maalsteenschijven gevonden, gemaakt van tefriet. Het tefriet is - net als het gedraaide 

aardewerk - afkomstig uit de regio rond Mayen. Deze beperkte vertegenwoordiging 

van de materiële cultuur ligt in lijn met wat van andere, rurale Merovingische nederzet-

tingsterreinen in Nederland bekend is. 

De bewoning bevindt zich in de 7e eeuw op het hoogste, meeste zandige deel van 

het onderzoeksgebied: het uiterste noorden van cluster 3. Het pollenonderzoek laat 

zien dat sprake was van heide en graslandvegetaties: een open landschap dat te 

verwachten is op en rond een nederzetting. Het open karakter is tevens een verdere 

aanwijzing dat er al sprake was van activiteiten vóór de aanleg van de waterput 110. 

In de wijdere omgeving stonden natte bossen met els en drogere bossen met onder 

andere (haag)beuk, berk, beuk, es, populier en eik. Vermoedelijk kan men de droge 

bossen ook als herkomst zien van het hout, waarmee waterput 110 is beschoeid. 

Gedurende de gebruiksfase van de put lijkt het open karakter van het landschap nog 

verder toe te zijn genomen. 

Binnen het onderzochte gebied zijn geen vondsten of sporen aangetroffen van 

activiteiten in de hierop volgende eeuwen. In de 11e-12e eeuw - de volle middeleeuwen 

- komt hier verandering in. Op basis van het aardewerk in het antropogene dek 

mogen we concluderen dat zowel cluster 2 als 3 in deze periode in gebruik waren als 

bouwland. Zo zijn er enkele scherven handgevormd kogelpotaardewerk gevonden, 

vermoedelijk van een lokaal baksel, evenals enkele gedraaide scherven Pingsdorf-

aardewerk, afkomstig uit het Duitse Rijnland. In deze periode wordt aan de zuidzijde 

van cluster 2 een meerfasig greppelsysteem aangelegd: greppel 03a t/m 03c. Dit 

systeem diende vermoedelijk als begrenzing tussen akkerland en bewoning. Sporen 

van die bewoning zijn niet eenduidig aangetroffen. Langs de zuidzijde van cluster 2 

zijn wel paalsporen aanwezig, maar die zijn vanwege de incomplete aard niet tot een 

structuur te rekenen. In tegenstelling tot de 7e eeuw mag geconcludeerd worden dat 

de bewoning zich in deze periode in de lagere delen van het landschap concentreerde. 

In de 13e eeuw schuift deze bewoning binnen de grenzen van het onderzoek. 

Greppelsysteem 3 wordt geheel gedempt en een deel van de akker maakt plaats voor 

bebouwing: twee driebeukige huisplattegronden, voorzien van rechte rijen ingegraven 

binnen- en wandstijlen. Dergelijke plattegronden zijn karakteristiek voor deze periode, 

waarin sprake is van een geleidelijke verschuiving van het bootvormige huis naar het 

rechthoekige hallehuis. Het is daarbij onzeker of huis 100 de opvolger of voorloper van 

huis 70 is. Van huis 70 kon een aanzienlijk deel van het erf in kaart worden gebracht. 

Aan de westelijke kopse kant is sprake van een waterput (str. 144) en een vijf-palige 

roedenberg (84). De zes-palige roedenberg (str. 77) behoort vermoedelijk ook tot dit 

erf. Het erf van huisplattegrond 100 is incompleet. Vermoedelijk hoort de vijf-palige 

roedenberg (str. 71) hiertoe, maar andere erfelementen, zoals een waterput, zijn niet 

aangetroffen en liggen mogelijk buiten de opgraving. 

Deze groep structuren hangt samen met enkele scherven aardewerk van lokale of 

regionale herkomst: blauwgrijs kogelpotaardewerk. Bekende productieplaatsen zijn 

Ermelo en Oosterbeek waar dit aardewerk van de late 12e tot in de 14e eeuw blauwgrijs 

aardewerk is vervaardigd. Enkele andere vondsten - fragmenten van plavuizen en een 

hoefijzer - lijken zeldzamer te zijn voor deze periode. De plavuizen zijn vermoedelijk 
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gebruikt om een klein oppervlak - zoals een haard - mee te verharden. Het hoefijzer 

is in de uitgraafkuil van waterput 144 terechtgekomen. Omdat deze vulling echter 

nagenoeg schoon is, dient de optie overwogen te worden dat het een depositie 

betreft. Hetzelfde kan ook gelden voor een ondefinieerbaar ijzeren object in één van 

de paalsporen van huisplattegrond 70. 

De bewoning verschuift in de 14e en 15e eeuw opnieuw uit het zicht van de opgraving. 

In het onderzoeksgebied zijn nog wel enkele structuren aanwezig die tot de erven 

van deze bewoning hebben behoord: omgreppelingen (greppels 02, 04a en 04b), een 

waterput (str. 145), een bijgebouw (str. 46) en een roedenberg (str. 128). Net als in 

de 13e eeuw bestaat het aardewerk overwegend uit (blauwgrijs) kogelpotaardewerk. 

Hiernaast zijn ook enkele Duitse importen gevonden. De waterput was beschoeid 

met een combinatie van een hergebruikte houten kuip en aangepunte elzenhouten 

stammen. Het uiterlijk van het gebruikte elzenhout doet vermoeden dat dit niet 

verhandeld is, maar eerder dat het hout ad hoc in de nabijheid is gekapt. Men mag 

hieruit voorzichtig concluderen dat ook in deze periode in de omgeving sprake was van 

een nat elzenbos. 

Macrobotanisch onderzoek naar waterput 145 wijst verder uit dat de bewoners diverse 

gewassen verbouwden, verwerkten en consumeerden: rogge, haver, lijnzaad en (blad)

groenten. De aanwezigheid van verkoold kaf en verkoolde aarspillen geeft daarnaast 

aan dat graan ofwel in aren is aangevoerd óf lokaal werd verbouwd, opgeslagen en 

dagelijks werd verwerkt voor consumptie. De aanwezigheid van lijnzaad kan wijzen op 

de consumptie van zaden/olie en/of het gebruik van de vlasvezel voor linnenproductie. 

Op basis van de akkeronkruiden zijn er zowel zomer- als wintergewassen verbouwd. 

De wintergranen werden relatief laag geoogst en stonden op akkers die niet lang braak 

lagen. De samenstelling wijst op de aanwezigheid van voedselarme akkers waarop 

zomer- en wintergewassen werden verbouwd en waarschijnlijk ook op voedselrijke 

moestuinen. De locatie van eventuele moestuinen en de bijbehorende bewoning is 

niet meer vast te stellen. Greppels 02 en 04 zouden kunnen duiden op erven in deze 

periode; het is echter onzeker is of deze gelijktijdig waren en/of dat dit bijvoorbeeld 

voorlopers zijn van de erven die bekend zijn van de kadasterkaart van 1811-1832 

(paragraaf 2.2 en Figuur 2.2). 

Duidelijk is wel dat cluster 2 en 3 tot in de 20e eeuw in gebruik bleven als bouwland 

en dat bewoning in de nabijheid aanwezig moet zijn geweest. Op beide locaties was 

vanaf de middeleeuwen sprake van aanrijking en daarmee ophoging. Voor cluster 

2 is de ophoging mogelijk een doel op zich geweest: de laagtes zijn hier vrijwel 

genivelleerd ten opzichte van de hogere delen, wat ervoor gezorgd zal hebben dat 

deze droger bleven en eenvoudiger te bewerken waren. In cluster 3 is de ophoging 

minder uitgesproken en lijkt het eerder om een bijkomstigheid van bemesting te 

gaan. De indeling van cluster 2 lijkt vrijwel onveranderd te zijn geweest vanaf het eind 

van de middeleeuwen tot op heden. Voor cluster 3 kon worden geconstateerd dat 

in de Nieuwe tijd sprake was van een houtwal die vóór het begin van de 19e eeuw is 

geruimd. Sindsdien is het gehele cluster als bouwland in gebruik genomen; een situatie 

die tot ruim in de 20e eeuw heeft voortbestaan. 
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Synthese: de bewonings- en gebruiksgeschiedenis 
van Barneveld - De Driehoek cluster 2 en 3

M. van Zon 

8.1 Inleiding

Onderzoeksvragen: 23, 24
Archol BV heeft in de zomer van 2017 in opdracht van Bosch Beton archeologisch 

onderzoek uitgevoerd in het plangebied De Driehoek. Aanleiding vormde het 

voornemen van Bosch Beton om in het plangebied een nieuwe bedrijfshal te 

bouwen. Deze bouwwerkzaamheden zouden eventuele archeologische resten in de 

bodem verstoren. Deze resten zijn door middel van een opgraving ex situ behouden. 

De uitwerking en rapportage waren vervolgens gericht op het opstellen van een 

reconstructie van de opeenvolgende bewonings- en gebruiksfasen van het onder-

zoeksgebied in relatie tot het landschap. Ze maken een beantwoording van de onder-

zoeksvragen mogelijk. Tevens zal de onderzoeksstrategie die in het veld is gehanteerd 

- kiezen met kennis - worden geëvalueerd. 

Op basis van het vooronderzoek werden vooral sporen uit de ijzertijd verwacht. Deze 

periode bleek ruimschoots vertegenwoordigd. Er werd daarnaast rekening gehouden 

met de aanwezigheid van resten uit de middeleeuwen en/of Nieuwe tijd, echter enkel 

in de vorm van verkavelingsgreppels en een antropogeen dek. De vondst van nederzet-

tingssporen uit de Merovingische periode, volle en late middeleeuwen was dan ook 

een aangename verrassing. Helaas moet men hierbij wel concluderen dat de kern van 

deze vindplaatsen zich buiten de onderzochte clusters bevindt, in reeds vrijgegeven 

en afgegraven delen van het plangebied. Naar aanleiding van het booronderzoek 

waren deze delen afgeschreven en niet nader met proefsleuven onderzocht. Deze 

keuze is destijds gestoeld op het reliëf, waarbij de lage delen van het landschap een 

lage archeologische waarde zijn toegekend. Op basis van onderhavig onderzoek dient 

geconcludeerd te worden dat dit een miscalculatie was. Deze delen waren in de volle 

en late middeleeuwen juist in trek. 

De conservering van het sporenvlak is over het algemeen goed. Wel is sprake van 

variatie: de hogere delen zijn sterker aangetast door ploegactiviteiten en bioturbatie 

dan omringende lagere delen. Hierbij is een deel van het oorspronkelijke maaiveld in 

het antropogene dek opgenomen. In de hogere delen betreft het enkele decimeters; 

in de lagere delen slechts enkele centimeters. De lange gebruiksgeschiedenis, met 

herhaaldelijk bouw van structuren en aanleg van greppels heeft geleid tot aantasting 

van oudere sporen. Behalve (lokale) verstoringen heeft dit ook geleid tot een menging 

van vondstmateriaal en verkoolde, macrobotanische resten. Sporen en structuren zijn 

bijgevolg vervuild met ouder/jonger materiaal (opspit/intrusie). In sommige gevallen 

kon dit duidelijk worden vastgesteld, in andere gevallen was de mate van vervuiling 

onzeker. 

De conservering van het vondstmateriaal is wisselend. Het aardewerk dat uit sporen 

komt, is matig tot goed bewaard. Het aardewerk dat uit geroerde grondlagen 

afkomstig is, is matig tot slecht bewaard: de vondsten zijn sterker gefragmenteerd. De 

conservering van onverbrand organisch materiaal en metaal is slecht tot matig, maar 

dit is een bekend verschijnsel op deze gronden. Organisch materiaal, zoals hout, is 

alleen ónder de grondwaterspiegel bewaard gebleven. 

8
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Al met al heeft het onderzoek voor veel verschillende periodes gegevens opgeleverd. 

Dankzij een combinatie van archeologisch, ecologisch en fysisch-geografisch 

onderzoek is het mogelijk een bewonings- en gebruiksgeschiedenis te schetsen voor 

dit stukje van de Gelderse Vallei. 

8.2 Het fysieke landschap

Onderzoeksvragen: 1 t/m 3
Het landschap is te karakteriseren als een versneden dekzandlandschap, waarbij 

elk cluster een dekzandplateau beslaat. De plateaus zijn duidelijk te herkennen in 

het reliëf en door een eolische toplaag. Hierbij kon een hoogteverschil van 1-1,5 m 

worden vastgesteld tussen de hoge en de lage delen van het landschap. Dit verschil 

zal oorspronkelijk geprononceerder zijn geweest. De lagere delen zijn immers beter 

geconserveerd dan de hoge delen (paragraaf 8.1). 

Voor De Driehoek kan worden gesteld dat verschillen in uitgangsmateriaal, reliëf en 

daarmee samenhangend drainagetoestand hebben geleid tot de ontwikkeling van 

verschillende bodemtypen. Er is een onderscheid te maken in drie zones: de lage 

delen, de flanken en de hoge delen (Figuur 8.1). Restanten van bodems zijn vooral 

aangetroffen in de lage delen en soms op de flanken. Men mag daarbij concluderen 

dat hier overwegend natte bodemprofielen zijn gevormd. De (afgetopte) bodem op 

de hogere, meer zandige delen zal onder droge omstandigheden zijn gevormd en 

behoorde mogelijk tot de moderpodzolen. 

Het paleoreliëf en de variaties in de bodemopbouw zullen hebben geresulteerd in 

verschillende soorten vegetaties op relatief korte afstanden. Bij het onderzoek zijn 

slechts twee contexten aangetroffen die geschikt bleken voor onderzoek naar vege-

tatiereconstructies: een waterkuil (str. 146) uit het eind van de midden-ijzertijd of 

het begin van de late ijzertijd en een waterput (str. 110) uit de 7e eeuw. Voor beide 

contexten kon worden vastgesteld dat er in de wijdere omgeving natte (els) en droge 

bossen (berk, beuk, populier, eik) waren. Hiernaast was sprake van een meer open 

landschap met heide en grasland, een indicatie voor menselijk ingrijpen: beide typen 

vegetatie zijn het begin van de vegetatiesuccessie en zouden zich ongestoord tot 

bos ontwikkelen. Ten tijde van de aanleg van de prehistorische waterkuil is bos nog 

ruimschoots aanwezig. Gedurende het gebruik van deze kuil loopt dit terug en wordt 

het landschap opener. In de 7e eeuw toont het pollen een open landschap dat werd 

onderhouden door afplagging en begrazing. 

Ontwikkelingen in de vegetatie zijn op basis van deze gegevens niet door de loop van 

tijd te volgen. Tussen de late prehistorie en de vroege middeleeuwen is sprake van een 

hiaat in het gebruik van de locatie. Dit moet geresulteerd hebben in herstel van het 

bos, wat vervolgens in de vroege middeleeuwen weer is teruggedrongen. Eventuele 

vernatting van het gebied kon door het ontbreken van geschikte contexten niet 

worden onderzocht. Mogelijk mogen we hiervoor de verschuiving van bewoning van 

laag naar hoog en omgekeerd als indicatief zien. 

8.3 Prehistorie

Onderzoeksvragen: 4 t/m 21
De oudste vondsten van De Driehoek bestaan uit een klein complex vuursteen. Deze 

vondsten kunnen de neerslag vormen van activiteiten binnen het onderzoeksgebied 
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in het laat-paleolithicum t/m neolithicum. Ze kunnen echter ook bij middeleeuwse/

Nieuwetijdse plaggenbemesting van elders zijn aangevoerd. De eerste duidelijke 

activiteiten binnen het gebied dateren uit de ijzertijd. In de midden- en late ijzertijd 

blijkt sprake van continue bewoning: een solitair huishouden dat zich gedurende 500 

jaar door het onderzoeksgebied verplaatste. Vermoedelijk kan de bewoning van cluster 

1, daterend uit de vroege ijzertijd, als beginfase worden gezien (Figuur 8.3).113 

Binnen cluster 2 en 3 bevinden de eerste tekenen van bewoning zich op de rand van 

het dekzandplateau van cluster 2 (str. 140, Figuur 8.1). De opvolgende erven (str. 80, 

124 en 150) kennen een vergelijkbare ligging. De bewoning verplaatst zich vervolgens 

aan het eind van de midden-ijzertijd naar de laagte (str. 12 en 146, Figuur 8.1): een 

aanwijzing voor verbeterde ontwatering van het gebied? De bewoning verschuift in 

het begin van de late ijzertijd via de westelijke flank (str. 4) naar de noordelijke rand 

van het dekzandplateau (str. 109). Hierna is afwisselend sprake van bewoning op de 

flanken (str. 31 en 66) en op het dekzandplateau (str. 35 en 38). In de tweede helft van 

de late ijzertijd bevindt de bewoning zich in het lagere deel van het onderzoeksgebied: 

twee rechthoekige huisplattegronden, voorzien van wanden bestaand uit balken (str. 

26 en 85). Huisplattegrond 3, de enige plattegrond die in cluster 3 is aangetroffen, 

zou de opvolger van deze erven kunnen zijn. In dat geval moet de bewoning zich 

vanuit cluster 2 naar het noorden hebben verplaatst. Omdat slechts een beperkt 

deel van dit noordelijke dekzandplateau is onderzocht, is echter niet uit te sluiten 

dat huisplattegrond 3 tot een lokale, afzonderlijke opvolging van erven behoort: met 

voorgangers of opvolgers die zich mogelijk buiten de grenzen van het onderhavige 

onderzoek bevinden. 

De constructies van de hierboven genoemde plattegronden vertonen overeenkomsten 

met elkaar en lijken telkens een volgende stap in een lokale bouwtraditie te betreffen. 

Hierbij is sprake van een geleidelijke ontwikkeling van driebeukige plattegronden naar 

grotendeels vierbeukige plattegronden in de midden-ijzertijd. Aan het begin van de 

late ijzertijd verdwijnen de binnenstijlen en verschijnen geheel tweebeukige structuren, 

waarbij de kern werd gedragen door middenstijlen. Tegen het eind van ijzertijd is 

opnieuw sprake van een combinatie van midden- en binnenstijlen. De plattegronden 

nemen in de loop van de tijd in lengte af, maar er lijkt in alle gevallen toch sprake te 

zijn van een woonstalboerderij. De afname in lengte heeft vooral geresulteerd in een 

kleiner staldeel: van 9,7 m lengte bij str. 12 (type 2) naar 6,6 m lengte bij str. 3 (type 

5). De boerderijen waren voorzien van schilddaken en ingangen in de lange zijde. 

Bij de jongere plattegronden kon daarbij worden vastgesteld dat de wanden waren 

opgebouwd uit balken, herkenbaar aan dicht op elkaar gelegen, rechthoekige sporen. 

Afwijkend zijn plattegronden 33 en 58, gelegen op het dekzandplateau van cluster 2. 

De structuren zijn niet in de ontwikkeling van deze lokale bouwtraditie te plaatsen. Ze 

passen eerder bij het Zuid-Nederlandse gebouwtype Oss-Ussen 5a. De vraag rijst dan 

ook of deze plattegronden een lokale oorsprong kennen of een introductie vanuit het 

zuiden vormen. Mag men hieruit afleiden dat er sprake was van een hiaat in bewoning, 

waarna zich nieuwe bewoners in het gebied vestigden? De dataset is te beperkt om 

hier antwoorden op te geven.

De erven zijn slechts in beperkte mate te reconstrueren. Duidelijke afbakeningen 

ontbreken. Greppel 01 kan zowel een erf als een weide begrenzen. Duidelijk is wel 

113  Meurkens 2018.
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dat waterputten en -kuilen geen vast element op het erf vormden. Kuilen konden 

slechts in twee gevallen (str. 147 en 148) aan een erf worden toegekend. Het 

merendeel van de erven bestaat dan ook uit een combinatie van een woonstalboer-

derij en diverse spiekers. De spiekers bevinden zich binnen een straal van ca. 20 m 

van het hoofdgebouw, vooral langs de lange zijde. Op twee locaties (str. 3 en 26) 

is een spieker vrijwel tegen de kopse kant van de woonstalboerderij geplaatst. De 

spiekers kenden een kortere gebruiksduur dan de hoofdgebouwen en zijn regelmatig 

herbouwd. De variatie in omvang en constructiewijze is daarbij beperkt. Enkel op het 

erf van huisplattegrond 3 kon de combinatie van diverse typen en formaten worden 

vastgesteld. Hierbij kan gedacht worden aan een onderscheid in het opgeslagen goed 

zoals hooi, graan of peulvruchten.

De materiële cultuur van de ijzertijdbewoning van De Driehoek sluit aan bij die van 

gelijktijdige vindplaatsen in de Gelderse vallei.114 Enkele stenen werktuigen (klop-, 

wrijf- en slijpstenen) en een spinklos wijzen daarbij op de verwerking van gewassen en 

wol op huishoudelijk niveau. Macrobotanisch onderzoek wijst op de aanwezigheid van 

bedekte gerst, tarwe en mogelijk ook trosgierst en koolzaad/raap. Het is aannemelijk 

dat behalve landbouw ook sprake was van veeteelt: voor de huizen mag een functie 

als woonstalboerderij worden verondersteld en pollenonderzoek wijst erop dat het 

landschap werd opengehouden door begrazing en afplagging. 

De 500 jaar aan bewoningssporen van De Driehoek mag dan wel als de neerslag van 

slechts één rondzwervend huishouden worden beschouwd. Kijkt men naar de wijdere 

omgeving dan is duidelijk dat deze bewoning onderdeel uitmaakt van een uitgestrekt 

nederzettingsareaal waar ook de ijzertijderven van Harselaar-Zuid toe behoren 

(Figuur 8.3). Zo valt het begin van bewoning te Harselaar-Zuid zien we eveneens ook 

in de vroege ijzertijd en is er sprake van een ruime vertegenwoordiging van erven 

uit de midden- en late ijzertijd.115 In tegenstelling tot De Driehoek lijkt de bewoning 

te Harselaar-Zuid echter niet aan het eind van de ijzertijd op te houden; deze duurt 

voort tot in de Romeinse tijd. Los van dit verschil sluiten beide vindplaatsen aan bij het 

regionale beeld van de bewoning in de ijzertijd: individuele erven of kleine gehuchtjes 

met bijbehorende akkers die zich in de loop van tijd over slechts korte afstanden 

verplaatsten.116 

8.4 Middeleeuwen en Nieuwe tijd

Onderzoeksvragen: 4 t/m 8, 10 t/m 13, 15 t/m 20
Nadat De Driehoek eeuwenlang verlaten is geweest, vestigen zich in de 7e eeuw 

opnieuw mensen in/nabij het onderzoeksgebied. Er zijn geen aanwijzingen dat het 

terrein tussen het begin van de jaartelling en de 7e eeuw in gebruik was al akkerland, 

zoals bijvoorbeeld te Ede-Maanen kon worden vastgesteld.117 De Romeinse tijd en 

vroege middeleeuwen zijn vooralsnog zeer beperkt vertegenwoordigd in de directe 

omgeving van De Driehoek (Figuur 8.3).

De bewoning bevindt zich in de 7e eeuw op het hoogste, meeste zandige deel van 

het onderzoeksgebied (waterput 110, Figuur 8.2). Hiervan werd alleen een waterput 

aangetroffen: het bijbehorende erf bevindt zich vermoedelijk ten noorden van het 

114  Taayke et al. 2012; Meurkens 2018. 
115  Brouwer & Veenstra 2003; Oude Rengerink 2003, 2004a en 2004b; Pronk 2015; Porreij-Lykle-

ma 2016; Meurkens 2018.
116  Scholte Lubberink 2015a, 40.
117  Taayke et al. 294.
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opgegraven gebied. Het pollenonderzoek laat zien dat sprake was van heide en gras-

landvegetaties: een open landschap dat te verwachten is op en rond een nederzetting. 

Gedurende de gebruiksfase van de put lijkt het open karakter van het landschap nog 

verder toe te zijn genomen. Er is sprake van graslanden en akkers, indicatief voor 

een gemengd boerenbedrijf, waarmee de bewoners zelfvoorzienend waren in hun 

voedselproductie. Het vondstmateriaal is gering in aantal en betreft overwegend 

geïmporteerd materiaal uit het Duitse Rijnland: aardewerk en tefriet, beide afkomstig 

uit de regio rond Mayen. Dit ligt in lijn met andere Merovingische nederzettingen. Het 

materiaal kwam via de Rijn Nederland binnen en werd vanuit centra zoals Dorestad 

(Wijk bij Duurstede) richting het achterland verhandeld. 

Binnen het onderzochte gebied zijn geen vondsten of sporen aangetroffen van 

activiteiten in de hierop volgende eeuwen. Mogelijk verplaatste de bewoning zich 

richting het noorden. Aan de noordzijde van de rijksweg A1 (Zeumeren-recreatieplas) 

zijn immers resten uit de 10e eeuw, maar mogelijk ook uit de Karolingische periode 

gevonden (Figuur 8.3). Wel kon worden vastgesteld dat omstreeks de 11e-12e eeuw 

zowel cluster 3 als cluster 2 in gebruik waren als bouwland. De bijbehorende bewoning 

moet zich in de nabijheid hebben bevonden. Voor cluster 3 geldt de recreatieplas 

daarbij als mogelijke locatie. Bij cluster 2 bevond de bewoning zich aan de zuidzijde 

van het dekzandplateau. Hier is een meerfasig greppelsysteem aanwezig (Figuur 8.2). 

De volmiddeleeuwse bewoning van De Driehoek bevindt zich duidelijk búiten het 

akkerareaal, in het laagste deel van het plangebied. Dit is een verschil met andere 

volmiddeleeuwse vindplaatsen zoals Harselaar-Zuid en Zeumeren: op deze locaties 

vinden we de volmiddeleeuwse bewoning bínnen het akkerareaal en is in de late 

middeleeuwen pas sprake van een verschuiving van de bewoning naar de randen 

(Figuur 8.3).118 

In de 13e eeuw schuift de bewoning van De Driehoek binnen de grenzen van het 

onderzoek. De volmiddeleeuwse greppels worden geheel gedempt en een deel 

van de akker maakt plaats voor bewoning. Mogelijk is dit een aanwijzing dat 

de laagte vernatte en minder geschikt was als vestigingslocatie. We zien een 

opeenvolging van twee erven. De materiële cultuur wordt daarbij gekenmerkt door 

hoofdzakelijk regionaal geproduceerd (blauwgrijs) kogelpotaardewerk, enkele 

fragmenten van vroege plavuizen en een hoefijzer. Er zijn geen aanwijzingen voor 

een bovengemiddelde welstand of een bijzondere positie van de bewoners, zoals het 

wildvorstersgoed van Harselaar-Zuid. De bestaanswijze bestaat vermoedelijk net als 

voorgaande en opvolgende perioden uit een combinatie van landbouw en veeteelt. 

De bewoning verschuift in de 14e en 15e eeuw opnieuw uit het zicht van de opgraving. 

Binnen de onderzoeksgrenzen is slechts de randzone aangetroffen: twee rechthoekige 

erfgreppels in het oosten en zuiden van cluster 2 (Figuur 8.2). Aan deze erven zijn een 

bijgebouw (str. 46), roedenberg (str. 128) en waterput (str. 145) toe te kennen. Net 

als in de 13e eeuw bestaat het aardewerk overwegend uit regionaal geproduceerd 

(blauwgrijs) kogelpotaardewerk, alsmede enkele Duitse importen. Macrobotanisch 

onderzoek naar waterput 145 wijst uit dat de bewoners diverse gewassen verbouwden, 

verwerkten en consumeerden: rogge, haver, lijnzaad en (blad)groenten. Onzeker 

is of de bewoning zich op deze locatie voortzet of bijvoorbeeld verplaatst naar de 

erven die bekend zijn van de kadasterkaart van 1811-1832 (Figuur 8.3). Duidelijk is dat 

cluster 2 en 3 tot in de 20e eeuw in gebruik bleven als bouwland, waarbij bewoning 

118  Meurkens 2018. 
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Figuur 8.3 
Kadastrale minuut (1811-1832; bron: HisGIS.nl) met de huisplattegronden van onderhavig 
onderzoek en reeds uitgevoerde archeologische onderzoeken in de directe omgeving. 
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in de nabijheid aanwezig moet zijn geweest. Ook is duidelijk dat de indeling van het 

landschap nauwelijks is veranderd. Op beide locaties was vanaf de middeleeuwen 

sprake van aanrijking en daarmee ophoging. Voor cluster 2 lijkt de ophoging een doel 

op zich te zijn geweest: de laagtes zijn hier vrijwel genivelleerd ten opzichte van de 

hogere delen. In cluster 3 is de ophoging minder uitgesproken en lijkt deze eerder het 

resultaat van jarenlange, herhaalde bemesting. 

8.5 Conclusie: kenniswinst en vragen voor toekomstig onderzoek

M. van Zon & P. van de Geer  

Onderzoeksvragen: 22
Het hier gepresenteerde onderzoek toont aan dat in en rondom De Driehoek sprake 

is van verschillende typen landschappen en vegetaties. Enerzijds ziet men hoger 

gelegen zandige gronden, waarop eik, beuk en es konden gedijen; gronden die vanaf 

de prehistorie tot op heden geschikt waren om te beakkeren. Anderzijds ziet men lager 

gelegen gronden, waar men nattere elzenbossen mag verwachten. En hoewel deze 

laatste gronden vermoedelijk niet altijd even geschikt waren om te akkeren, waren 

ze wel geschikt als woongebied, hooiland of weidegrond. Daarnaast boden beide 

landschapstypen mogelijkheden tot de exploitatie van natuurlijke bronnen: vruchten, 

noten, planten, bomen en wilde dieren. Deze aspecten maken van De Driehoek een 

aanlokkelijke locatie voor bewoning en gebruik.

Dit komt allereerst tot uiting in de continue bewoning van midden- t/m late ijzertijd. 

De Driehoek bevestigt hierin het reeds bestaande regionale beeld van zelfvoorzie-

nende, solitaire huishoudens die zich in de loop van tijd over slechts korte afstanden 

verplaatsten.119 Het onderzoek is voor deze periode van toegevoegde waarde ten 

aanzien van de kennis omtrent veranderingen in de constructiewijze van huizen. Op De 

Driehoek werd, in verhouding tot andere onderzoeken in de regio, een ruimere variatie 

aan plattegronden op één locatie aangetroffen. 14C-onderzoek en de datering van het 

ijzertijdaardewerk wijzen daarbij op een duidelijk afgebakende periode van bewoning 

(ca. 500 jaar). Het bleek daarbij lastig om een op zichzelf staande plattegrond 

goed te dateren. De plattegronden zijn daarom op basis van gemeenschappelijke 

kenmerken gegroepeerd en in een technisch logische opeenvolging geplaatst. Deze 

typochronologie is, zoals eerder aangekaart, niet zonder haken en ogen, maar biedt 

wel aanknopingspunten voor vervolgonderzoek. Hierbij zijn de volgende vragen te 

stellen: 

Zijn de ontwikkelingen in constructiewijze, zoals verondersteld op De Driehoek, ook elders 

vertegenwoordigd en/of kunnen deze verder worden genuanceerd?  

Kunnen de typen Maanen, Dalen en Diphoorn scherper worden gedefinieerd en 

gedateerd?  

Wordt het type Oss-Ussen 5a vanuit het zuiden van Nederland geïntroduceerd? Of is dit 

type in de lokale bouwtraditie te plaatsen? 

Vragen omtrent de materiële cultuur van de ijzertijd konden slechts in beperkte 

mate worden beantwoord door de relatief geringe hoeveelheid vondstmateriaal. 

119  Scholte Lubberink 2015a, 40.
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Een belangrijke kennislacune betreft daarbij de typologie van het ijzertijdaardewerk. 

In de huidige rapportage is gebruik gemaakt van het systeem van Van den Broeke, 

die ontwikkeld is voor het zuiden van Nederland. Onduidelijk was hoe goed dit 

systeem van toepassing is op de Gelderse Vallei. Voor De Driehoek kon - net als voor 

Harselaar-Zuid - worden vastgesteld dat de complexdatering van het aardewerk (op 

basis van Van den Broeke), overeenkomt met de resultaten van het 14C-onderzoek.120 

Nadere bevestiging is echter nodig, bij voorkeur door middel van voldoende grote, 

gesloten aardewerkcomplexen in combinatie met absolute dateringen (14C-onderzoek, 

dendrochronologie). Hierbij moet gedacht worden aan complexen uit (water)kuilen 

en waterputten. Deze sporen zijn slechts sporadisch op erven aanwezig en kunnen 

- net als waterkuil 146 - juist in de periferie van het nederzettingsterrein worden 

verwacht. Het is daarom noodzaak om bij het bepalen van de strategie van toekomstig 

onderzoek rekening te houden met dergelijke “off-site” fenomenen en juist ook de 

zones met een lagere spoordichtheid te onderzoeken.

Onduidelijk is waarom in de Romeinse tijd de bewoning op De Driehoek en elders in de 

Gelderse Vallei ophoudt. Is dit te wijten aan een hernieuwde vernatting van het gebied 

of was er sprake van Romeinse militaire acties? Op basis van onderhavig onderzoek 

zijn hier geen antwoorden op te geven. Geschikte contexten voor onderzoek naar 

bijvoorbeeld veengroei werden niet aangetroffen. Ook voor toekomstig onderzoek 

blijft deze periode dan ook een punt van aandacht. 

Hoewel voor de middeleeuwse bewoning slechts uitsnedes van het oorspronkelijk 

bewoonde areaal konden worden onderzocht, verschaffen deze ons inzicht in 

periodes die tot op heden in beperkte mate in de regio Barneveld zijn aangetroffen 

en onderzocht. Voor de Merovingische periode en 13e-14e eeuw zijn nu antwoorden te 

formuleren op basale vragen omtrent locatiekeuze, bestaanseconomie en landschap-

pelijke situering. Zij leveren op een overkoepelend niveau een bijdrage aan kennis 

omtrent ontwikkelingen in deze onderwerpen door de tijd heen. Zo werd voor de 

Gelderse Vallei aangenomen dat de bewoning zich tot in de vroege middeleeuwen had 

teruggetrokken op de stuwwalflanken en de aangrenzende hoogste dekzandafzettin-

gen.121 De Vallei zou daarbij niet geheel vrij zijn geweest van menselijke invloed: over 

de hogere terreindelen liepen vermoedelijk enkele belangrijke routes. De Driehoek 

vormt een duidelijke aanwijzing dat die menselijk invloed niet alleen bestond uit 

dergelijke routes, maar dat in de Vallei wel degelijk sprake was van bewoning in de 7e 

eeuw. We mogen er daarbij vanuit gaan dat de regio Barneveld in ieder geval vanaf dat 

moment continu bewoond is geweest. Over eventuele eerdere activiteiten zijn geen 

uitspraken te doen. 

Door de fragmentarische aard van het archeologisch bestand zijn de bewoningsloca-

ties vanaf de 13e-14e eeuw tot heden moeilijk te volgen. De bewoning verplaatst zich in 

deze en opvolgende eeuwen vermoedelijk naar de erven die bekend zijn van historisch 

kaartmateriaal. Dergelijke locaties zijn niet of nauwelijks archeologisch onderzocht; 

het is dan ook niet vast te stellen vanaf welk moment de bewoning plaatsvast werd. 

Hier is dan nog een belangrijke rol weggelegd voor historisch-geografisch onderzoek. 

Voor de regio Barneveld zijn diverse historische bronnen beschikbaar die - mits 

onderworpen aan gedegen historisch onderzoek - licht kunnen werpen op de ontgin-

ningsgeschiedenis en de partijen die rechten op het land bezaten. Dergelijk onderzoek 

staat in vergelijking met naburige gebieden weliswaar nog in de kinderschoenen, maar 

120  Meurkens 2018. 
121  Keunen 2015, 48.
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kan leiden tot inzichten die met puur archeologisch onderzoek niet zijn te bereiken.122 

Een combinatie van archeologisch en historisch geografisch onderzoek kan ons 

inzicht verschaffen in de sociaal-maatschappelijke context van ontginningen en de 

potentiële ouderdom van de bewoning in een bepaald gebied. Op regionaal niveau kan 

dit bijdragen aan inzichten in de gefaseerde ontwikkeling van nederzettingen en de 

oorsprong van het kampenlandschap. 

8.5.1 Evaluatie onderzoeksstrategie

Zoals in paragraaf 4.1 is toegelicht, is bij het veldwerk gekozen voor een pragmatische 

aanpak: behalen van maximale kenniswinst met de beschikbare middelen en binnen de 

gestelde grenzen. Vooraf was duidelijk dat dit zou resulteren in keuzes. Beantwoording 

van de vragen in het PvE stond daarbij centraal. Op welke wijze? Moeten inderdaad alle 

sporen worden gecoupeerd en afgewerkt? Volstaat een selectie? Leent deze context 

zich voor uitvoerig, landschappelijk onderzoek? 

Dit ‘kiezen met kennis’ bleek in de praktijk relatief eenvoudig toepasbaar op De 

Driehoek, omdat aan een aantal basisvereisten werd voldaan: een goed leesbaar 

sporenvlak, grote putten, digitale registratie en een klein maar capabel team. Met 

een team van gemiddeld drie personen kon in minder dan vier weken tijd een terrein 

van ca. 2 hectare worden onderzocht.123 Hierbij zijn ca. 1600 sporen aangetroffen 

waarvan er ca. 100 volledig zijn gecoupeerd en afgewerkt. Nog eens 1100 sporen zijn 

gecoupeerd, maar niet afgewerkt. De overige 400 sporen zijn alleen vertegenwoordigd 

door een vlakwaarneming. 

De vraag rijst of de standaardwerkwijze een ander beeld van de archeologische 

resten had opgeleverd. Onzes inziens is dit niet het geval. De gevolgde strategie zorgt 

namelijk dat de vraagstelling non-stop centraal staat. Hoewel dit bij ieder project het 

geval dient te zijn, wordt dit niet altijd in de methodiek gereflecteerd. Bij De Driehoek 

wel: elk stap van het archeologisch onderzoek gebeurde met een reden en had een 

duidelijk doel. En omdat elke stap werd overwogen, onderling werd besproken en 

voorgelegd was er non-stop grip op de archeologie ter plaatse en kon daar op worden 

ingespeeld. 

Onzekere factor blijft het vondstmateriaal. Potentieel vondstrijke contexten zijn altijd 

gecoupeerd en soms afgewerkt: ingangspartijen, middenstaanders en kuilen. Het is 

daarbij niet te achterhalen wat er op deze wijze is gemist. Er bestaat onvoldoende 

zicht op vondstspreidingen binnen structuren en nederzettingen om hier aantallen 

aan te kunnen hangen. Systematisch onderzoek naar vondstspreidingen op volledig 

gecoupeerde en afgewerkte vindplaatsen zou bij kunnen dragen aan het begrip. 

Duidelijk is wel dat het verzamelde sample voldoende inzicht in de aard en datering van 

de complexen verschafte. 

122  Keunen 2015, 52.
123  Tijdswinst werd hierbij ook behaald doordat de bouwvoor reeds was afgegraven en doordat 

de putten niet hoefden te worden dichtgedraaid.
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Lijst van afkortingen

Afkorting Toelichting

ABR Archeologisch Basis Register

APH aardewerk - prehistorisch 

BKS baksteen

BOT bot - onbepaald

ca. circa

cal. gecalibreerd

cf. gelijkend op (determinatie niet zeker)

excl. exclusief

GR greppel

HK houtskool

HT hout

IJZ ijzertijd

IJZL late ijzertijd

IJZM midden-ijzertijd

IJZV vroege ijzertijd

incl. inclusief

indet. indetermineerbaar

MA monster - algemeen

MEL late middeleeuwen

MFE metaal - ijzer

MP monster - pollen 

Mv maaiveld

MXX metaal - onbepaald

NAP Normaal Amsterdams Peil

NAR Nederlandse Archeologische Rapporten

n.Chr. na Christus

NGE Niet Gesprongen Explosieven

PvA Plan van Aanpak

PvE Programma van Eisen

S spoornummer

str. structuur

SVU steen - vuursteen

SXX steen - onbepaald

v. vondstnummer

v.Chr. voor Christus

VKL verbrande klei

verm. vermoedelijk

VMEB vroege middeleeuwen B

ZAR Zuidnederlandse Archeologische Rapporten

Lijst van figuren
Figuur 1.1 Ligging plangebied (ster).

Figuur 1.2 Ligging van de clusters (blauw) in relatie tot het plangebied (rood). De 

onderliggende luchtfoto is tijdens het onderzoek genomen.

Figuur 1.3 Tijdsbalk.

Figuur 2.1 Het reliëf binnen het plangebied (bron: Oude Rengerink 2005, figuur 3).

Figuur 2.2 Kadastrale minuut (1811-1832; bron: HisGIS.nl) met de reeds uitgevoerde 

archeologische onderzoeken binnen het plangebied en de directe omgeving. Ook zijn 

de locaties van twee historische boerderijen (cursief) aangegeven.

Figuur 4.1 Overzicht van fase 1. Op de voorgrond is cluster 2 zichtbaar; op de 

achtergrond cluster 3 (foto: J. van Uffelen).

Figuur 4.2 Overzicht van fase 2. Op de voorgrond is cluster 2 zichtbaar. Op de 

achtergrond wordt het restant van cluster 3 afgegraven.
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Figuur 4.3 Overzicht van de onderzochte putten en de profiellocatie. In blauw de 

omtrek van cluster 2 & 3.

Figuur 5.1 Samenstelling van de ondergrond.

Figuur 5.2 Hoogtekaart van het sporenvlak.

Figuur 5.3 Profiel 1. Voor ligging zie Figuur 5.2 (P1).

Figuur 5.4 Doorsnede van spoor 46. Voor ligging zie Figuur 5.2 (S46).

Figuur 6.1 De Driehoek cluster 2 en 3 - sporen uit de midden- en late ijzertijd.

Figuur 6.2 Selectie huisplattegronden. Schaal 1:200.

Figuur 6.3 Selectie spiekers. Schaal 1:200.

Figuur 6.4 Waterkuil 146.

Figuur 6.5 Kuil 147 (boven) en 148 (onder).

Figuur 6.6 Selectie van het handgevormde aardewerk. Schaal 1:2 (tekeningen: R. 

Timmermans).

Figuur 6.7 Vuurstenen werktuigen. Schaal 1:1 (tekeningen: R. Timmermans).

Figuur 6.8 Klop-/wrijfsteen van kwartsiet. Schaal 1:2 (foto’s: M.E. Hemminga).

Figuur 6.9 Klopstenen van graniet (links) en kwartsiet (rechts). Schaal 1:2 (foto’s: M.E. 

Hemminga).

Figuur 6.10 Hoofdiagram pollenmonster - waterkuil 146. Groen: percentage 

arboreaal pollen (AP; bomen); geel: percentage non-arboreaal pollen (NAP; heide, 

cultuurgewassen en kruiden).

Figuur 6.11 14C-dateringen.

Figuur 6.12 Spreiding van de types huisplattegronden.

Figuur 7.1 De Driehoek cluster 2 en 3 - sporen uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd.

Figuur 7.2 Huisplattegronden - middeleeuwen.

Figuur 7.3 Huisplattegrond 100 - leem in de paalkern van één van de binnenstijlen.

Figuur 7.4 Bijgebouwen - middeleeuwen.

Figuur 7.5 Bijgebouw 46 - hout in een van de hoekpalen.

Figuur 7.6 Waterput 110.

Figuur 7.7 Waterput 110 - beschoeiing.

Figuur 7.8 Mogelijk plankje van een meubelstuk (v. 157).

Figuur 7.9 Waterput 144.

Figuur 7.10 Waterput 145.

Figuur 7.11 Kuip. Schaal 1:5 (tekenaar: R. Timmermans).

Figuur 7.12 Kuip - bodemplaat.

Figuur 7.13 De Driehoek cluster 2 en 3 - kuilen en greppels uit de middeleeuwen en 

Nieuwe tijd.

Figuur 7.14 Doorsnedes van enkele kuilen.

Figuur 7.15 Doorsnedes van greppels 02 t/m 05.

Figuur 7.16 Cluster 2 - stratigrafische positie van een paalspoor van roedenberg 71 

(13e-14e eeuw).

Figuur 7.17 Cluster 3 - opbouw van het antropogene dek. Hieronder is een paalspoor 

van spieker 6 (ijzertijd) te zien.

Figuur 7.18 Verhouding van het percentage scherven per DS-bakselcode (excl. 

Merovingisch en indet. aardewerk).

Figuur 7.19 Randfragment van een pot van ruwwandig aardewerk. Schaal 1:1 (tekenaar: 

R. Timmermans).

Figuur 7.20 Steengoed spinsteen. Schaal 1:1 (tekenaar: R. Timmermans).

Figuur 7.21 Selectie van het aardewerk uit waterput 145. Schaal 1:2 (tekenaar: R. 

Timmermans).

Figuur 7.22 Fragmenten van 13e eeuwse plavuizen.
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Figuur 7.23 Hoefijzer uit waterput 144 (röntgenfoto: Restaura).

Figuur 7.24 Hoofdiagram pollenmonster - waterput 110. Groen: percentage 

arboreaal pollen (AP; bomen); geel: percentage non-arboreaal pollen (NAP; heide, 

cultuurgewassen en kruiden).

Figuur 7.25 Stappen in de oogstverwerking. Van dorsen (1) tot het met de hand 

verwijderen van grote onkruidzaden (10).

Figuur 8.1 Sporen & structuren in relatie tot de samenstelling van de ondergrond - 

ijzertijd.

Figuur 8.2 Sporen & structuren in relatie tot de samenstelling van de ondergrond - 

middeleeuwen en Nieuwe tijd.

Figuur 8.3 Kadastrale minuut (1811-1832; bron: HisGIS.nl) met de huisplattegronden 

van onderhavig onderzoek en reeds uitgevoerde archeologische onderzoeken in de 

directe omgeving.
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