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1 Inleiding  

0 200m

Archol (Archeologisch Onderzoek Leiden BV), het uitvoerende orgaan van de 
Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden, heeft in de periode februari ---
mei 2001 in opdracht van de gemeente Cuijk een Aanvullend Archeologisch 
Onderzoek (AAO) uitgevoerd in het plangebied Heeswijkse Kampen. Het onder-
zoeksterrein ligt in het buitengebied van Cuijk. In het noorden wordt het begrensd 
door de haven van Cuijk, in het westen door de A73, in het oosten door de spoor-
lijn Nijmegen - Roermond en in het zuiden door de Beersebaan. Het is een open en 
landelijk gebied met een drietal kleine gehuchten: De Nielt, Heeswijk en Ewinkel. 
Deze bestaan uit enkele boerderijen en worden aan de oostzijde geflankeerd door 
de grotendeels in de jaren ’80 en ’90 aangelegde woonwijk Heeswijkse Kampen. 
Uit een door RAAP uitgevoerde Aanvullende Archeologische Inventarisatie 
(AAI-1) is gebleken dat het plangebied een hoge archeologische potentie kent.1

Bij dit onderzoek zijn in boringen fragmenten prehistorisch en/of inheems-
Romeins en middeleeuws aardewerk aangetroffen.2 Oppervlaktekarteringen 
leverden vondsten uit de ijzertijd, middeleeuws aardewerk en een vuurstenen kling 

1 De Baere, 2001. 
2 De Baere, 2001. 

Figuur 1 
Plangebied Heeswijkse 
Kampen, onderzoeks-
locaties met proef-
sleuven
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uit de steentijd op. De aanwezigheid van een dik esdek werd aangetoond en er werd 
een mogelijk oudere akkerlaag aangetroffen. Uit het plangebied zijn verder negen 
vondstmeldingen bekend uit ARCHIS, de nationale archeologische databank. 
Het betreft vondsten uit het neolithicum, de bronstijd, de ijzertijd, de Romeinse 
tijd en mogelijk ook uit het paleolithicum en/of het mesolithicum. Uit de directe 
omgeving van het plangebied is een veelvoud van dergelijke meldingen bekend. 
In het gebied zijn tevens twee terreinen, bij Ewinkel (CMAcode 46A-024) en bij 
Heeswijk (CMAcode. 46A-023), door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek (ROB) als terreinen van zeer hoge archeologische waarde 
aangewezen.
Het onderzoeksterrein bleek uiteindelijk kleiner en diffuser dan in eerste instantie 
werd verwacht (figuur 1). Bepaalde delen zijn nog niet in het bezit van de gemeente 
Cuijk. Andere delen werden niet door de pachters vrijgegeven. Wanneer in het 
kader van de verdere bebouwing van het plangebied werkzaamheden worden 
uitgevoerd kunnen deze leiden tot verstoring en vernietiging van mogelijk 
aanwezige archeologische sporen in het gebied. 
Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van drs. E. Ball en dr. H. Fokkens, met 
medewerking van drs. S. Arnoldussen, drs. L van Hoof, drs. A. Overmeer en 
G. Smits. Drs. H. van Enckevort en lokaal archeoloog J. Koeling verschaften 
informatie en documentatie over het onderzoeksgebied. Drs. H. van Enckevort 
determineerde tevens een deel van het aardewerk. Röntgenonderzoek van metalen 
objecten is uitgevoerd door de afdeling Radiologie van het Leids Universitair 
Medisch Centrum. 

2 Landschappelijk en historisch kader 

Het Land van Cuijk maakt deel uit van de terrasvlakte van de Maas. Het gebied 
wordt gekenmerkt door een kleinschalig rivierlandschap met verlande rivierlopen, 
terrastreden en rivierduinen.3 De basis voor het huidige landschap werd voor een 
groot deel gelegd in het Saalien, de voorlaatste ijstijd, toen de Rijn en de Maas tot 
een grote vlechtende rivier samenstroomden. Doordat de dalbodem opgevuld werd 
met grove zanden onstond een naar het westen toe afhellende riviervlakte. Tijdens 
het Weichselien, de laatste ijstijd, zorgde smeltwater voor sedimenttransport dat in 
de riviervlakte van de Maas terechtkwam. In de riviervlakte werd hierdoor een dik 
pakket matig fijne tot grove, grindrijke zanden afgezet.4

Het in voorgaande perioden gevormde laagterras werd in het Allerød interstadiaal 
overdekt met een leemlaag, als komafzetting van een meanderend riviersysteem. 
In het Jonge Dryas-stadiaal gingen de rivieren opnieuw over in een vlechtend 
patroon en vormden brede riviervlakten. Deze rivieren sneden zich in waardoor 
een rivierterras ontstond op een niveau dat lager ligt dan het oorspronkelijke 
‘laagterras’. Dit niveau, dat inmiddels in een groot deel van het rivierengebied is 
aangetroffen, wordt beschreven onder de naam terras X.5 Vanuit de brede en 
ondiepe rivierbeddingen traden in het late Dryas verstuivingen op die langs de 
rivieren rivierduinen vormden. 
In het Atlanticum nam de Maas haar huidige loop. Door periodieke over-
stromingen van de meanderende Maas werd klei afgezet in de lagere delen. 

3 Verhart & Wansleeben, 1990, 1992. 
4 De Baere, 2001. 
5 Berendsen 1996. 
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Sinds de zestiende eeuw heeft de Beerse Maas in het Land van Cuijk een belangrijke 
rol gespeeld. Bij extreem hoge waterstanden liet men het water via de Beerse 
Overlaat ongehinderd het land instromen. Een deel van het achter de dijken 
liggende oppervlak werd daardoor op regelmatige tijdstippen overstroomd 
waardoor pakketten kleien en zanden werden achtergelaten.6 Deze afzettingen zijn 
aanwezig in de lagere delen van het plangebied. 
Het natuurlijke reliëf in het plangebied, vooral gevormd door een rivierterras met 
lichte stuifduinen en restgeulen van vlechtende rivieren wordt op verschillende 
plaatsen geaccentueerd door de aanwezigheid van een esdekpakket, de zogenaamde 
enkeerdgronden. Esdekken zijn het resultaat van een eeuwenlange (plaggen)-
bemesting waardoor het oorspronkelijke maaiveld kunstmatig is opgehoogd. 
Zij zijn in grote delen van het Pleistocene zandgebied van Nederland ontstaan. 
In tegenstelling tot het huidige wisselende grondgebruik in de landbouw werd het 
gebruik van akkers en weilanden in de Middeleeuwen niet afgewisseld. Materiaal 
uit de potstal, bestaand uit een mengsel van stalmest, huisafval, bosstrooisel en 
heideplaggen, werd eeuwen lang over de akkers uitgestrooid. Sommige enkeerd-
gronden waren meer dan duizend jaar in gebruik.7 Dergelijke gronden liggen 
meestal als relatief hoge, langgerekte ruggen in het landschap in de nabijheid van 
bewoningskernen. Een gevolg van deze antropogene invloed op het landschap is 
dat eventuele archeologische resten goed beschermd zijn tegen (moderne) land-
bouwmachines die met een gemiddelde ploegvoordiepte van veertig centimeter niet 
tot in het sporenniveau doordringen. Het afgelopen decennium hebben 
opgravingen op verscheidene locaties in esdekgebieden aangetoond dat uitgestrekte 
prehistorische landschappen op deze wijze afgedekt zijn.
Het plangebied kent, historisch gezien, een lange ontginningsgeschiedenis. De 
gehuchten De Nielt, Heeswijk en Ewinkel (destijds Nieuwe Winkel of Nieuwinkel) 
zijn op de Tranchotkaart, welke voor dit gebied rond 1833 is vervaardigd, vermeld. 
De gebieden hieromheen zijn dan in gebruik als landbouwgebied. De hogere 
gedeelten waren akkerland de lage gebieden voornamelijk weidegrond. De dikte 
van het esdek op de hogere gedeelten en de tijdens het onderzoek aangetroffen 
prehistorische en Romeinse nederzettingssporen impliceren echter een veel langere 
agrarische geschiedenis.  

3 Archeologie in en om het gebied 

Het land van Cuijk en haar omgeving is rijk aan archeologische vindplaatsen. Deze 
kunnen gedateerd worden van het laat paleolithicum tot in de post-middeleeuwse 
periode. Prehistorische vondsten zijn bekend uit Haps. Daar zijn grafheuvels uit het 
neolithicum en de bronstijd gevonden, en een urnenveld en nederzettingssporen 
uit de ijzertijd.8 Uit Linden zijn sporen van prehistorische, Romeinse en middel-
eeuwse bewoningsactiviteiten bekend.9 In Cuijk zelf zijn graven uit het neolithicum 
en uit de midden-bronstijd aangetroffen en is in de vorige eeuw een urnenveld uit 
de late bronstijd gevonden. In het centrum zijn begravingen bekend van het terrein 
rond de Martinuskerk, de Korte Molenstraat, de Schoolstraat en de Kaneelstraat.10

6 De Baere 2001. 
7 Bodemkaart van Nederland, Stiboka, uitgave 1976. 
8 Verwers 1972. 
9 Verhart & Wansleeben 1990, 1992. 
10 Koeling in prep. 
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Cuijk is archeologisch echter het bekendst door de grote hoeveelheid sporen uit de 
Romeinse tijd. De vermelding van ‘Ceuclum’ op de Tabula Peutingeriana of
Peutinger-kaart, een middeleeuwse kopie van een Romeinse wegenkaart, toont het 
belang van Cuijk in deze periode. Cuijk lag op een knooppunt van twee grote 
wegen: de weg die Tongeren over Blerick met Nijmegen verbond en de weg naar 
Xanten langs de Niers.11 Deze kruising en de mogelijkheid de rivier over te steken 
gaf de locatie een bijzonder strategische positie. Tijdens diverse opgravings-
campagnes zijn op verschillende locaties in het centrum sporen aangetroffen van 
een castellum, tempels, een vicus, een grafveld en een laat Romeinse brug over de 
Maas.12 Op diverse plaatsen zijn de overblijfselen gevonden van de Romeinse weg 
die van Nijmegen via Cuijk naar Tongeren liep. Al in de eerste eeuw na Chr. neemt 
Cuijk een belangrijke plaats in. Allereerst door de mogelijke aanwezigheid van een 
1e eeuws castellum 13en in de twee eeuwen daarna door de aanwezigheid van een 
vicus die, ten minste een gedeelte van deze periode in dit deel van Noord-Brabant 
een centrale functie kan hebben vervuld. Uit de 4e eeuw kennen we twee elkaar 
opvolgende castella. Aan de oostzijde hiervan bevond zich een kade en de brug over 
de Maas.
Zoals reeds vermeld, zijn uit het plangebied zelf en het direct daaraan grenzende 
areaal tal van archeologische vondsten bekend. Naast losse vondsten van het 
neolithicum tot en met de Romeinse tijd zijn er uit de woonwijk Heeswijkse 
Kampen enkele grafvelden en nederzettingsterreinen bekend. Bij de aanleg van 
wegcunetten en bouwputten zijn een urnenveld uit de late bronstijd en vroege 
ijzertijd, geflankeerd door graven uit de midden en/of de late ijzertijd, en een 
Romeins grafveld aangetroffen.14 Deze vondsten gaven aanleiding tot een nood-
onderzoek door de ROB. Hierbij werd het Romeinse grafveld voor een groot 
gedeelte opgegraven. Tijdens de opgravingscampagnes werden 110 graven 
gevonden. Lokale archeologen troffen nog eens veertig crematies aan. Een aantal 
graven is ongezien verdwenen door bouwactiviteiten en door schatgravers. Het 
totale aantal wordt geschat op iets minder dan tweehonderd.15 Op basis van de in 
het graf meegegeven objecten worden de graven gedateerd van de eerste helft van 
de eerste eeuw tot in de tweede eeuw.16 Van het grafveld uit de late bronstijd en de 
vroege ijzertijd kon tijdens de opgravingscampagnes slechts een klein gedeelte 
worden onderzocht. Hier zijn twintig urnbijzettingen aangetroffen die zich in de 
randzone van het complex bevonden. Het grootste gedeelte van het urnenveld was 
destijds al onder de woonwijk verdwenen.17 Lokale archeologen hebben echter in 
een aantal bouwputten een groot aantal bijzettingen uitgegraven.18 Uit hun 
collecties en uit andere meldingen wordt duidelijk dat hier een groot grafveld moet 
hebben gelegen dat zeker meerdere honderden graven heeft omvat. Het grootste 
aantal bijzettingen concentreerde zich rond het huidige Brouwersbos. We kunnen 
er van uitgaan dat dit urnenveld zich oorspronkelijk over een groot gebied heeft 
uitgestrekt. Tevens is duidelijk uit vondstmeldingen, gedaan tijdens de bouw van de 
woonwijk, dat er zich hier bovendien enkele nederzettingsterreinen uit de 
bronstijd, de late ijzertijd en de Romeinse tijd hebben bevonden. Deze zijn echter 
nooit intensief onderzocht. 

11 Haalebos in prep. 
12 De Ridder 1994. 
13 Van Enckevort en Thijsen in prep. 
14 Mond. med. J. Koeling. 
15 Hessing e.a. 1988. 
16 Hessing e.a. 1988, De Ridder 1992. 
17 Hessing e.a. 1988. 
18 Koolen 1981. 
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In het plangebied zelf zijn twee terreinen van hoge archeologische waarde aanwezig. 
Het door de ROB aangegeven areaal bij Ewinkel zou een mogelijk urnenveld 
betreffen. De locatie bij Heeswijk een nederzettingsterrein uit de ijzertijd en de 
Romeinse periode. Dit nederzettingsareaal is echter reeds grotendeels verdwenen 
onder de woonwijk Heeswijkse Kampen.  

4 Het onderzoek 

4.1 Vraagstellingen 

Bij de aanwezigheid van een vindplaats is het doel om de aard en datering, de 
omvang, de verspreiding, de diepteligging en de conserveringskwaliteit van de 
archeologische sporen in de bodem te bepalen. Dit betreft zowel het vondst-
materiaal als de grondsporen.
Naast deze doelstellingen stonden mede op basis van het programma van eisen de 
volgende vragen centraal: 

Wat is de kwaliteit van bewoningsporen en vondsten, gelet op verstorende 
processen als egalisatie? 
Hoe zit het met de door RAAP geconstateerde oude akkerlaag? De vraag is of 
deze akkerlaag al dan niet identiek is aan het esdek en of in deze laag nog 
ongestoorde vondstniveaus aanwezig zijn. 
Is er een relatie tussen de archeologische neerslag en de landschappelijke 
situatie? Wat is de relatie tussen de hogere en lagere delen van de terreinen? 
Is er voorafgaande aan de bebouwing van het plangebied een opgraving van 
(een deel van) het terrein noodzakelijk? Komt (een deel van) het terrein in 
aanmerking voor bescherming, kan volstaan worden met een adequate 
archeologische begeleiding van de graaf- en bouwwerkzaamheden of is verder 
archeologisch onderzoek overbodig?19

4.2 Methodiek 

Verkennend of prospectief archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand 
aan ingrepen in de bodem en is bedoeld om eventuele vindplaatsen te karteren en 
te waarderen. Deze waardering gebeurt op basis van verschillende criteria waaraan 
de vindplaats wordt getoetst.20 Vervolgens kunnen de vindplaatsen worden 
beschermd door deze op te nemen in het bestemmingsplan of voorafgaande aan de 
bouwwerkzaamheden op te graven. Prospectief onderzoek kan worden uitgevoerd 
door veldkarteren, booronderzoek, proefsleuvenonderzoek of een combinatie 
daarvan. Het voordeel van proefsleuvenonderzoek is dat zowel nederzettings-
arealen, grafvelden, akkercomplexen en andere off-site manifestaties in kaart 
kunnen worden gebracht. In principe is verkennend en waarderend onderzoek zo 

19 Dit laatste advies zou mogelijk zijn waneer een terrein volledig verstoord blijkt te zijn door latere af of 
ingraving. 

20 Toetsing vindt plaats aan de hand van een lijst van criteria opgesteld door de R.O.B. Op de verschillende 
criteria kan een vindplaats ‘scoren’ waarna op basis van de ‘eindscore’ de mate van behoudeniswaardigheid 
wordt bepaald. 
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weinig mogelijk destructief. Vindplaatsen kunnen dan nog relatief ongestoord in 
hun geheel worden beschermd of integraal worden opgegraven.  

Bij proefsleuvenonderzoek zoals de Faculteit der Archeologie Leiden dat uitvoert, 
worden eerst op een onderlinge afstand van vijftig meter parallelle, over het 
algemeen twee meter brede sleuven aangelegd (figuur 2). Indien blijkt dat een 
terrein ernstig is verstoord of in het geheel geen sporen oplevert, wordt hiermee 
volstaan. Sporen laten zich in het algemeen herkennen als verkleuringen in de 
natuurlijke ondergrond. Het zijn de restanten van ingegraven palen, gegraven 
kuilen en greppels, haardplaatsen etc. Indien sporen aanwezig zijn, worden deze 
opgetekend en zonodig bemonsterd. Om de verspreiding specifieker te karteren 
kunnen extra sleuven worden aangelegd. Tenslotte kan op strategische plaatsen de 
sleuf worden verbreed om de aard van de sporen(clusters) en eventueel aanwezige 
structuren te bepalen.

In totaal zijn er gedurende het onderzoek in het plangebied Heeswijkse Kampen 55 
sleuven aangelegd (zie figuur 1). Met deze proefsleuven zijn behalve de sporen en 
het vondstmateriaal ook het bodemprofiel en de eventuele verstoringen daarvan in 
kaart gebracht. Bij de aanleg zijn de bouwvoor en een deel van het esdek machinaal 
verwijderd. In de basis van het esdek is een eerste vlak aangelegd. Hieruit is in 
vakken van vijf meter proefsleufmateriaal verzameld. Tevens is dit niveau met de 
metaaldetector onderzocht. Tijdens het onderzoek is gebleken dat op grote delen 
van het plangebied direct onder het esdek een (gedeelte van een) fossiel loop- of 
akkerniveau aanwezig was.21 Hierop werd een tweede vlak aangelegd dat met de 
metaaldetector is onderzocht en waaruit per vijf meter sleufmateriaal is verzameld. 
Hierna is wederom machinaal tot op het sporenniveau verdiept waarna sporen op 
een vlaktekening zijn opgetekend. Vondsten die in het sporenvlak aanwezig waren 
zijn per spoor verzameld. In een aantal gevallen zijn sporen uitgegraven om hun 
karakter te kunnen vaststellen of om daterend materiaal te verzamelen. Alle sleuven 
zijn met een infrarood-theodoliet in het rijksdriehoeksnet ingemeten. Tevens zijn 
digitale kaarten van het Pleistocene oppervlak binnen de sleuven en van het huidige 
maaiveld vervaardigd. Na optekening en inmeting zijn de sleuven dichtgereden 
door de machine.
Hieronder zullen de vindplaatsen afzonderlijk worden besproken. Er wordt een 
geïntegreerd beeld geschetst waarin materiaal en grondsporen in samenhang 

21 Zoals ook al door RAAP in hun boringen herkend als oude akkerlaag. De Baere 2000. 

Figuur 2 
Het graven van proefsleuven 
op De Nielt. 
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worden behandeld. Een specifieke beschrijving van de vele afzonderlijke vondsten 
kan tijdens eventueel vervolgonderzoek plaatsvinden. 

5 De resultaten 

5.1 De Nielt 

De Nielt is gelegen in het uiterste noorden van het plangebied. Het betreft hier een 
oost-west lopende verhoging waarop RAAP tijdens oppervlaktekarteringen en 
tijdens een boorcampagne een aantal prehistorische scherven en wat middeleeuws 
materiaal heeft verzameld.

6 5

100m
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De Nielt

Onderzoek niet  moge lijk
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4 3 2 1
16
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Dit terrein is met zestien overwegend noord-zuid georiënteerde sleuven onderzocht 
(figuur 3). De sleuven 1 tot en met 6 en 12 tot en met 16 zijn op de hogere delen 
van het plangebied aangelegd, de sleuven 7 tot en met 11 op de lagere zuidzijde. 
Enkele delen, waaronder het bebouwde areaal, een paardenwei, een particuliere 
tuin en grote delen van een boomgaard konden niet worden onderzocht.22 Evenwel 
kan worden aangetoond dat op de gehele verhoging zeer bijzondere vindplaatsen 
afgedekt zijn. 

5.1.1 Landschappelijke en bodemkundige situatie 
Het gehucht De Nielt is gesitueerd op een hooggelegen restant van een rivierterras 
bestaand uit grof zand en grind. Dit terras is al vroeg aan de noord- en aan de 
westzijde door rivieractiviteiten weggeërodeerd. Hierop zijn op diverse plaatsen 
stuifduinen ontstaan. Hierdoor zijn er aan deze kanten sterk geprononceerde 
stijlranden ontstaan met een direct verval van meerdere meters (figuur 4a). 
De rivierarm die hierlangs gelegen heeft is, blijkens vondsten van diverse lokale 
archeologen, in elk geval tot aan de ijzertijd watervoerend geweest. Aan de zuidkant 
is de rug begrensd door een met Beerse Maaskleien opgevulde laagte. Deze twee 
zones worden gescheiden door een zandpad dat direct langs de zuidkant van De 

22 Door de behulpzaamheid van fruitkweker Loeffen kon echter een sleuf dwars door de boomgaard worden 
aangelegd.

Figuur 3 
De Nielt, locate van 
proefsleuven en 
beschikbaarheid van 
terreinen.
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Nielt loopt. Dit pad vormt hier al lange tijd de grens tussen laag en hoog zoals blijkt 
uit de Tranchotkaart en de Historische kaart 1837-1844. 
We kunnen hier zonder meer spreken van een markante en strategische plaats in 
het landschap. Acht hectare van deze markante rug valt binnen het plangebied. 
Het huidige reliëf van De Nielt, gevormd door een grote tongvormige hoogte 
verbergt een diverser en nog sterker geprononceerde geomorfologie bestaand uit 
twee min of meer oost-west lopende ruggen met een centraal gelegen laagte 

(figuur 4b). Deze hoogteverschillen worden genivelleerd door de aanwezigheid van 
een dikke bouwvoor en een esdek.23 Dit laatste pakket heeft een variabele dikte van 
twintig centimeter tot ongeveer een meter. Onder dit esdek is een sterk gebiotur-
beerde bruine tot donkerbruine zeer vondstrijke laag aangetroffen. Op de hogere 
delen is dit pakket tot twintig centimeter dik en bevat houtskool en vuursteen uit 
het midden-neolithicum en de bronstijd, laat neolithisch, bronstijd-, ijzertijd-, en 

23 Dit pakket is als esdek gekarteerd. De grove zandige structuur en de lichte kleur zijn opmerkelijk. Het is 
duidelijk dat het hier wel om een ophogingspakket gaat. Micromorfologisch onderzoek tijdens vervolg-
onderzoek zal hier uitsluitsel over geven. 
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Figuur 4b 
De Nielt, Hoogtelijnenkaart 
van vlakhoogtes in meters 
boven NAP. 

Figuur 4a 
De Nielt, 
Hoogtelijnenkaart van 
huidige maalveld in 
meters boven NAP. 
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Romeins aardewerk en ijzeren en bronzen objecten. Deze vondstlaag lijkt een 
(restant van een) voortdurend betreden, bewerkt en gebioturbeerd origineel 
oppervlak. In de centraal gelegen laagte op dit terrein is dit bruine pakket 
aanzienlijk dikker, tot ongeveer veertig centimeter. Hierin lijkt een gelaagdheid 
aanwijsbaar op basis van dateerbaar materiaal. Onderin ligt vooral ijzertijd- of 
inheems-Romeins vaatwerk, enkele bronstijdscherven en enkele Romeinse 
scherven. Bovenin vooral aardewerk uit de Romeinse periode tezamen met een 
gering aantal inheemse of ijzertijdscherven. In deze laag is geen middeleeuws of 
post-middeleeuws aardewerk aangetroffen. Zowel op de hogere als op de lagere 
gedeelten begint het sporenniveau in dit pakket. Dit is vooral zichtbaar door de 
houtskoolrijke sporen die zich al hoog aftekenen. Het grootste deel is echter pas 
zichtbaar in de ondergelegen geel-bruine laag van overwegend matig gesorteerd 
zand met wat grind. Ook deze matrix kenmerkt zich door een hoge mate van 
bioturbatie. Het sporenniveau bevindt zich op variabele diepte, tussen de vijftig 
centimeter en anderhalve meter onder het maaiveld.  
Door de aanwezigheid van (een deel van) het bovengenoemde fossiele oppervlak en 
de afdekking hiervan door een esdek kunnen we op grote delen van deze vindplaats 
spreken van zeer goede conserveringsomstandigheden. De meest intacte profielen 
bevinden zich in de putten 1 tot en met 6 (figuur 5). De uiterste noordkant van 
deze putten is echter soms licht verstoord door latere ingraving. De putten 12, 13 
en 14 laten een overwegend verstoorde stratigrafie zien.  

5.1.2 Grondsporen en materiaal 
Alle proefsleuven die op de hogere gedeelten zijn aangelegd kennen een hoge tot 
zeer hoge spoor- en of materiaaldichtheid. Het onderzoek van dit gedeelte heeft 
enkele honderden sporen en vele duizenden vondsten, alleen al uit het fossiele 
bodemniveau, opgeleverd.  
In alle sleuven is materiaal uit de midden-bronstijd, de ijzertijd en de Romeinse tijd 
vertegenwoordigd. Dit materiaal is vooral uit de vondstlaag afkomstig. Verder is 
veel materiaal gevonden tijdens het opschaven van sporen en tijdens het incidenteel 
couperen daarvan. Hieronder worden sporen en vondsten kort behandeld. Enkele 
opvallende gedeelten van het terrein worden in meer detail besproken.
De sleuven 1 tot en met 6 zijn gesitueerd op het westelijke, meest geprononceerde 
deel van het terrein (bijlage 1). De spoordichtheid neemt toe naarmate het terrein 
smaller en hoger wordt. Sleuf 1 bevat vooral aan de hoge zuidkant sporen. Deze 
kunnen voornamelijk als paalsporen worden geïnterpreteerd. Hierin is binnen het 
kleine oppervlak van de proefsleuf geen structuur te herkennen. Tijdens het 
opschaven van het vlak is uit een aantal van deze sporen aardewerk geborgen. Het 
betreft vooral aardewerk uit de ijzertijd en/of late bronstijd (zie bijlage 2). In het 
centrale gedeelte van de put ligt het Pleistocene niveau aanmerkelijk dieper dan aan 
de zuidkant. Er zijn hier geen sporen herkend. Wel zijn hier veel kleine fragmenten 
aardewerk uit de bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd aangetroffen. Deze bevinden 
zich in de onder het esdek gelegen vondstlaag. Het is op deze dieper gelegen 
stukken dat een gelaagdheid in de vondstlaag aanwijsbaar lijkt. Hier is tevens een 
laat- Romeins muntje gevonden. Het betreft een Follis van Constantinus I en zonen 
en is geslagen tussen 335-340. Op de munt zijn twee soldaten en een veldteken  
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Figuur 5 
De Nielt, geogenetisch profiel van 
sleuf 3. 
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afgebeeld (figuur 6).24 Dergelijke stukken zijn nog tot enkele eeuwen later in 
omloop geweest.25 Naar het noorden van de sleuf stijgt het Pleistocene niveau snel. 
Aan het begin van deze tweede rug zijn twee (paal)sporen herkend. Het laatste deel 
van de put is door ontzandingskuilen verstoord. In sleuf 2 zijn de sporen wederom 
met name op de hoge zuidrug aanwezig. De veelal forse paalkuilen zijn vooral te 
dateren in de ijzertijd en de Romeinse tijd (bijlage 2). Spoor 2.1 lijkt een greppel-
structuur. Hierin zijn fragmenten baksteen en Romeins aardewerk gevonden. 
Mogelijk betreft dit aardewerk echter opspit en is de greppel in een latere periode te 
dateren. Deze structuur is eveneens in de volgende sleuven herkend en loopt 
parallel aan het direct ten zuiden gelegen pad. In het centrale, veel dieper gelegen 
deel van sleuf 2 zijn vier sporen herkend. Zij komen in kleur en textuur overeen. 
Een hiervan bevatte een aantal met steengruis gemagerde bronstijdscherven. 
Mogelijk zijn alle vier de sporen in de bronstijd te dateren. 
In sleuf 3 zijn zeer veel sporen herkend en is een grote hoeveelheid materiaal in de 
vondstlaag aangetroffen. Het materiaal uit de vondstlaag dateert van het midden-
neolithicum tot en met de Romeinse periode. Artefacten uit de sporen dateren van 
de midden-bronstijd tot en met de Romeinse periode (bijlage 2). Opvallend is een 
u-vormige greppel aan de zuidkant. In dit spoor zijn diverse scherven van Romeins 
doliumaardewerk aangetroffen. De aard van deze greppel is onduidelijk. Mogelijk 
betreft het hier een relict van een Romeins grafmonument.26 Hiernaast is een ovale 
kuil gevonden met zeer veel houtskool en verbrand Romeins aardewerk. Van de 

kuilvulling is een monster genomen voor 
botanisch onderzoek (zie hoofdstuk 6). Dit 
spoor is al hoog in de vondstlaag herkend. 
Tijdens het verdiepen van de vondstlaag 
hieromheen is scherfmateriaal van het laat-
neolithicum tot de Romeinse periode 
gevonden. Bijzonder is een groot fragment 
van een geretoucheerde kling van eluviale 
Rijckholtvuursteen (zie paragraaf 5.1.4 
figuur 23). Het artefact is aan beide laterale 
kanten geretoucheerd en is te dateren in 
het midden- of laat-neolithicum. 
Gebruikssporenonderzoek op de kling 
heeft uitgewezen dat deze werd aangewend 
om silicahoudende planten als granen en 
grassoorten te pletten.27 Het werktuig is aan 
beide kanten in transversale richting, haaks 
op de werkrand, gebruikt. 
Naar het noorden neemt de sporen-
dichtheid en de materiaaldichtheid toe 
(figuur 7). Dit laatste culmineert in het 
centrale deel van de sleuf, op het hogere 
deel. Binnen een strook van vijftien meter 
is boven op het sporenniveau (op het oude 
oppervlak) een geruime hoeveelheid 

24 Determinatie B. van der Veen, Koninklijk Penningenkabinet. 
25 Mond. med, B. van der Veen. 
26 Mond. med. drs. T. Huijbers. 
27 Uitgevoerd door drs. Y.Lammers, Faculteit der Archeologie, Leiden. 

Figuur 7 
De Nielt, uitsnede sleuf 3 
met sporen. 
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Romeins materiaal gevonden. Het betreft voornamelijk Romeins dakbedekkings-
materiaal in de vorm van tegulae en imbrices, in totaal 72 fragmenten vermengd 
met grote en kleine brokken huttenleem.28 Een aantal kleine fragmenten leisteen 
kunnen mogelijk ook van dakbedekkingsmateriaal afkomstig zijn. Tevens is hier 
een grote hoeveelheid Romeins aardewerk aangetroffen, voornamelijk fragmenten 
van ruwwandig aardewerk, gladwandig aardewerk, dolia, terra sigillata, geverfde 
waar etc. Als datering kan het eind van de tweede en de eerste helft van de derde 
eeuw worden aangehouden.29 Het met de metaaldetector onderzoeken van dit 
materiaalcluster en de gedeelten eromheen leverde veel spijkers op, o.a. 
vermoedelijke schoenspijkertjes, andere ijzeren artefacten en een bronzen fibula op. 
De laatste is een scharnierfibula met een in lengterichting versierde boog (figuur 8). 
Het bouwmateriaal is voornamelijk gefragmenteerd. Het is opmerkelijk dat direct 
onder dit materiaalcluster slechts weinig sporen zijn herkend. Mogelijk ligt de door 
ons gevonden concentratie naast een structuur waarvan het materiaal afkomstig 
kan zijn.
Ten noorden van dit pakket Romeinse vondsten neemt het aantal sporen toe. 
Het zijn vooral ronde paalkuilen en verder acht grote donkere houtskoolrijke 

28 Het onderscheid tussen tegula en imbrex is gemaakt op basis van een al dan niet zichtbare curve in het 
materiaal. De vondstlaag is hier slechts gedeeltelijk bemonsterd. 

29 Determinatie drs. H. van Enckevort. 

Figuur 8 
De Nielt, bronzen 
scharnierfibula uit sleuf 3 
(lengte 3 cm). 

Figuur 9 
De Nielt, steenconcentratie 
spoor 3.27 tijdens het 
onderzoek en de daarop 
gevonden ijzeren ‘splitpen’ 
(lengte 14 cm). 
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vlekken. Van deze laatste is een van de kleinere (spoor 3.23) gecoupeerd. 
Dit is een kuil met platte bodem met een diameter van een meter en een diepte van 
vijftig centimeter. Hieruit zijn onder andere twintig fragmenten aardewerk uit de 
midden-bronstijd geborgen. Tijdens het opschaven van het nabijgelegen spoor 
3.22, tevens een groot houtskoolrijk spoor, is eveneens materiaal uit de midden-
bronstijd aangetroffen. In beide sporen zijn tevens gebroken natuurstenen 
gevonden. Uit de andere donkere sporen ook materiaal geborgen. De nummers 
3.33 en 3.40 bevatten Romeins materiaal, 3.35, 3.38 en 3.41 ijzertijdmateriaal. De 
kleur en textuur van de op rij en evenwijdige afstand liggende sporen 3.33, 3.35 en 
3.38 duiden er mogelijk op dat zij tot één en dezelfde structuur behoren. 
Opvallend is een kleine hoop van in totaal 107 keien (spoor 3.27). De duidelijk 
gestapelde stenen, tot vuistgroot en met een totaalgewicht van zeventien kilo, 
bevonden zich direct boven het sporenvlak en in de bruine vondstrijke laag 
daarboven (figuur 9). Rond de stenen tekende zich geen ingraving af. Het is 
daardoor waarschijnlijk dat de hoop op het originele vlak heeft gelegen. Hiertussen 
is een aantal scherven prehistorisch of inheems en Romeins aardewerk gevonden. 
Bovenop de hoop lag een grote ijzeren ‘splitpen’. Een dergelijk artefact maakt 
mogelijk deel uit van hang en sluitwerk. Het bijzondere spoortype als hierboven 
beschreven is ook gevonden tijdens het onderzoek van het nabijgelegen Cuijk-
Groot Heiligenberg.30 Ook hier bevonden deze zich tussen en in de nabijheid van 
grondsporen.
Naast bovengenoemde materialen zijn verspreid door sleuf 3 nog tal van andere 
objecten gedocumenteerd. Noemenswaardig zijn een kleine kling van Rijcholt-
vuursteen en een vuurstenen schrabber op een grote afslag. De eerste is met een 
fijne klingtechnologie vervaardigd en kan dateren vanaf het mesolithicum. 

30 Ball en Arnoldussen 2001. 

Figuur 10 
De Nielt, bronzen object uit 
sleuf 3. 

Figuur 11 
De Nielt, driehoekig weef- 
gewicht uit sleuf 3. 
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De tweede is een grof bewerkt stuk en stamt waarschijnlijk uit de bronstijd 
(zie paragraaf 5.1.4 figuur 23). Boven de grote groep sporen in het centrum en aan 
de noordkant zijn tevens een aantal markante objecten gevonden. Een slijpsteen 
toont meerdere parallelle slijpgroeven. Van de tientallen metalen vondsten springt 
één voorwerp in het oog. Het rechthoekige aan twee kanten afgebroken massief 
bronzen object lijkt deel uit gemaakt te hebben van een mechaniek (figuur 10). 
Mogelijk betreft het een deel van een Romeins slot.31 Als laatste wordt hier een 
groot fragment van een driehoekig en plat weefgewicht genoemd (figuur 11). 
Dit type doet zijn intrede in de eerste helft van de midden ijzertijd. Het verdringt 
andere typen en heeft vanaf de late ijzertijd de overhand, tot in de Romeinse tijd 
toe.32 De laatste meters van de derde proefsleuf zijn verstoord. 
Sleuf 4 kent een groot aantal grondsporen. Deze zijn door de gehele put verspreid.  
Het betreffen voornamelijk paalkuilen. In één geval is mogelijk een ingraving met 
een andere functie vertegenwoordigd ( kuil 4.41). Het materiaal uit sporen dateert 
voornamelijk uit de ijzertijd. De 
vroege ijzertijd is hierbinnen zeker 
vertegenwoordigd. Verder wordt 
één spoor in de midden-bronstijd 
en één in de Romeinse tijd 
gedateerd. Losse vondsten op en 
boven het vlak dateren van het 
neolithicum tot de Romeinse tijd. 
In de zuidzijde van sleuf 5 is 
eveneens een markante sporen-
configuratie aangetroffen (figuur 
12). Behalve enkele grote en 
kleinere sporen met midden-
bronstijd-, late bronstijd- en 
ijzertijdaardewerk is een deel van 
een rondlopende greppel vrijgelegd 
(spoor 5.3). In deze structuur zijn 
tijdens het opschaven ijzertijd-
scherven aangetroffen. 
Waarschijnlijk betreft het hier een 
kringgreppel rond een graf-
monument. Waar beide greppel-
delen in het profiel verdwijnen 
heeft de structuur een diameter van 
6.5 meter (figuur 13). 

31 Deze suggestie werd gedaan door drs. H. van Enckevort. 
32 Van den Broeke 1987. 

Figuur 12 
De Nielt, uitsnede sleuf 5 
met sporen.
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Figuur 13 
De Nielt, greppel spoor 3.3 in 
vogelperspectief. 

Figuur 14 
De Nielt, aardewerk uit sleuf 
5 & 6 (schaal 1:2). Schaal uit 
de late bronstijd (boven), 
versierd en gepolijst 
aardewerk uit de late ijzertijd 
(midden) en midden- 
bronstijd aardewerk (onder). 
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Direct grenzend aan dit spoor is een rechte oost-west georiënteerde greppel gelegen 
die zes en een halve meter verder een tegenhanger kent (de sporen 5.5 en 5.13). Uit 
de eerste zijn enkele fragmenten ijzertijd aardewerk verzameld. Tussen en rond 
deze greppels zijn diverse sporen gelegen. Mogelijk behoren ze tot een vierkant of 
rechthoekig (graf)monument, een wandgreppelhuis of een andere greppelstruc-
tuur. De combinatie van een ronde en een vierkante greppel maakt een interpreta-
tie als funeraire structuren aannemelijk. De rest van sleuf 5 kenmerkt zich door een 
dichte concentratie van paalsporen en kuilen. Uit spoor 5.1 is een groot fragment 
van een aardewerken schaal afkomstig (figuur 14). Deze behoort tot de ‘min of 
meer conische open schalen’, is van een hard bruingetint baksel en is waarschijnlijk 
te plaatsen in de late bronstijd.33 Los verzameld aardewerk dateert van het neolithi-
cum tot en met de Romeinse periode. 
Op het smalste en meest geprononceerde deel van de rug in het onderzoeksterrein 
(sleuf 6), is een grote concentratie ijzertijdmateriaal boven en naast een aantal grote 
(paal)sporen gevonden. Hierin 
zijn enkele zeer mooi gepolijste en 
met parallel aangebrachte groeven 
versierde scherven en een spinklos 
aangetroffen (figuur 14). Het 
aardewerk is te dateren in de late 
ijzertijd. Op basis van materiaal 
uit sporen is een groot deel 
hiervan tevens als ijzertijd 
geclassificeerd. In een van de 
sporen, een ondiep kuiltje, lag een 
groot aantal fragmenten van een 
midden-bronstijdpot (figuur 14). 
Het aardewerk is met veel kwarts 
gemagerd. De specifieke randvorm 
en de wanddikte maakt een 
datering in de 2e helft van de 
midden-bronstijd, 1500-1100 voor 
Chr, aannemelijk.34 De sleuven 7 
tot en met 11, aangelegd in het 
zuiden, leverden geen noemens-
waardige sporen en vondsten op. 
Sleuf 12 is geheel verstoord. 
In het oostelijk deel van het plan-
gebied zijn de sleuven 13 en 14 op 
een onderlinge afstand van twintig 
meter aangelegd. Deze zijn voor 
en naast enkele bestaande boer-
derijen gelegen en zijn deels door 
recente en sub-recente activiteiten 
(ingravingen en ploegsporen) 
sterk verstoord. Zij bevatten een 
beperkt aantal sporen (figuur 15). 

33 Zie Van den Broeke 1991, 201 fig. 3 1-5, 206. 
34 Determinatie dr. H. Fokkens. 

Figuur 15 
De Nielt, uitsnede van 
sleuven 13, 14 en 16 
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In spoor 13.2 is zeer veel midden-bronstijd aardewerk aangetroffen. Tijdens het 
couperen bleek dat dit kleine spoor grote delen van een ‘klassieke’ Hilversumpot 
bevatte. Het exemplaar heeft een stafband met nagelindrukken waarboven de hals 
met kruislingse en verticale touwindrukken is versierd. De rand is tevens voorzien 
van nagelindrukken en aan de binnenkant afgeplat. Op basis van deze kenmerken is 
dit aardewerk in een vroege fase van de midden-bronstijd te plaatsen (1800-1500 
voor Chr.). In dit spoor zijn naast de bovengenoemde fragmenten, een doorboorde 
wandscherf, een met spatelindrukken versierde scherf, twee bodemfragmenten en 
de rand van een andere pot aangetroffen. Al het aardewerk is met grof steengruis 
gemagerd. Veel hiervan is van een uniform baksel en heeft waarschijnlijk behoord 
tot een stuk vaatwerk. Het kuiltje waarin de vondsten, in totaal 3053,7 gram 
aardewerk en 44.3 gram steen zijn gedaan, heeft een maximale diameter van veertig 
centimeter en een geregistreerde diepte van slechts vijftien centimeter.35 Dit 
betekent dat vrijwel de gehele spoorvulling bestond uit vondstmateriaal. Dit is hier 
niet met (ander) nederzettingsafval in beland. Het is evident dat we hier te maken 
hebben met opzettelijk gedeponeerd aardewerk in een kuiltje dat hier speciaal voor 
is gegraven. Het is daarom onwaarschijnlijk dat het hier gaat om gewoon 
nederzettingsafval (figuur 16).  

35 Mogelijk is een hoger deel van het spoor onzichtbaar opgenomen in de donkerbruine vondstrijke laag 
daarboven.

Figuur 16 
De Nielt, Hilversum-
aardewerk uit spoor 13.2 
(schaal 1:2). 
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De noordelijke delen van de sleuven 13 en 14 kenmerken zich door de aanwezig-
heid van grote hoeveelheden Romeins materiaal. Tussen verstoringen in put 13 zijn 
scherven en een aantal metalen objecten gevonden (figuur 17). Twee objecten 
springen in het oog. De eerste betreft een ijzeren mes (figuur 18). 

Dit mes onderscheidt zich door het nogal brede blad.36 Op korte afstand hiervan 
werd tegen de rand van een verstoring en in de putwand de onderkant van een 
bronzen wijnzeef gevonden (figuur 18). Deze bodem is door slijtage op de buitenste 
gaatjes afgebroken van de steelpanvormige bovenkant. De aanwezige gaatjes zijn in 
rozetvorm aangebracht. Dit is vermoedelijk afkomstig van een type Eggers 161, dat 
dateert vanaf het midden van de tweede eeuw tot het midden van de derde eeuw na 
Chr.37 Wijnzeven zijn vaak onderdeel van grotere sets bestaande uit zeven schep-
lepels en/of bekkens. Deze zijn onder andere aangetroffen te Oss-Horzak en Weert-
Laarderweg.38 Aanvankelijk dienden wijnzeven alleen voor het filtreren van 
ongezuiverde wijn. In de derde eeuw hebben zij mogelijk ook deel uitgemaakt van 
kostbaar keukengerei.39 Er wordt aangenomen dat dergelijke zeven in Gallië of in 
het Rijngebied vervaardigd zijn.40 Deze objecten zijn een zeldzame vondstcategorie. 
Ze worden meestal, met andere onderdelen van een set aangetroffen in schat-
vondsten/depotvondsten. 
Op dezelfde hoogte als de bovenbeschreven vondsten bevindt zich in sleuf 14 een 
achttien meter lange vochtige depressie die langzaam is vol geraakt met Romeins 
materiaal (spoor 14.1). Het spoor heeft een uniforme diepte van ongeveer dertig 
centimeter. De vulling is lemig en bevat humusrijke bandjes. De belangrijkste 
vondstcategorieën in de depressie zijn aardewerk (5868.7 gram) en metaal 

36 Ram 46, 157. 
37 Koster 1995. 
38 Voor Weert zie Koster 1995. 
39 Koster 1995. Koster geeft hier het zeven van vleesbouillon als voorbeeld. 
40 De Boesterd 1956. 

Figuur 17 
De Nielt, verspreiding van 
metalen objecten buiten 
sporen, sleuven 13 & 14 
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(638.6 gram).41 Hiernaast zijn onder andere fragmenten van tegulae, imbrices en 
leisteen vertegenwoordigd. Het scherfmateriaal bestaat voor een groot deel uit 
‘ruwwandig aardewerk’. 
Hieronder worden vormen verstaan die zijn vervaardigd uit sterk met zand of 
kwartsbrokjes gemagerde klei waardoor het oppervlak ruw aanvoelt. Vaak gaat het 
daarbij om een massaproduct dat in de regio van de vindplaats gemaakt kan zijn. 
Het dient over het algemeen voor transport van voedsel en gebruik in de keuken.42

Hier zijn onder andere kookpotten, bijvoorbeeld Niederbieber 89, bakjes en 
schotels/kommen vertegenwoordigd. Een andere belangrijke categorie wordt 
gevormd door het ‘gladwandige aardewerk’. Onder dit type vallen zaken als kruiken 
en honingpotten. Over het algemeen is hier voor het bakken geen of weinig 
magering aan toegevoegd. Vaak is het aardewerk geglad met behulp van een 
polijstinstrument.43 Hiernaast zijn o.a. fragmenten vertegenwoordigd van terra
sigillata bijvoorbeeld wrijfschaal type Dragendorf 45, vooraad- en/of transport-
aardewerk in de vorm van dolia, terra nigra en geverfde waar of colour coated ware 
onder andere met arcering versierde beker. Opmerkelijk is een fragment van een 
kurkurn met kamstreekversiering en een naar buitenstaande rand. Dergelijke 
bijzondere typen zijn in onze contreien slecht bekend. Kurkurn is voornamelijk in 
de eerste en het begin van de tweede eeuw te plaatsen.44 Dit stuk heeft in het vuur 
gestaan. Een aantal randfragmenten van bekers behorende tot het type Nieder-

41 Determinatie specifieke typen door drs. H. van Enckevort. Het spoor is slechts deels uitgegraven. 
42 Naar Van Enckevort 2000. 
43 Naar Van Enckevort 2000. 
44 Dit aardewerk komt in België tot de 3e eeuw voor. 

Figuur 18 
De Nielt, bodem van 
bronzen wijnzeef uit 
sleuf 13 (diameter 
9 cm) en voorbeelden 
van wijnzeven uit 
Weert (naar Koster 
1995) en ijzeren mes 
uit sleuf 13 (lengte 
15 cm). 
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bieber 33. Twee hiervan zijn witbakkend met een gesmookt oppervlak. Deze soort 
is uit de literatuur onbekend. De herkomstgebieden van bovenvermelde aarde-
werksoorten kunnen vooral gezocht worden in het Duitse Rijnland, België, Noord-
Frankrijk en Nederland (figuur 19). Het materiaal wordt voornamelijk gedateerd in 
de derde eeuw. Naast gedraaid aardewerk is ook handgevormd materiaal vertegen-
woordigd. Het is niet duidelijk of het om inheems of eerder materiaal gaat.  

Een bijzondere aardewerken vondst uit de depressie is een fragment (een groot 
gedeelte van de linkerzijde van het masker) van een levensgroot terracotta gezichts-
masker (figuur 20).45 Het meest opvallend zijn twee sterk geprofileerde parallelle 
gezichtsplooien. Deze hebben van de kin tot achter de wang gelopen. Aan de 
bovenzijde is de onderkant van een in reliëf aangebrachte oorlel zichtbaar. 
Hierbinnen is de helft van een doorboring zichtbaar. Door dit gat kon men een 
koord rijgen om het aan het gezicht van de drager te bevestigen of om het op te 
hangen. De kleur van het fragment is geel-wit. Het is gemaakt van zeer fijne klei, 
iets gemagerd met potgruis.  
De levensgrote maskers komen vooral voor in het Romeinse grensgebied in Neder-
land en Duitsland. In Nederland zijn de fragmenten van minstens 55 van dergelijke 
gezichtsmaskers gevonden.46 Deze zijn verdeeld over 21 vindplaatsen.47 De versprei-

45 Determinatie drs. H. van Enckevort en dr. G.M.E.C. van Boekel. 
46 Van Boekel in prep.

Figuur 19 
De Nielt, Romeins 
aardewerk uit spoor 14.1 
(schaal 1:2). 
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ding ervan is sterk gerelateerd aan de Limes. Ze worden dan ook vooral aangetrof-
fen in plaatsen met een militaire origine en de daar gelegen Romeinse steden. De 
belangrijkste vindplaatsen zijn Nijmegen, Bunnik-Vechten en Den Haag.48 Vaak 
worden grimmige, karikaturale gelaten voorgesteld met sterk geprononceerde 
gezichtskenmerken als huidplooien en huidvergroeiingen. Diverse vondsten onder 
andere uit Keulen en Worms getuigen ervan dat dergelijke maskers beschilderd 
konden zijn om gelaatstrekken te versterken. Deze objecten zijn vervaardigd in een 
mal. Zij worden vaak geïnterpreteerd als theatermaskers en zouden zijn gedragen 
tijdens voorstellingen. De context van een aantal exemplaren geven inzicht in hun 
oorspronkelijke functies. Naast een aantal vondsten nabij theaters zijn zij eveneens 
aangetroffen in huizen in steden, in villas op het platteland, bij pottebakkersovens, 
badgebouwen en in een heiligdom. Hier zouden zij een decoratieve of onheilafwen-
dende en in geval het heiligdom een religieuze functie gehad kunnen hebben. Het is 
mogelijk dat het hier gevonden masker een dergelijke decoratieve of onheilafwen-
dende functie gehad heeft en in of buiten een huis, bijvoorbeeld aan de gevel heeft 
gehangen.

Het hier gevonden stuk vertoont sterke overeenkomsten met een fragment 
gevonden te Vechten en de complete maskers gevonden te Keulen en Worms 
(figuur 20).49 Als productiecentrum kan Keulen of Trier verondersteld worden, als 
datering de tweede eeuw.50 In Cuijk is eerder een fragment aangetroffen. Dit is 
afkomstig van het terrein van het in het centrum gelegen derde eeuws gebouw, 
vermoedelijke een badgebouw.51

Ten zuiden van de Romeinse depressie zijn op het sporenvlak een munt, een 
bronzen fibula en een bronzen hengseltje gevonden. De munt, een koperen as van 
Traianus (98-117) is geslagen te Rome in 99-100 na Chr (figuur 21).52 Aan de 
voorzijde is het hoofd van Traianus met lauwerkrans afgebeeld, aan de achterzijde 
een lopende Victoria met palmtal en een schild met daarop S. P. Q. R. Dergelijke 
munten zijn tot de tweede helft van de derde eeuw in omloop geweest.53 De fibula 

47 Van Boekel in westerheem, twintig aangegeven locaties en deze. 
48 Van Boekel in prep. 
49 Vechten mond. med. dr. G.M.E.C. van Boekel, zie Van Boekel 1987, 845. 
50 Mond. med dr. G.M.E.C. van Boekel. 
51 Van Boekel in prep., Van Enckevort en Thijssen in prep. 
52 Determinatie B. van der Veen, Koninklijk Penningenkabinet. RIC 417. 
53 Mond. med. B van der Veen. 

Figuur 20 
De Nielt, voor- en achterzijde 
van het maskerfragment uit 
spoor 14.2 (lengte 11 cm) en 
voorbeeld van een 
vergelijkbaar masker uit 
Worms (naar van Boekel 
1987). 

Figuur 21 
De Nielt, as van Traianus uit 
sleuf 14. 
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betreft een draadfibula van een eenvoudig type (figuur 22). Draadfibulae zijn 
vooral gedragen in het Rijngebied en het Terpengebied ten tijde van de Flavische 
keizers.54 Het vermoedelijke hengseltje is incompleet en daarom moeilijk te plaatsen 
(figuur 22).55 Mogelijk is het onderdeel geweest van een kistje. De concentratie van 
metalen op dit deel van het terrein is opmerkelijk te noemen. 

Naast boven behandelde vondsten zijn in sleuven 13 en 14 tevens losse scherven 
bronstijd- en ijzertijdaardewerk verzameld. In sleuf 13 zijn tevens enkele vuur-
stenen artefacten gevonden. Een artefact betreft een grof uitgevoerde schrabber van 
gerolde Rijckholtvuursteen ( zie paragraaf 5.1.4 figuur 23). De intensief gebruikte 
eindschrabber met hoge, steile kap heeft tevens wat retouche aan de lange zijden. 
Dit type komt veel in Michelsbergcontext voor. Het stuk is daarmee mogelijk te 
dateren in het midden-neolithicum, tussen 4400 en 3500 voor Chr.56

In sleuf 14 zijn verder enkele sporen vertegenwoordigd. Een deel hiervan is op basis 
van kleur mogelijk prehistorisch of Romeins. De meeste ingravingen zijn post 
middeleeuws.
Sleuf 15 leverde geen sporen op. In dit lager gelegen deel zijn wel scherven uit de 
midden-bronstijd, de ijzertijd en de Romeinse periode verzameld. 
De laatste sleuf is dwars door een bestaande boomgaard aangelegd. Op het hogere 
zuiddeel en het centrale deel zijn enkele tientallen sporen waargenomen. Een klein 
aantal hiervan is zeer gevlekt en bevat geen duidelijke archeologische indicatoren. 
Uit acht sporen is in het vlak materiaal verzameld. Dit betreffen vooral de grotere 
sporen in het centrale gedeelte. Zij worden voornamelijk gedateerd in de ijzertijd 
en/of de bronstijd. Materiaal uit de vondstlaag stamt uit de bronstijd de ijzertijd en 
de Romeinse tijd. Het Romeinse aardewerk bevindt zich vooral aan de noordzijde 
van de sleuf en is mogelijk afkomstig van de noordelijke rug waar nu de boerderijen 
van De Nielt staan. 

5.1.3 De Nielt in terugblik 
In het geval van De Nielt hebben we te maken met een bijzondere plaats in het 
landschap met een lange bewoningsgeschiedenis. Aan de voet van deze hoogte zijn 
door lokale archeologen vuurstenen artefacten gevonden die duidelijk toe te 
schrijven zijn aan de Michelsbergperiode.57 Ook tijdens dit onderzoek zijn midden-
neolithische vuursteenvondsten gedaan. Hiernaast is aardewerk aangetroffen dat 

54 Haalebos 1986, 51. 
55 Determinatie drs. H. van Enckevort. 
56 Determinatie drs. F. Brounen. 
57 O.a. in de collectie van L. Theunissen. Deze objecten zijn gedetermineerd door drs. L van Hoof. 

Figuur 22 
De Nielt, fibula en bronzen 
hengseltje uit sleuf 14.
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waarschijnlijk uit het laat-neolithicum dateert. Het steentijdmateriaal lijkt niet 
geclusterd maar is door de verschillende putten verspreid aanwezig (figuur 23). 
Opvallend zijn de grote aantallen bronstijdsporen en -scherven die tijdens het 
onderzoek zijn aangetroffen. Deze zijn verspreid over een oppervlak van ten minste 
vijf hectare; in elke put zijn sporen en/of materiaal vertegenwoordigd. De hoeveel-
heid en de ruimtelijke spreiding is opmerkelijk te noemen. Hieruit blijkt dat we te 
maken hebben met een uitgestrekt en waarschijnlijk steeds opnieuw gebruikt 
nederzettingsareaal uit deze periode. Het aardewerkcomplex in put 13 stamt uit de 
Hilversumperiode, een vroege fase van de midden- bronstijd (MBA). Op het 
uiterste westen van het terrein, in put 6, zijn in een spoor grote scherven uit een 
latere fase van de midden-bronstijd (MBB) vertegenwoordigd. In de late bronstijd 
is de locatie weer gebruikt. Uit diverse sporen en uit de vondstlaag is late bronstijd- 
materiaal verzameld waaronder een groot deel van een min of meer conische open 
schaal. Op basis van de vondsten is het niet echter niet mogelijk te zeggen waar de 
bronstijd-erven precies zijn gelokaliseerd. 
Het nederzettingssysteem van de bronstijd wordt gezien als een losse spreiding van 
zelfstandige boerenbedrijven die zich continu verplaatsen door het landschap 
binnen een bepaald gebied. Het is echter duidelijk dat deze locatie ondanks dit 
gebrek aan plaatsvastheid steeds weer een belangrijke is geweest voor bronstijd-
gemeenschappen. De hoge strategische ligging van de ruggen in de directe nabij-
heid van open water zal hier zeker aan hebben bijgedragen. Tijdens de bronstijd 
waren de rivierarmen die langs De Nielt hebben gelegen nog actief of nog aanwezig 
als stilstaande waterlichamen. Dit blijkt uit de vondst van een bronzen bijl in 
rivierafzettingen op het terrein dat direct aan het onderzoeksgebied grenst.  
Tijdens de ijzertijd blijft het gebied bewoond. In de vondstlaag en in de sporen zijn 
aardewerk en andere mobilia uit de vroege en midden- en/of late ijzertijd vertegen-
woordigd. De vroege ijzertijd is met een groot aantal mineraalgemagerde scherven 
sterk vertegenwoordigd. Het voorkomen van specifieke aardewerktypen en drie-
hoekige, van drie kanten doorboorde weefgewichten duiden op activiteiten later in 
de ijzertijd. Het grote aantal sporen met ijzertijdmateriaal verdeeld over het gehele 
terrein en over verschillende fasen maar ook het voorkomen van typische neder-
zettingsartefacten als weefgewichten en spinklossen maken duidelijk dat het terrein 
gedurende grote delen van de ijzertijd intensief bewoond is geweest. De aanwezig-
heid van een ronde en mogelijk ook een rechthoekige of vierkante greppelstructuur 
in associatie met ijzertijdaardewerk maakt het aannemelijk dat de bewoners 
gedurende een deel van de ijzertijd of de Romeinse tijd deze hoogte ook als 

Figuur 23 
De Nielt, vuurstenen 
werktuigen uit sleuf 3 (midden 
en rechts) en uit sleuf 13 (links, 
lengte 7 cm). 
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funeraire locatie gebruikten. Indien het vierkante of rechthoekige greppelsysteem 
een graf betreft, kan een datering vanaf de midden ijzertijd worden verondersteld. 
Over het gehele terrein verspreid zijn artefacten uit de Romeinse tijd gekarteerd. 
Sporen met Romeins aardewerk zijn tevens in de meeste sleuven aangetroffen. Een 
aantal hiervan bevat naast gedraaid ook handgemaakt aardewerk. Het is hier niet 
duidelijk of het om inheems en daardoor vrij vroeg materiaal gaat of om opspit van 
ijzertijdscherven. Interessant is de vondst van een grote hoeveelheid dakpan-
fragmenten in sleuf 3. Tegulae worden regelmatig in kleine aantallen aangetroffen 
in inheemse nederzettingen. Vaak zijn zij secundair gebruikt als haardstenen en 
worden verbrand aangetroffen of zijn gebruikt voor andere praktische doelen. 
Grote aantallen tegulae en de aanwezigheid van imbrices kunnen echter duiden op 
het gebruik als dakbedekkingsmateriaal binnen een landelijke nederzetting. 
Opgravingen als Wijk bij Duurstede-De Horden en Kesteren-De Woerd hebben 
redelijke gewichten aan dakpanfragmenten opgeleverd.58 Het gebruik van pannen 
voor dakbedekking op deze locaties wordt na analyse van aantal, verhouding en 
overeenkomst in dikten in twijfel getrokken. Een dergelijk onderzoek heeft hier, in 
deze fase niet plaatsgevonden. Als we dit complex beschouwen, zijn er echter een 
aantal redenen waarom het mogelijk is dat we hier te maken kunnen hebben met 
een huis met (gedeeltelijk) pannendak. Het materiaal ligt sterk geclusterd, binnen 
25 vierkante meter proefsleuf en in een slechts gedeeltelijk bemonsterde vondstlaag. 
Er is een groot aantal imbrex-fragmenten aangetroffen; ruim eenderde van het 
totaalgewicht (figuur 24). Mogelijk betreft dit een representatieve gewichts-
verhouding voor tegula/imbrex als dakbedekking. Het materiaal is niet verbrand en 
lijkt niet te zijn gebruikt als haardplaveisel. Opvallend is dat de pannen vermengd 
zijn met een geruime hoeveelheid huttenleem dat het gebruik als bouwmateriaal 
benadrukt. Tot slot kan gesteld worden dat het cluster op een hoog deel van de rug 
ligt, aan het oude oppervlak en niet in een zichtbare afvalkuil. Mogelijk is hier een 
laatste fase van bewoning vertegenwoordigd waarbij het materiaal ‘niet is 
opgeruimd’. Het aardewerk in de vondstlaag dateert voornamelijk uit de eerste 

58 De Horden 228.9 kg. waarvan 1.3% imbrices, verdeeld over een nederzettingsterrein van bijna 5 ha, op een 
totale opgraving van 14 ha. Zie Lammers 1994. Kesteren De Woerd 143.3 kg op 1.3 ha. Van het aantal 
gedetermineerde stukken behoorde ¼ van het totaalgewicht tot imbrices. Zie Wiepking 2001. 

Figuur 24 
De Nielt, 
gewichtsverhoudingen
tussen diverse 
vondstcategorieën en 
tussen de 5m-vakken in 
sleuf 3, 50-75 m. 
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helft van de derde eeuw.59 Het complex is niet begrensd. De dichtstbijzijnde sleuven 
liggen vijftig meter naar het westen en vijftig meter naar het oosten. Derhalve kan 
over de omvang geen uitspraak gedaan worden. 
Het hierboven genoemde terrein maakte waarschijnlijk deel uit van een groter 
geheel. Vondstmateriaal als scherven, metalen objecten en kleine fragmentjes van 
pannen liggen verspreid over De Nielt. De grootste aantallen zijn, naast die van put 
3, gevonden aan de noordzijde van het terrein. Het is waarschijnlijk dat ook op de 
noordelijke rug een (deel van de) nederzetting heeft gestaan. Dit wordt evident 
wanneer we de vondsten uit put 13 en 14 beschouwen. Naast de grote hoeveelheid 
voornamelijk eind tweede en derde eeuws aardewerk valt het relatief grote aantal 
metalen op. In het hier gekarteerde deel van de depressie zijn dertig ijzeren objecten 
verzameld.60 Hieromheen bevinden zich enkele andere metalen vondsten o.a. een 
munt, een fibula, een mes, en een hengseltje. Bijzonder is de bodem van de bronzen 
wijnzeef. Dergelijke artefacten zijn in landelijke nederzettingscontext zeer zeld-
zaam. Tevens zeldzaam is het hierboven besproken maskerfragment. Zulke 
objecten komen doorgaans niet voor op het platteland. Zij zijn slechts enkele malen 
buiten militaire of urbane centra gevonden.61 Alles wijst erop dat hier een bijzonder 
nederzettingsterrein is geweest. Het opgraven en bestuderen van een dergelijk 
complex zal inzicht verschaffen in de interactie tussen het in die tijd urbane 
centrum Ceuclum en het in de onmiddelijke nabijheid gelegen agrarische achter-
land.
Na de Romeinse periode en tot in de nieuwe tijd lijkt het gebied slechts nog in 
gebruik geweest te zijn als akkerbouwterrein. We hebben in het geval van De Nielt 
te maken met een goed geconserveerd landschap dat zich bij uitstek leent voor het 
beschrijven van haar culturele biografie. De boerderij De Nielt, een andere boer-
derij en de bijgebouwen zijn op de Tranchotkaart zichtbaar. De verstoringen die in 
het oostelijke deel zijn aangetroffen, de resten van een vermoedelijke steenoven en 
enkele ingravingen in het westen stammen vermoedelijk uit of vanaf deze periode.

5.2 Heeswijk/Havenlaan 

In het centrum van het plangebied, in en rondom het gehucht Heeswijk, zijn 27 
sleuven gegraven (figuur 25). De meeste zijn aangelegd in het door de ROB 
aangewezen gebied van hoge archeologische waarde. Hiernaast zijn enkele terreinen 
ten noordwesten en ten noordoosten hiervan onderzocht. Op alle locaties zijn 
archeologica aangetroffen. Voor het onderzoeken van een groot deel van het terrein 
werd geen toestemming verkregen.62 In de toekomst dienen deze, op het eerste 
gezicht interessante locaties onderzocht te worden. De vindplaatsen worden 
hieronder apart behandeld. 

5.2.1 Landschappelijke en bodemkundige situatie 
Het gehucht Heeswijk is gelegen op twee parallele hoge ruggen van grof rivierzand 
en is zowel aan de noord- en de zuidkant begrensd door laaggelegen gebieden. 
Binnen dit gebied zijn hoogteverschillen tot 2.6 meter gemeten (figuur 26 a & b).

59 Mond. med. drs. H. van Enckevort. 
60 Dit spoor is slechts voor een klein deel uitgegraven. 
61 O.a. in de omgreppelde nederzetting Oss-Westerveld. 
62 Het betreft hier de graslanden achter de boerderij van Toonen. 
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De lage gedeelten worden voornamelijk gevormd door restgeulen van laat-
pleistocene vlechtende riviersystemen. De sedimenten bestaan hier uit grijze zeer 
grindrijke zanden en harde leem. De geulen zijn in het Holoceen waarschijnlijk 
diverse malen gereactiveerd. Prehistorische, veelal verspoelde vondsten bevinden 
zich midden in de kleiafzettingen. De lagere gedeelten zijn afgedekt met een laag 
Beerse Maaskleien. In de figuur zijn deze opgevulde oude rivierlopen duidelijk 
zichtbaar. Direct ten noorden van de centrale restgeul zijn nog enkele lage zand-
opduikingen gekarteerd (figuur 27). Deze zijn afgedekt met een zandige klei. 
Het hoogste gedeelte, het gehucht en de omliggende akkers, is op een aantal locaties 
afgedekt met een esdek. Uit het onderzoek is gebleken dat een van de hogere delen 
direct ten noorden van Heeswijk recentelijk met een bulldozer is afgeschoven. Hier 
is een deel van het oorspronkelijke profiel verdwenen. Het pleistocene zand is 
slechts nog afgedekt door een dunne bouwvoor. Op de stukken waar esdek wel 
aanwezig is varieert deze in dikte van twintig centimeter tot meer dan een meter. 
Onder dit esdek bevindt zich op diverse locaties een bruin zandig pakket met 
archeologisch vondstmateriaal. We kunnen dit interpreteren als delen van een 
bewoningsniveau. Net als op de hogere delen bij De Nielt zijn hierin artefacten van 
neolithicum tot Romeinse tijd vertegenwoordigd. Het is opmerkelijk dat delen van 
het terrein direct onder het esdek en de vondstlaag sterk ‘verbruind’ zijn. 
Bioturbatie en bodemprocessen zijn hier debet aan. Het herkennen van sporen in 
deze gedeelten gaat niet zonder problemen. De meeste sleuven die op de hogere 
locaties zijn aangelegd blijken deels licht tot matig verstoord. Een groot deel van de 
rug is verdwenen onder de woonwijk Heeswijkse kampen. 

Figuur 25 
Heeswijk/Havenlaan, 
lokatie van proefsleuven en 
beschikbaarheid van 
terreinen.
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Figuur 26A 
Heeswijk/Havenlaan, 
Hoogtelijnenkaart van 
huidige maaiveld in 
meters boven NAP. 

Figuur 26b 
Heeswijk/Havenlaan, 
Hoogtelijnenkaart van 
vlakhoogtes in meters 
boven NAP. 
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Figuur 27 
Heeswijk/Havenlaan 
geogenetisch profiel van 
sleuf 8. 
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5.2.2 Havenlaan-oost: de vroegste nederzettingssporen 
De sleuven 1 tot en met 9 zijn op de vrij laag geleden percelen ten oosten van de 
Havenlaan aangelegd. De sleuven 1 en 2 liggen aan de oostkant van het gebied van 
hoge archeologische waarde. De matrix in deze sleuven bestaat vooral uit zeer lemig 
zand tot zandige klei. In sleuf 1 zijn behalve een aantal greppels zijn geen noemens-
waardige sporen aangetroffen. De greppels bevatten geen vondsten en doen recent 
aan. Wel is een dunne verspreiding van materiaal op het vlak zichtbaar. Het betreft 
een aantal tegulafragmenten, bronstijd-, ijzertijd- en Romeins aardewerk en een 
deel van een ijzeren fibula. In sleuf 2 bevonden zich slechts enkele sporen. Behalve 
vier greppels is een rond kuiltje aangetroffen (2.5). Hieruit is vroeg ijzertijd-
aardewerk en gebroken kiezel verzameld. Op het vlak zijn enkele scherven Romeins 
aardewerk gevonden. Een bronsfragment is waarschijnlijk afkomstig van een 
boogfibula (figuur 28). Waarschijnlijk betreft het materiaal in de sleuven 1 en 2 
‘ruis’ dat afkomstig is van een ernaast gelegen nederzettingsterrein. 

De proefsleuven 3, 4, 6 en 7 zijn in een restgeul aangelegd. Onder een één tot 
anderhalf meter dik pakket zware klei liggen riviergrinden en zand. In deze sleuven 
zijn geen sporen en vondsten gekarteerd. 

Sleuf 8

Sp oor 1

Sp oor 3

Sp oor 4

Sp oor 6

Sp oor 5

0 25m

Cuijk Heeswijkse Kampen
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Sp oren
Verkleuringen / zones

Proefs leuf

Mogelijk prehistorisch
Vroege  Brons tijd
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Figuur 28 
Heeswijk/Havenlaan-oost, 
deel van boogfibula uit 
sleuf 2. 

Figuur 29 
Heeswijk/Havenlaan-oost, 
uitsnede sleuf 8 met sporen. 
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De sleuven 5, 8 en 9 zijn aangelegd op de flank van een laag rivierduin (zie figuur 
27). In de middelste sleuf, nr. 8, zijn behalve tientallen artefacten een aantal 
interessante sporen waargenomen (figuur 29). Uit twee daarvan, met de nummers 
8.3 en 8.4 is in het vlak een geruime hoeveelheid vroege bronstijdaardewerk 
geborgen. Uit de eerste zijn veertien fragmenten aardewerk, waarvan twee met 
wikkeldraad-versiering afkomstig, uit de laatste tien scherven, waarvan twee met 
wikkeldraadversiering. Eén hiervan is tevens met nagelindrukken versierd, de ander 
met een rondlopende groef. Een groot stuk is onder de rand van twee kanten 
doorboord (figuur 30).  

Deze forse scherven behoren tot bekerpotten. In het aardewerk zijn echter ook 
bekers vertegenwoordigd. Het materiaal is met korte wikkeldraadmotieven en in 
zones versierd. We zien hierin een continuering van aardewerktradities vanuit het 
laat-neolithicum. Een vroege datering binnen het wikkeldraadcomplex, tussen 2000 
en 1900 voor Chr. lijkt hierdoor aannemelijk.63 Het voorkomen van bekerpotaarde-
werk impliceert dat we hier mogelijk met de sporen van een nederzettingsterrein te 
maken hebben. Spoor 6 is qua kleur en textuur hetzelfde als 3 en 4 maar bevat geen 
aardewerk.
Spoor 5 betreft een grote kuil met een diameter van ongeveer 2.5 meter en met een 
donkere kern. Deze kuil is gecoupeerd om dateerbaar materiaal te verzamelen. 
Hieruit is een aantal scherven ijzertijdaardewerk afkomstig. De randvorm en het 
zeer gesloten profiel van een groot fragment duiden op een datering in de late 
ijzertijd. De kuil heeft een onregelmatige bodem. De grootste diepte, veertig 
centimeter, wordt bereikt direct onder de donkere kern. De vulling is gevlekt en 
bevat naast wat scherven en houtskool in de kern weinig materiaal. De los 
verzamelde vondsten in sleuf 8 betreffen aardewerkfragmenten uit de vroege 
bronstijd, de ijzertijd en Romeinse tijd. Het aandeel bronstijdscherven is groot. 
Verder is een kleine glasachtige kling van Rijcholtvuursteen aangetroffen. 

63 Datering dr. H. Fokkens. 

Figuur 30 
Heeswijk/Havenlaan-oost, 
aardewerk, scherven uit 
wikkeldraadcomplex, spoor 8.4. 
(schaal 1:2). 
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De sleuven 5, 8 en 9 zijn aangelegd op de flank van een laag rivierduin (zie figuur 
27). In de middelste sleuf, nr. 8, zijn behalve tientallen artefacten een aantal 
interessante sporen waargenomen (figuur 29). Uit twee daarvan, met de nummers 
8.3 en 8.4 is in het vlak een geruime hoeveelheid vroege bronstijdaardewerk 
geborgen. Uit de eerste zijn veertien fragmenten aardewerk, waarvan twee met 
wikkeldraad-versiering afkomstig, uit de laatste tien scherven, waarvan twee met 
wikkeldraadversiering. Eén hiervan is tevens met nagelindrukken versierd, de ander 
met een rondlopende groef. Een groot stuk is onder de rand van twee kanten 
doorboord (figuur 30).  
Sleuf 9 is aangelegd om de sporenconfiguratie uit 8 te begrenzen. Er zijn geen 
sporen gekarteerd maar wel scherven uit de ijzertijd en Romeinse periode. Het 
ontbreken van bronstijdaardewerk duidt er mogelijk op dat de vindplaats zich niet 
ver naar het oosten uitstrekt. Het is waarschijnlijk dat het terrein met sporen zich 
naar het noorden en noordwesten heeft doorgezet. We bevinden ons hier echter 
aan de rand van de ongronding die voorafgaat aan de grootschalige zandwinning 
die in het gebied plaats vindt. In het talud van een ontgronding zijn op deze locatie 
duidelijke sporen waargenomen. 

0 100m
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Ba kst ee n concentraties

Proefs leuf

Houtskool concentraties

Cuijk Hees wijkse 
Kampen 
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5.2.3 Havenlaan-west: veldovens uit de post-middeleeuwse periode 
Aan de westzijde van de Havenlaan in het noorden van het plangebied was een 
smalle strook voor onderzoek beschikbaar. Bij aankomst waren op de akker aan het 
oppervlak direct een aantal grote concentraties van baksteenfragmentjes en diverse 

Figuur 31 
Heeswijk/Havenlaan-
west, aan de oppervlakte 
en in proefsleuf 
12 gekarteerde 
veldovencomplexen. 
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zwarte kernen zichtbaar (figuur 31). Deze laatste betroffen concentraties houtskool 
en steenkool. Dit bleken veldovens te zijn. Aan het oppervlak zijn vijf structuren 
gekarteerd. In een proefsleuf is een zesde gevonden. De diameter varieert tussen de 
vijf en twintig meter. Twee delen van ovens zijn in sleuf 12 blootgelegd. In de 
ploegvoor zijn de bakstenen zeer gefragmenteerd. Direct daaronder zijn grote 
pakketten incomplete bakstenen zichtbaar. Naast steenconcentratie in spoor 12.1 is 
op een diepte van 75 centimeter een met baksteen geplaveid komvormig niveau 
aangetroffen. Hierop is een deels bronzen en deels ijzeren (mes?)heft gevonden.64

Gelaagdheid is vooral in spoor 12.3 waargenomen. Tot op een diepte van tachtig 
centimeter zijn opeenvolgende lagen van platgelegde bakstenen, houtskool en 
steenkool en schone leem vertegenwoordigd. De baksteenstukken die zijn 
verzameld, hebben een dikte van 6.5 centimeter, een breedte van dertien centimeter 
en een gereconstrueerde lengte van 26 centimeter. Aan de zuidkant van het areaal 
zijn aan het oppervlak enkele depressies zichtbaar. Mogelijk zijn dit de locaties waar 
de klei voor de stenen werd gewonnen. Veldovens worden normaliter in de directe 
omgeving van goede grondstoffen aangelegd. Het lage gebied dat ten noorden van 
Heeswijk ligt wordt op de Tranchotkaart ‘De Cuylen’ genoemd. Mogelijk refereert 
deze naam aan het voorkomen van klei- of leemkuilen.  

5.2.4 Heeswijk/Havenlaan: neolithicum, de metaaltijden en de Romeinse tijd 
Deze locatie omvat het gehucht Heeswijk en de akkers direct ten noorden daarvan. 
Hier zijn de sleuven14 tot en met 27 aangelegd. In de meeste zijn sporen en 
artefacten gevonden. Behalve een groot aantal nederzettingssporen is ook een 
grafveld ontdekt. Deze laatste wordt apart behandeld. 
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64 Na röntgenonderzoek blijkt het heft aan de achterkant een bronzen versieringsstuk te hebben en twee bronzen 
nieten op het handvat. 

Figuur 32 
Heeswijk/Havenlaan, 
uitsnede van de sleuven 14, 
19, 15, 25 met sporen. 



Aanvullend Archeologisch Onderzoek Heeswijkse Kampen te Cuijk    35

Figuur 33 
Heeswijk/Havenlaan, 
geogenetisch profiel van 
sleuf 14. 
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5.2.4.1 De Bewoningsporen 
Sleuven 14, 19, 15, 16, 25 en 17 zijn aangelegd aan de oostkant van het terrein. 
Hieruit blijkt dat de hoogte in werkelijkheid bestaat uit twee parallelle zandruggen. 
Het lagere gedeelte daartussen is opgevuld met een espakket. De zuidkant van de 
sleuven is gelegen in dit lagere gedeelte, op de flank van de noordelijke rug. Sporen 
zijn vooral op deze flank gekarteerd. Het hoogste deel is ongeveer tien jaar geleden 
met een bulldozer afgeschoven naar het lage gedeelte ten noorden daarvan. Deze 
afgetopte rug loopt als een lege, vrijwel spoor- en vondstloze baan van dertig meter 
breed door het landschap (zie figuur 32). Verder naar het westen (sleuf 20) waar 
deze niet zo drastisch is afgeschoven zien we tientallen sporen op het hoogste punt. 

In sleuf 14 is aan het begin een dik bruin pakket aanwezig. Dit bestaat uit een esdek, 
een (deel van) een bewoningslaag of fossiel oppervlak (vaak niet te onderscheiden 
van esdek) en een verbruinde zone daaronder (figuur 33). In de sleuf zijn enkele 
tientallen sporen gekarteerd en is een grote hoeveelheid materiaal verzameld. Naast 
een aantal paalsporen en/of andersoortige kuilen zijn drie graven herkend (zie 
paragraaf 5.2.4.2). De ingravingen zijn over het algemeen vaag begrensd en soms 
moeilijk zichtbaar. Veel sporen onderscheiden zich door inclusies als houtskool en 
aardewerk. Het uit sporen verzameld materiaal dateert uit de late bronstijd, de 
ijzertijd en de Romeinse periode. Een bijzonder complex wordt gevormd door het 
aardewerk uit spoor 14.6. Tijdens het aanleggen van het vlak werd al wat aardewerk 
waargenomen. Hierop is besloten het spoor te couperen. In totaal is hier 1192.3 
gram scherfmateriaal verzameld. Hierin zijn enkele typische late bronstijd-
kenmerken gevonden zoals een oor van een ‘Henkeltasse’ en een scherf met een 
versiering zoals ook vaak gevonden op lappenschalen (figuur 34). Hiernaast wijzen 
gepaarde rijtjes nagelindrukken op een fragment en het baksel van de scherven op 
een dergelijke datering. Bijzondere vondsten zijn twee oortjes van een in onze 
contreien nog onbekend type (figuur 34). Na reconstructie blijken deze afkomstig 
te zijn van schepvaatwerk of nappen (figuur 35). Een randscherf maakt, op basis 
van vergelijking met een andere mogelijk deel uit van een derde. Dit type aarde-
werk, een schaaltje met ronde bodem en een altijd op de rand aangebracht handvat 
wordt door Lüning geclassificeerd als Schöpfer (schepvat).65 Dergelijke vormen zijn 

65 Lüning 1967. 

Figuur 34 
Heeswijk/Havenlaan, 
aardewerk, laat bronstijd 
scherfmateriaal uit spoor 
14.6 (schaal 1:2). 
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bekend uit het neolithicum in Centraal- en delen van West-Europa. De door 
Lüning beschreven exemplaren zijn dan ook vooral afkomstig uit het Duitse 
Michelsbergcomplex. De baksels van de in Cuijk gevonden exemplaren en hun 
context sluiten een dergelijke datering uit. Parallellen lijken in de urnenvelden van 
Noord-Nederland en die in Midden- en Zuid-Nederland niet voorhanden. Ook in 
de directe omgeving van Nederland zijn deze voor zover bekend niet in grafvelden 
aanwezig. Over nederzettingsaardewerk uit de late bronstijd is echter nog steeds 
relatief weinig bekend. Het is daarom zeer wel mogelijk dat het hier gaat om een 
vondstcomplex uit de 11e of 10e eeuw voor Chr. 

Naast materialen uit sporen zijn op het vlak een groot aantal vondsten gedaan. 
Aan de zuidzijde zijn een groot aantal Romeinse scherven en een 20-tal tegulae en 
imbricesfragmenten aangetroffen. Met de metaaldetector is in de vondstrijke laag 
net boven het sporenniveau een Romeinse munt gevonden. Het betreft een as van 

Figuur 35 
Heeswijk/Havenlaan, 
aardewerk, napjes of 
schepvaatwerk uit spoor 
14.6 tijdens de restauratie 
(randdiameter 10 cm).
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Nero (54-68 na Chr.) geslagen te Lyon.66 Op de voorzijde zijn het hoofd van Nero 
en onder andere de woorden Ceasar Augustus afgebeeld, op de achterkant staat 
Victoria met een schild. Opmerkelijk is de vondst van een stuk Wommersom-
kwartsiet.67 Het is bijzonder om een stuk van dit formaat (40.1 gram) zo ver 
noordelijk aan te treffen. De vorm van het stuk maakt een functionele determinatie 
moeilijk. Mogelijk betreft het een door accident siret (splitcone) overlangs gespleten 
afslagbijltje of een in zeer suggestieve vorm gespleten brokstuk. Indien de eerste 
conclusie de juiste is kan het artefact dateren uit het laat-mesolithicum of het 
midden-neolithicum. Het Wommersomkwartsiet is vooral gebruikt in het midden-
en laat-mesolithicum en is dan vooral geconcentreerd rond het gebied van 
herkomst. In het neolithicum is dit materiaal zeldzamer en meer verbreid. Er zijn 
niet veel vindplaatsen uit deze periode waar dit materiaal is gevonden. Uit het 
neolithicum kennen we wel bijlen zowel geslepen (bijvoorbeeld Sweikhuizen, 
Kessel of het noordelijk Hageland, België) als afslagbijltjes (Vilt, Maastricht-
Vogelzang). Een macrolitische kling uit Maastricht-Vogelzang is gevonden in een 
kuil met Michelsbergaardewerk.68 Gezien de vondsten binnen in de directe 
omgeving van de Heeswijkse Kampen is dit stuk mogelijk ook in het midden-
neolithicum te plaatsen. Uitsluitsel kan hierover echter niet worden gegeven. 

Direct ten westen van sleuf 14 is op 25 meter afstand sleuf 19 aangelegd. Daarin 
bevonden zich een aantal paalsporen, een kuil en een greppel. Uit één paalspoor is 
materiaal verzameld. Dit wordt gedateerd in de Romeinse tijd. In de kuil werd 
tijdens de aanleg van de proefsleuf een bijzondere vondst gedaan. In de bovenste 
vulling van spoor 19.7 lag een trommel van een Romeinse zuil (figuur 36). Hierop 
is besloten de proefsleuf naar het westen en naar het oosten uit te breiden om zo de 

66 Determinatie B van der Veen, Koninklijk Penningen Kabinet. 
67 Determinatie drs. F. Brounen, R.O.B. Informatie over gebruik van Wommersom in neolithicum is tevens 

verkregen van F. Brounen. 
68 Brounen 1995. 

Figuur 36 
Heeswijk/Havenlaan, kuil, 
spoor 19.7 met de 
zuiltrommel in de proefsleuf.



Aanvullend Archeologisch Onderzoek Heeswijkse Kampen te Cuijk    39

markante kuil in zijn geheel bloot te leggen. Hierbij zijn enkele grote fragmenten 
van tegulae en aardewerk verzameld. Toen het gehele spoor was vrijgelegd bleek dat 
we te maken hadden met een grote rechthoekige kuil van 3 meter lang en 2.2 meter 
breed. Aan de zuidwestkant en aan beiden zijkanten was een donkere houtskool-
band met forse stukken verbrand hout zichtbaar. Aan de noordoostkant was deze 
vrijwel afwezig. Mogelijk ging het hier om een verbrande wandconstructie. Om de 
context van de zuil vast te leggen en om de aard van de markante kuil vast te stellen 
is besloten deze in kwadranten op te graven. Het ook in het profiel vrijwel recht-
hoekige spoor bereikt een maximale diepte van 60 centimeter (figuur 37). 

Donker grijs  zand met zeer veel houtskool
Verbrand hout (cons tructie?)

Bruin-grijs gevlekt zand  insteek kuil

Vermoedelijk vlechtwerk
Spijkers  

Cuijk Heesw ijkse Kampen
Heeswijk / Havenlaan S poor 19.7

zuiltrommel

Bruin-grijs homogee n zand met houtskoolspikkels

Spijkers  
0 1m 

Figuur 37 
Heeswijk/Havenlaan, 
kuil, spoor 19.7, 
vlaktekening en profielfoto. 
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Aan de zuidwestkant bevindt zich een lichte verdieping. De kuilvulling zelf was 
opmerkelijk homogeen; bruin-grijs zand met houtskoolspikkels. Hierin zijn geen 
bandjes of verschillende laagjes herkend. Het lijkt erop dat de kuil in een keer is 
dichtgegooid met vrij schoon zand en niet voor langere tijd heeft opengelegen. 
Langs de kanten zijn in de vorm van verbrand hout duidelijke aanwijzingen 
gevonden voor staande paaltjes en planken. Aan de zuidwestzijde was het mogelijk 
een deel van de hier zeer goed bewaarde verkoolde constructie zeer nauwkeurig vrij 
te leggen. Een dun, ongeveer tachtig centimeter lang deel van de verbrande wand 
betreft waarschijnlijk verbrand vlechtwerk. Op de onderkant van de kuil is een tot 
vijftien centimeter dikke laag van verkoold hout gevonden. Tijdens het uitprepa-
reren bleek al snel dat er sprake is van kris kras op de bodem liggende verkoolde 
balken en planken. In deze laag met verbrand hout bevonden zich een aantal 
metalen objecten, vooral nagels. Op sommige plaatsen direct langs de wand is 
roodverbrand zand gevonden. Onder de houtskoolband vinden we geel zand. Van 
de vullingen zijn monsters genomen voor botanisch onderzoek (zie paragraaf 6.2). 

Het vondstmateriaal uit de kuil is divers. De vondsten bestaan naast houtskool, 
steen en keramisch bouwmateriaal uit aardewerk en metaal. De meest markante 
vondst, de zuiltrommel is waarschijnlijk gemaakt van Franse kalksteen.69 Het object 
is 36 centimeter breed, dertig centimeter hoog, is bijna vijftig kilo zwaar en heeft 
aan de bovenkant een rechthoekig gat dat net iets uit het centrum ligt. Het gat is 
gemaakt voor de verbinding met de volgende zuiltrommel. De onderkant is naar 
binnen toe ietwat afgerond. Waarschijnlijk hebben we te maken met de sokkel 
(figuur 38). Aan de buitenkant vertoont het stuk bewerkingssporen in de vorm van 
verticale groeflijnen. Aan de kant van het gat is het stuk incompleet. In een 
dergelijke staat was deze niet meer als zuiltrommel bruikbaar. Het lijkt erop dat het 
stuk al lang in gebruik is geweest is voor dat deze hier in secundaire context is 
gedeponeerd. We hebben hier te maken met afbraakmateriaal van een belangrijk 
gebouw. Het object is in de bovenste vulling van de kuil gevonden samen met een 
aantal scherven, ijzeren objecten en tegulafragmenten. Over het algemeen zijn de 
scherfjes vrij klein. In het materiaal zijn onder andere dekselfragmenten, een 
Niederbieber 89, Belgische waar, terra sigillata en handgemaakt aardewerk 
vertegenwoordigd. Een met eierlijsten en verticale parel-of touwlijsten versierde 

69 Mond. med. T. Derks. 

Figuur 38 
Heeswijk/Havenlaan, 
zuiltrommel uit spoor 19.7 
(diameter 36 cm). 
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terra sigillata scherf is goed te dateren (figuur 39).70 Dit decoratietype is alleen te 
zien bij late pottenbakkers uit Rheinzabern als Respectinus I en II, Pervincus, Julius 
II, Julianus I-II, Primitivus IV en Severianus. Dit type wordt door Bittner gedateerd 
op 235-245 na Chr.71 De groep wordt door Bernhard gedateerd tussen 233-275 na 
Chr. 72 Een aardewerkfragment uit de kuil betreft een scherf versierd met gepolijste 
streepjes (figuur 39).73 Vergelijkbaar materiaal is aangetroffen te Weert.74

Het herkomstgebied kan mogelijk gezocht worden in Noord-Frankrijk. Een rand 
van een grijs aardewerk is van een onbekend type (figuur 39). Onder de houts-
koolband in de bodem van de kuil is een rand van een terra nigra-achtige kom 
gevonden (figuur 39). Sporen onder de rand tonen aan dat hierin is gekookt. 
Behalve het hier behandeld gedraaid vaatwerk is ook handgevormd aardewerk 
aangetroffen. Twee scherven zijn versierd met nauwkeurig aangebrachte diepe 
verticale groeven (figuur 39). Deze zijn aan de bovenkant begrensd door een 
horizontale lijn. Een derde scherf heeft een plastische versiering van fijne groefjes, 
onder en boven begrensd door brede diep liggende banden. Deze drie scherven zijn 
allemaal van een hard, bruin en gepolijst baksel. Mogelijk behoren zij tot één en 
hetzelfde potje. Dit aardewerk is van een bij ons vrijwel onbekend type. Door het 
voorkomen van moeilijk te plaatsen aardewerksoorten is het dateren van het 
complex moeizaam. Het gedraaide materiaal in het complex is waarschijnlijk te 
dateren in de derde eeuw. De grijze rand en het handgemaakt aardewerk blijven 
dan echter vreemde eenden in de bijt. De herkomst hiervan moet waarschijnlijk in 
het Germaanse gebied gezocht worden. 
In de kuil zijn 21 ijzeren objecten aangetroffen. Een deel hiervan is op basis van 
Röntgenfotos gedetermineerd. Een aantal hiervan zijn gevonden in de homogene 
binnenvulling. Opvallend is een klein schaartje. De gereconstrueerde lengte 
bedraagt tien centimeter. De lengte van de bladen bedraagt slechts vier centimeter. 
Een dergelijk fijn object lijkt ongeschikt voor zware klussen als het scheren van 
schapen. We kunnen denken aan het gebruik binnen het huishouden, bij het 
bewerken van textiel of voor persoonlijke verzorging.  
In de houtskoolband onder in de kuil is een aantal nagels gevonden. Enkele hiervan 
zijn groot en zwaar uitgevoerd. Hieruit wordt duidelijk dat we in de kuil te maken 
hebben met genageld verbrand constructie hout. Tussen het houtskool zijn tevens 
twee andere ijzeren artefacten gevonden. Eén object is waarschijnlijk een beitel met 
een smalle puntige kant die mogelijk in een vatting bevestigd was en een brede van 
twee kanten aangezette snede. De andere betreft een in profiel vierkante pen met 
aan de achterkant een spatelvormig uiteinde (figuur 40). Het voorkomen van 
bovengenoemde werktuigen in de houtkoollaag duidt er op dat zij aanwezig waren 
in de structuur tijdens de destructie daarvan. Zij kunnen mogelijk primair in 
verband worden gebracht met activiteiten in of rond het spoor. 
Nu zowel het spoor als de vondsten zijn beschreven is het mogelijk de levensloop 
van de kuil te schetsen. Het is duidelijk dat we te maken hebben met een recht-
hoekige ingraving die aan de binnenkant was voorzien van een wandconstructie in 
de vorm van vlechtwerk en planken en/of paaltjes. Deze was dus bedoeld om 
langere tijd te gebruiken. Scherven in het gele zand onder de kuil zijn hier mogelijk 
ingetrapt tijdens een gebruiksperiode. Uit de kris kras liggende planken en balken 

70 Determinatie en datering M. Driessen. Graag wil ik M. Driessen hierbij bedanken voor het beschikbaar stellen 
van de hier gepresenteerde informatie aangaande deze scherf. 

71 Bittner 1986. 
72 Bernhard 1981. 
73 Determinatie en datering scherven drs. H. van Enckevort. 
74 Mond. med. drs. H van Enckevort. 
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in de houtskoollaag op de bodem wordt duidelijk dat we hier niet met een 
verbrande houten vloer hebben te maken. We zouden dan immers een regelmatiger 
patroon van planken verwachten. 

Figuur 39 
Heeswijk/Havenlaan, 
aardewerk, gedraaid en 
handgemaakt aardewerk uit 
spoor 19.7 (schaal 1:2). 
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Het is waarschijnlijker dat het hout deel is geweest van een, mogelijk genagelde 
constructie die boven de kuil heeft gestaan of dat constructiehout in de kuil is 
verzameld en al dan niet opzettelijk is verbrand. In het eerste geval kunnen we 
denken aan een afdekking van de kuil door planken of van een dakconstructie. 
Na de brand is het spoor, tenminste gedeeltelijk, dichtgegooid. Uit het plaatselijk 
roodverbrande zand blijkt dat het vuur nog brandde toen het eerste zand in kuil 
terechtkwam. Deze is spoedig totaal dichtgegooid wat blijkt uit de homogeen 
gekleurde vulling. Boven in de vulling is het zuilfragment geplaatst. Andere zaken 
als de tegulaefragmenten zijn mogelijk in dezelfde, laatste fase in het spoor 
terechtgekomen. De zuiltrommel is opzettelijk bovenop (of bovenin) de 
dichtgegooide kuil geplaatst. Een object van bijna 50 kg komt hier immers niet 
zomaar als ‘ruis’ in terecht. Deze moet zijn aangevoerd.
Een functionele verklaring voor de kuil is moeilijk te bepalen. Toen het spoor 
ontdekt werd is gedacht aan een zeer grote grafkuil met brandstapelresten; een 
bustumbegraving. Bij een dergelijke begraving wordt de brandstapel boven een kuil 
opgericht die vaak het formaat heeft van een inhumatiegraf. De resten vallen tijdens 
het crematieproces in de ingraving. Het zuilfragment zou dan als grafmonument 
gediend kunnen hebben. Echter, tijdens het opgraven van de kuil zijn geen 
indicatoren, in de vorm van verbrand bot, bronsdruppels van gesmolten sieraden, 
andere bijgiften, schoenspijkertjes etc. gevonden die duiden op het gebruik als graf 
of brandstapelkuil. Een dergelijke interpretatie valt hier dan ook af. 
Anderzijds zijn rechthoekige kuilen ook karakteristieke fenomenen in Germaanse 
nederzettingen. Het zijn de restanten van zogenoemde kuilhutten of hutkommen. 
Deze structuren waren half huis en half kelder. Boven de kuilen waren daken 
geconstrueerd. Vaak werden deze gedragen door hoekpalen of meerdere palen 
langs de korte zijden. Er zijn echter ook vele kuilhutten zonder hoekpalen bekend.75

Het dak werd dan door de wand gedragen. De binnenkant zal vrijwel altijd bekleed 
zijn met zoden, planken of vlechtwerk. Erg groot zijn de hutkommen niet geweest. 
In Gennep variëren ze tussen de 2 bij 1.7 tot 4 bij 3.3 meter76, in Geldrop tussen de 

75 Heidinga en Offenberg 1992. 
76 Heidinga en Offenberg 1992. 

Figuur 40 
Heeswijk/Havenlaan, ijzeren 
objecten uit spoor 19.7. 
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2.7 bij 1.9 meter tot 3.6 x 2.8 meter.77 Ze kunnen zijn gebruikt voor opslag van 
levensmiddelen. Meestal worden ze echter door het voorkomen van artefacten die 
duiden op de productie van ambachtelijke werkzaamheden geïnterpreteerd als 
werkplaatsjes. Deze structuren dateren vooral uit de periode vanaf de vierde eeuw. 
Recentelijk zijn echter hutkommen opgegraven die mogelijk in de derde eeuw te 
dateren zijn.78 In het Germaanse gebied ten westen van de Rijn komen zij als 
belangrijk onderdeel van de nederzetting voor vanaf de eerste eeuw na Chr.79

Het vroege voorkomen ervan in ons gebied wordt dan ook toegeschreven aan 
kolonisten. Kuilhutten kenmerken zich vaak door het voorkomen van Germaans 
handgemaakt aardewerk. 
In of naast het spoor uit Cuijk zijn geen dakdragende palen aangetroffen. Misschien 
heeft deze een lichte dakconstructie gehad waar dit niet nodig was. Het formaat 3 
bij 2.2 meter past in elk geval binnen de bovenvermelde afmetingen. De datering 
van het gedraaide aardewerk is erg vroeg voor het voorkomen van hutkommen. 
Mogelijk is het bij ons vrijwel onbekende handgevormde aardewerk echter een 
aanwijzing voor invloeden van elders. Het ijzeren beitelvormige object en het 
stiftvormige artefact zouden mogelijk gebruikt kunnen bij de werkzaamheden die 
hier plaatsvonden. 
Een andere suggestie voor de functie van de kuil is gedaan door drs. Van Enckevort. 
Mogelijk betreft het hier een Romeinse kelder. Wanneer die voorkomen, worden ze 
gevonden binnen huisplattegronden. Hier zijn geen sporen gevonden die wijzen op 
de ligging binnen een huis. Het is echter niet ondenkbaar dat een, bijvoorbeeld met 
planken afgedekte kelderkuil ook buitenshuis geplaatst zou kunnen zijn. De moti-
vatie voor het plaatsen van een zuilfragment op of bovenin de verbrande structuur 
na de destructie fase blijft hier onbekend. 
Een tiental meters vanaf spoor 19.7, juist voor de afgetopte zone, bevonden zich 
opnieuw sporen. Behalve paalsporen is een smalle greppel vertegenwoordigd 
(19.11). De laatste is aan de noordzijde sterk verploegd. Hieruit zijn een klein 
scherfje gedraaid aardewerk, twee tegula-, drie imbrexfragmenten en een aantal 
fragmenten leem verzameld. Mogelijk duidt de combinatie van de greppel met de 
hieromheen gelegen paalsporen op het voorkomen van een wandgreppelhuis. 
Uit het vlak van put 19 zijn behalve een aanzienlijke hoeveelheid Romeins 
aardewerk en wat ijzertijd of inheems aardewerk enkele bronsvondsten gedaan. 
Aan de zuidkant is een draadfibula met een brede bandvormige beugel gevonden 
(figuur 41). De beugel is versierd met parallelle rijtjes ingeslagen vierkantjes.80

De speld is te dateren in de tweede eeuw. 
In de directe omgeving hiervan lag een bronzen knop die waarschijnlijk deel heeft 
uitgemaakt van Romeins riembeslag (figuur 42). 
Sleuf 15 is aan de westkant van sleuf 19 gesitueerd. In het begin hiervan is direct 
voor de verstoorde zone een kleine cluster sporen gekarteerd. Het aardewerk 
hieruit dateert uit de ijzertijd/Romeinse tijd en de Romeinse tijd. Twee sporen 
bevatten ondetermineerbare baksteenfragmenten. Sleuf 16, die in het verlengde 
van 15 is aangelegd in de klei, leverde geen sporen op. 

77 Bazelmans 1990. 
78 Mond. med. drs. H. van Enckevort. 
79 Bazelmans 1990. 
80 Vgl. Haalebos 1986, 93-94 nr. 136. 

Figuur 41 
Heeswijk/Havenlaan, 
bronzen fibula uit sleuf 19. 

Figuur 42 
Heeswijk/Havenlaan, 
bronzen beslagknop uit sleuf 
19.
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In sleuf 25 bevonden zich behalve een aantal losse sporen een concentratie van 
dubbele paalkuilen (zie figuur 32). De zeer duidelijke sporen hebben uit het vlak 
geen materiaal opgeleverd. Uit overeenkomst in kleur en textuur is te concluderen 
dat zij bij elkaar horen. Mogelijk maken zij deel uit van een structuur. Aan het 
noorddeel van de put is een ovale kuil gekarteerd. Hieruit is een rand afkomstig 
van een zeer grote pot. Dit gedraaid grijs aardewerk stamt mogelijk uit de Maaskant 
of de Betuwe. Een datering nauwkeuriger dan Romeinse periode is op basis van 
chronologisch significante kenmerken niet te geven.

In sleuf 17 is een aantal paalsporen een kleine kuil en enkele aardewerkclusters 
gevonden. Vooral in het zuiddeel lagen Romeinse scherven. Een specifieke 
clustering van scherven op drie plaatsen doet vermoeden dat we hier te maken 
hebben met ondiepe sporen die zich in de sterk verbruinde horizont niet meer 
onderscheiden. Tegen het hoogste punt, direct tegen het afgeschoven deel is een 
verploegde kuil uitgegraven (spoor 17.14). Hieruit is een grote hoeveelheid 
aardewerk geborgen. Het materiaal, ruim 2750 gram, lag dichtopeengepakt in de 
kuil. Het gaat vooral om grote wand- en randscherven en een bodem van een groot 
voorraadvat (figuur 43a). Verder zijn de rand van een Marnepot en twee andere 
bodems vertegenwoordigd (figuur 43b). Het eerste type doet in de La Tène A 
periode zijn intrede en toont duidelijke overeenkomsten met aardewerk uit het 
Franse Marnegebied. Eén in de kuil gevonden fragment betreft deel van een klein 
potje van kustaardewerk. Het materiaal dateert uit een vroege fase van de midden 
ijzertijd.
Aan de noordkant van de sleuf zijn in de overgangszone naar de klei twee min of 
meer zuidoost-noordwest lopende greppeltjes zichtbaar. Deze lijken gezien kleur en 
textuur niet op de prehistorische en Romeinse sporen. Zij zijn waarschijnlijk post-
middeleeuws.

Figuur 43a
Heeswijk/Havenlaan, 
aardewerk, scherfmateriaal 
van voorraadvat uit spoor 
17.4 (schaal 1:4). 

Figuur 43b 
Heeswijk/Havenlaan, 
aardewerk, hals van Marne-
achtig aardewerk (schaal 
1:2).
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In sleuf 18 zijn behalve een kleine concentratie aan de zuidkant enkele verspreide 
sporen gevonden. Materiaal hieruit is te dateren in de late bronstijd en de 
Romeinse periode. De zandkop is hier sterk aangetast door de ontgronding.  
Waar de hoogte gespaard is gebleven van drastische aftopping zien we grotere 
spoordichtheden. Dit is duidelijk te zien in sleuf 20. Op het hoogste punt liggen 
tientallen paalsporen en grotere kuilen (figuur 44). Veel hiervan hebben materiaal 
opgeleverd. De meeste zijn op basis van aardewerk dateerbaar in de ijzertijd. In 
grote delen van deze sleuf zien we nog een gedeelte van het originele bodemprofiel 
(figuur 45). Hier is het bewoningsniveau als een lichtbruine tot grijsbruine laag 
zand met houtskool en aardewerk zichtbaar. Deze is op het hoogste gedeelte wel 
verploegd. De sporen zijn hier echter redelijk goed geconserveerd. Ten westen van 
deze sleuf bevindt zich een laagte (sleuven 21-22). Deze is opgevuld met zeer lemig 
zand dat naar het noorden toe overgaat in zware klei met daaronder grindige 
afzettingen. Dit lage deel wordt op diverse plaatsen doorsneden door geulen waarin 
afwisselend klei- en zandlenzen zijn afgezet. Tussen deze lenzen is verspreid houts-
kool aanwezig. Aan de westzijde is weer een lichte verhoging zichtbaar (sleuf 23). 

Figuur 44 
Heeswijk/Havenlaan, 
uitsnede van sleuf 20 
met sporen. 
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Figuur 45 
Heeswijk/Havenlaan, 
geogenetisch profiel 
van sleuf 20. 
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Deze ligt min of meer in het verlengde van de rug die op de rest van dit perceel 
getraceerd is. Hierop zijn enkele paalsporen en twee greppeltjes gekarteerd.  
Op het meest westelijke hogere deel van het terrein is sleuf 24 aangelegd 
(figuur 46). Hierin zijn negen sporen gekarteerd. In drie daarvan is 
ijzertijdaardewerk aangetroffen. Ook in de laag hierboven bevond zich enig 
ijzertijdaardewerk. In de percelen direct ten zuiden en zuidwesten van dit deel zet 
de verhoging zich veel geprononceerder door. Vermoedelijk zetten de ijzertijd 
nederzettingssporen zoals aangetroffen in de sleuven 20 en 24 zich hier voort. Dit 
terrein was echter niet beschikbaar voor onderzoek. Het valt echter wel binnen het 
plangebied en het is dan ook wenselijk dat het in de toekomst wordt onderzocht. 

Figuur 46 
Heeswijk/Havenlaan, 
uitsnede van sleuf 24 met 
sporen.
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Naast en tussen de huizen van het gehucht Heeswijk zijn de sleuven 26 en 27 
aangelegd (figuur 47). De eerste ligt deels op de top en de flank van de zandkop. 
Het hogere stuk is hier deels verstoord. Er is dan ook een deel van het oorspronke-
lijke profiel verdwenen. Hier zijn twee sporen, een paalspoor en een kuil, 
gekarteerd. De laatste, spoor 26.2 is ovaal van vorm, bijna een meter lang en slechts 
15 centimeter diep. Deze bevatte opvallend veel scherfmateriaal; zowel hand-
gevormd en besmeten als gladwandig, ruwwandig en terra sigillata. Behalve 
aardewerk is ook tefriet, veel houtskool waaronder een groot deel van een plank en 
een klein, zeer gecorrodeerd en niet meer te determineren muntje gevonden. Even 
buiten dit spoor kwam in een restant van de vondstlaag een slingerkogel tevoor-
schijn. De sleuf bevat op de flank opmerkelijk veel materiaal. Overal liggen 
fragmenten van tegulae en imbrices en van gedraaid en handgevormd aardewerk. 
Eén stuk keramisch bouwmateriaal betreft een tubulusfragment. Een tubulus is een 
holle baksteen uit de Romeinse periode die aan de korte zijden open is en in muren 
werd gebruikt als een soort verwarmingsbuis. Hierdoor circuleerde verwamde 
lucht.81 Tevens zijn een aantal fragmenten leisteen gevonden. Eén hiervan is 
doorboord, een andere is mogelijk op een doorboring afgebroken (figuur 48). 
Dergelijke stukken kunnen zijn gebruikt als dakbedekkingsmateriaal.82 Tijdens het 
onderzoek in sleuf 26 is met de metaaldetector tevens een aantal ijzeren artefacten 
gevonden. Het grootste deel blijkt na röntgenonderzoek spijkers te zijn. Daarnaast 
zijn enkele schakels gevonden.
Eén stuk springt er uit. Een klomp roest blijkt een mooie kniefibula te verhullen. 
Het object is sterk versierd met parallelle en elkaar kruisende groeflijntjes. 
De veerrol lijkt aan de buitenzijde versierd met een ander metaal. De groeven op de 
rug lijken op de foto te zijn ingelegd. Kniefibulae danken hun naam aan de 
karakteristieke knik in de beugel. Ze zijn gedragen vanaf het tweede kwart van de 

81 Lammers 1994, 162. 
82 Wesseling 2000, 136. 
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Figuur 47 
Heeswijk/Havenlaan, 
uitsnede van sleuven 26 en 
27 met sporen. 

Figuur 48 
Heeswijk/Havenlaan, 
doorboord leisteenfragment 
uit sleuf 26 (lengte 14 cm). 
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tweede eeuw tot in de derde eeuw.83 Vele varianten gelden als typisch voor de 
militaire dracht in het Limesgebied van Germania Superior en Raetia.84 Zij komen 
niet veel voor in landelijke nederzettingen. 

Put 27 is van oost naar west in de richting van het hoogste gedeelte van Heeswijk 
aangelegd. Een groot deel is verstoord. Op de hoogste delen vinden we diep-
ploegsporen en sub-recente ingravingen. Er zijn hier echter een aantal interessante 
sporen gevonden in de vorm van drie kuilen met crematieresten en een aantal 
andere kuilen en mogelijke paalsporen. Aan de oostkant is in de bewoningslaag een 
kleine concentratie materiaal gevonden (27.8). Op een groot deel van een inheemse 
pot is een deel van een Romeinse maalsteen gelegd (figuur 49). Hieromheen zijn 
een aantal stukken tefriet en een grote kiezelsteen geplaatst. Deze laatste is mogelijk 
als wrijfsteen gebruikt. Het grote stuk aardewerk betreft ongeveer een derde van 
een pot. Hoewel die gefragmenteerd was lagen de scherven duidelijk in verband. 
Dit impliceert dat deze compleet was toen de maalsteen, de tefrietfragmenten en de 
kiezelsteen erop en eromheen gelegd zijn. Hoewel zij op of net onder het prehisto-
rische en Romeinse oppervlak zijn gevonden kunnen we niet spreken van wille-
keurig verspreid materiaal. Het is daar opzettelijk geplaatst en gerangschikt, met 
andere woorden een intentionele depositie van gebruikte en mogelijk niet langer 
functionele objecten (figuur 50).  
Spoor 5 betreft een ondiepe kuil. Hieruit en uit een aansluitend modern ploegspoor 
zijn tientallen scherven met kruislingse groeven versierd aardewerk afkomstig. 
In het spoor is tevens een gebogen bronzen strip met een ijzeren pin aan het 
uiteinde gevonden. De functie is onbekend. Het spoor is te dateren in de late-
ijzertijd of in de Romeinse periode.  
Op een aantal plaatsen waar de sleuf niet verstoord is, zijn steeds veel artefacten in 
de vondstlaag aanwezig. Vermeldenswaardig is een deel van een bronzen arm-
bandje met bolvormig versierd uiteinde. Bijzonder is de vondst van een deel van 
een aardewerken lepel met ronde steel (figuur 51). Aardewerken lepels komen in 
het neolithicum en in de metaaltijden voor. In het neolithicum kennen we ze 
vooral uit Michelsbergcomplexen. Ze zijn dan echter groter en hebben vrijwel nooit 
een ronde steel. Uit recente opgravingen zijn ook lepelfragmenten afkomstig. 
Een diepe lepel is afkomstig uit Geldermalsen-De Bogen. Deze wordt gedateerd 
tussen het laat neolithicum en de midden bronstijd.85 Ook op Geldermalsen-
Voetakker en op Eigenblok zijn lepelfragmenten gevonden.86 Op de laatste 

83 Haalebos 1986, 55. 
84 Haalebos 1986, 55. 
85 Jongste en Smits 1998. 
86 Schouten en Bloo 2000. 

Figuur 49 
Heeswijk/Havenlaan, 
spoor 27.8, depositie 
tijdens opgraving 
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vindplaats is vastgesteld dat de steel rond van doorsnede was. Ook deze is gedateerd 
in laat-neolithicum of bronstijd. Het Cuijkse exemplaar is moeilijk te dateren. 
Op basis van vergelijking met andere exemplaren moet deze ergens uit de periode 
van het laat-neolithicum tot de vroege ijzertijd stammen. 

In deze sleuf zijn een aantal scherven met kwarts gemagerd aardewerk gevonden. 
Eén hiervan is versierd met ‘pinpricks’ (figuur 52). Zij zijn te dateren in de 
hazendonk 2/3 fase, tussen 3800-3400 voor Chr.87

87 Determinatie Prof. dr. Louwe Kooimans. 

Figuur 50 
Heeswijk/Havenlaan, 
vondstmateriaal van spoor 
27.8.

Figuur 51 
Heeswijk/Havenlaan, 
aardewerken lepelfragment 
uit sleuf 27 (lengte 4 cm). 
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5.2.4.2 De graven 
Op het onderzochte terrein zijn zes sporen gekarteerd die verbrand menselijk 
botmateriaal bevatten (figuur 53). Drie bijzettingen van menselijk materiaal zijn 
gevonden in sleuf 14 en drie in 
sleuf 27. Sporen 14.4 en 14.22 
vormen samen een dubbel-
begraving. 14.4 is tijdens het 
aanleggen van de sleuf al op een 
hoog niveau aangetroffen. In de 
bruine vondsthorizont werd een 
zogenaamde Omphalosschaal 
gevonden (figuur 54). Deze was 
omgekeerd over een bol met 
crematieresten geplaatst. Tijdens 
het uitgraven van dit graf werd 
direct daarachter een tweede bol 
met crematieresten zichtbaar. Hier 
zijn twee verschillende individuen 
vertegenwoordigd. In crematie 14.4 
zijn enkele fragmenten niet nader 
te determineren dierlijk materiaal 
gevonden. Dit impliceert het 
meeverbranden van dierresten als 
voedsel. Een ingraving in de vorm 
van een grafkuil is niet herkend. 
Behalve het stuk aardewerk zijn er 
geen verdere bijgiften gevonden. 
De schaal is te dateren in de tweede 
helft van de midden-ijzertijd.88 Om 
de begravingen heen zijn geen 
sporen herkend die wijzen op het 
voorkomen van een monument in de vorm van een greppel of een grafheuvel. Zij 
moeten zijn bijgezet in een zeer ondiep kuiltje of op het oude oppervlak. 74 meter 
verder naar het noorden lag een derde bijzetting van crematieresten. De kuil met 
bot bevond zich direct achter de afgeschoven kop en is derhalve sterk aangeploegd. 
In het vlak was verbrand been en houtskool in het spoor zelf en in de ploegsporen 

88 Mond. med. drs. P. van den Broeke. 

Figuur 52 
Heeswijk/Havenlaan, 
aardewerk, neolithisch 
aardewerk met ‘pinpricks’ uit 
sleuf 27. 

Figuur 53 
Heeswijk/Havenlaan, 
verspreiding van de graven.
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zichtbaar. Hierop is besloten het spoor te couperen. De kuil is tachtig centimeter in 
diameter, 25 centimeter diep en bevat veel houtskool. Er is slechts vijftien gram 
verbrand bot gevonden. Het is mogelijk dat het meeste is verdwenen door de 
recente agrarische activiteiten of dat slechts een klein gedeelte van het bot samen 
met wat brandstapelresten als pars pro toto of ‘deel van het geheel’ is bijgezet. In de 
kuil zijn tevens wat scherven gevonden: zeven kleine handgemaakte, besmeten 
scherfjes en een Romeins doliumfragmentje. Het baksel van het handgevormd 
aardewerk doet laat aan maar is niet scherp te dateren. Het Romeinse scherfje is 
klein en kan intrusief zijn. Een datering anders als tweede helft ijzertijd of 
Romeinse tijd is op basis hiervan niet te geven. Het is derhalve niet zeker dat graven 
14.4/14.22 en 14.18 tot een en dezelfde fase van het grafveld behoren. In put 14 zijn 
bijna geen sporen gecoupeerd. Het is mogelijk dat hier meer graven 
vertegenwoordigd zijn. Er zijn immers enkele tientallen sporen gekarteerd.  

In sleuf 27 zijn in drie sporen crematieresten gevonden. Het gaat daarbij steeds om 
ondiepe kuiltjes. Spoor 27.1 is een crematiedepot zonder bijgiften. Een ingraving is 
niet zichtbaar. Afgaande op de contouren van het depot restte nog ongeveer 5 cm 
van de grafkuil. Bijgiften zijn niet aangetroffen. In 27.7 en 27.11 is slecht weinig 
verbrand bot gevonden. Uit het hieronder gepresenteerde fysisch antropologisch 
rapport blijkt echter dat het wel menselijke resten betreffen. Geen van beide sporen 
leverde bijgiften op. Zij zijn daardoor ongedateerd. De beide kuiltjes liggen zeer 
dicht naast elkaar. Mogelijk liggen er in de directe omgeving verschillende graven. 
Het is opmerkelijk dat zich in de vondstlaag van sleuf 27 op diverse plaatsen losse 
fragmenten verbrand bot bevinden. Verspreid door de put zijn zeker tientallen 
stukjes waargenomen. Het is niet ondenkbaar dat een deel van het grafveld in een 
latere periode, mischien de Romeinse tijd is opgenomen in het loopoppervlak. 

Figuur 54 
Heeswijk/Havenlaan, 
graf spoor 14.4 tijdens 
onderzoek en 
omphalosschaal 
(schaal 1:2). 
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Anderzijds kunnen crematieresten op of in de directe nabijheid van een grafveld 
zijn verstrooid als deel van een dodenritueel. In sleuf 27 zijn diverse sporen niet 
gecoupeerd. Zij maken mogelijk ook deel uit van het grafveld.  

5.2.5 Fysisch-antropologisch onderzoek van de crematies 
Heeswijk/Havenlaan

Door dr. M. Hoogland, Faculteit der Archeologie Universiteit Leiden 

Een totaal aantal van zes sporen met crematieresten is onderzocht, waarvan drie 
sporen met slechts enkele grammen aan crematieresten. In deze gevallen kon 
slechts worden geconstateerd dat het om menselijk botmateriaal gaat. De drie 
overige sporen bevatten voldoende hoeveelheid botfragmenten om te kunnen 
vaststellen wat de leeftijd en sexe van de doden geweest is. 

5.2.5.1 Onderzoeksmethode 
Als eerste stap van het onderzoek wordt het botmateriaal gezeefd over een tweetal 
zeven van 3 en 10 millimeter om een onderscheid aan te brengen in residu (kleiner 
dan drie millimeter), kleine fractie (van drie tot tien millimeter) en grote fractie 
groter dan tien millimeter). De gewichtsverhouding tussen de grote fractie en het 
totaal gewicht van de crematieresten geeft een indruk van de mate van fragmentatie 
van het materiaal. De kleine fractie wordt vervolgens nagekeken op de aanwezig-
heid van bijzondere fragmenten als epifysen (groeischijf van de pijpbeenderen) en 
gebitselementen. Deze elementen kunnen een aanwijzing geven of de persoon ter 
plaatse gecremeerd is of dat de skeletresten van de brandstapel zijn uitgezocht en 
secundair elders in het grafveld zijn bijgezet. 
De grote fractie wordt verder opgesplitst in neurocranium (hersengedeelte van de 
schedel), viscerocranium (aangezichtsgedeelte), axiaal skelet (wervelkolom, 
schouder en bekken), diafyse (schacht) en epifyse (gewrichtskop) van de lange 
pijpbeenderen en een categorie ondetermineerbaar. Het gewichtspercentage geeft 
een aanwijzing of de verschillende regio's van het skelet evenredig in de crematie 
aanwezig zijn. Per categorie wordt de kleur en het breukpatroon van de fragmenten 
vastgesteld om de verbranding en temperatuur van de brandstapel te kunnen 
beoordelen. Tenslotte geeft de gemiddelde grootte van de fragmenten een aan-
wijzing voor conservering van de crematie. 
De fragmenten van de verschillende categorieën worden globaal gedetermineerd en 
er wordt er gelet op het meervoudig voorkomen van fragmenten, die kunnen 
duiden op de aanwezigheid van meer dan één persoon in de crematie. Het gaat 
hierbij om fragmenten van epifysen en de schedel.  
Voor de leeftijds- en geslachtsbepaling wordt de Manual for the Physical 
Anthropological Report gevolgd.89 Naast de verbening van epifysair schijven en 
schedelnaden, zijn de doorbraak van het gebit en het spongiosa van humerus en 
femur de belangrijkste indicatoren voor de leeftijdsbepaling. Voor de geslachts-
bepaling wordt er gelet op het voorkomen van morfologische kenmerken aan 
schedel en bekken. Deze methode kan worden aangevuld met de analyse van een 
aantal metrische variabelen van het rotsbeen (Wahl 1982). Doordat slechts frag-
menten kunnen worden beoordeeld zijn de uitkomsten veel minder precies dan bij 
niet gecremeerd botmateriaal. 

89 Maat et al. 2000. 
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5.2.5.2 Resultaten 
Het onderzoek heeft zes sporen met crematieresten opgeleverd uit proefsleuven 14 
en 27. Afkomstig uit proefsleuf 14 is één spoor (14.18) met een kleine hoeveelheid 
crematieresten, waarvan slechts kan worden vastgesteld dat het om een volwassen 
individu gaat. Het bot is krijtachtig van textuur en sterk gefragmenteerd. De twee 
overige sporen met crematieresten uit sleuf 14 (14.4 en 14.22) zijn goed geconser-
veerd en bevatten grote fragmenten. De crematies uit beide sporen vertonen sterke 
overeenkomsten wat betreft kleur, verbranding en fragmentatie. In geval van spoor 
14.4 gaat het om een jong volwassen persoon. De epifysen zijn reeds gesloten, maar 
de verbening van de schedelnaden is nog niet begonnen. Dit duidt op een leeftijd 
rond de 25 tot 30 jaar. Het ontbreken van artrose aan de wervels bevestigt deze 
conclusie. Het neurocranium en de diafysen zijn graciel en een tweetal morfolo-
gische kenmerken wijzen erop dat de persoon waarschijnlijk van het vrouwelijk 
geslacht was. De crematie 14.22 is iets sterker gefragmenteerd en bevatte eveneens 
de resten van een volwassen persoon. Lichte artrose aan de wervels duidt op wat 
meer slijtage van het skelet, mogelijk door een wat hogere leeftijd. Er zijn geen 
aanwijzingen voor het geslacht aangetroffen. 
Van beide crematies zijn alle regio's van het skelet zijn vertegenwoordigd, maar de 
kleine botstukken en gebitselementen ontbreken. Het gaat om een secundaire 
bijzetting van crematieresten die uit de brandstapel zijn uitgezocht. De verbranding 
heeft onder vergelijkbare omstandigheden plaats gehad bij een temperatuur tussen 
650 en 800° C en ze zouden gelijktijdig plaats gehad kunnen hebben. 
De sporen uit proefsleuf leverden twee kleine en een grotere crematie op. Van de 
twee kleine crematies (27.7 en 27.11) kan slechts vastgesteld worden dat het om 
menselijke resten gaat van tenminste een volwassene (27.7). Crematie 27.1 bevatte 
de resten van een volwassen individu waarvan de leeftijd iets meer dan 25 jaar was. 
De botfragmenten van de diafyse van de pijpbeenderen zijn robuust en ook één 
morfologisch kenmerk duidt op het mannelijk geslacht van het individu. Alle 
regio's van het skelet zijn vertegenwoordigd en het ontbreken van gebitselementen 
duidt eveneens op een secundaire bijzetting van uitgezochte crematieresten. 
De verbranding is zeer volledig geweest bij een temperatuur van meer dan 800° C. 
De kwaliteit van de onderzochte crematies biedt zeer goede perspectieven voor een 
eventueel vervolgonderzoek. 

5.2.6 Heeswijk/Havenlaan in terugblik 
Tijdens het onderzoek van de terreinen zijn artefacten en bewoningsporen 
gevonden uit een groot aantal perioden. Deze zijn gelegen op en naast een aantal 
min of meer oost-west lopende zandruggen. De vroegste perioden zijn o.a. 
vertegenwoordigd door de op de verschillende percelen gevonden vuurstenen 
werktuigen. Een opmerkelijk stuk is het fragment Wommersomkwartsiet dat uit 
het late mesolithicum of het midden neolithicum stamt. Hiernaast is ook aarde-
werk gevonden uit de Hazendonk 2/3 periode. De steentijdvindplaatsen zijn vooral 
te situeren op de hoge gronden rond heeswijk zelf. 
Op het meest noord-oostelijke perceel zijn sporen uit de vroege bronstijdsporen 
gekarteerd. Het aardewerk leert ons dat we te makken hebben met een vroege fase 
van het wikkeldraadcomplex. Fragmenten van bekerpotten, typisch nederzettings-
aardewerk, duiden mogelijk op een nederzettingsterrein uit die periode. Dergelijke 
vindplaatsen zijn schaars en daardoor nog maar weinig bestudeerd.  
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Wikkeldraadaardewerk is in hoofdzaak bekend van oppervlaktevondsten. Indien zij 
zijn aangetroffen in opgravingen gaat het vaak om losse vondsten van scherven 
tussen midden bronstijd materiaal of in vrijwel contextloze sporen. Er is nog geen 
goed voorbeeld van een nederzetting uit deze periode in Zuid-Nederland. Indien 
we hier met een erf uit die periode te maken hebben kan over de omvang hiervan 
geen uitspraak worden gedaan. 
Naast vroege bronstijd is ook late bronstijd vertegenwoordigd. De aardewerk-
vormen die aangetroffen zijn in sleuf 14 zijn voor de wetenschap in Nederland nog 
vrijwel onbekende soorten. In de late bronstijd urnenvelden, die tot nu toe het 
grootste bestand aan aardewerk hebben opgeleverd komen zij niet voor. 
Complexen als die van Heeswijk/Havenlaan alsook die van het recentelijk onder-
zochte Groot Heiligenberg zijn dan ook belangrijk voor de aardewerktypochrono-
logie en de beeldvorming van deze periode in Nederland.90

IJzertijdaardewerk ligt verspreid door het gebied. Vooral in en naast Heeswijk zijn 
veel vondsten en sporen aangetroffen. Een zwaartepunt ligt in sleuf 20. Hier hebben 
zeer veel sporen materiaal uit deze periode opgeleverd. Ook in de sleuven te westen 
hiervan zijn ijzertijdsporen gevonden. Door de grote verspreiding hiervan is het 
zeer waarschijnlijk dat we hier te maken hebben met meerdere erven. In sleuf 17 
leverde een spoor zeer veel midden ijzertijd aardewerk op. Ten minste één van de 
graven dateerd ook uit de midden ijzertijd. De Omphalosschaal die hier is 
aangetroffen is in de tweede helft van deze periode te plaatsen. De twee bijzettingen 
in dit graf zijn vrijwel zeker gelijktijdig. De crematies van de individuen tonen 
sterke overeenkomsten wat betreft kleur, verbranding en fragmentatie. De andere 
graven zijn niet goed dateerbaar. In drie gevallen betreffen het slechts kleine kuiltjes 
met crematieresten. Monumenten, in de vorm van heuvels, greppels etc. zijn 
nergens waargenomen.  
Het grafritueel van de midden ijzertijd en de late ijzertijd is moeilijk grijpbaar. 
In urnenvelden van de late bronstijd en de vroege ijzertijd is een groot deel van de 
bevolking samen bijgezet in plaatsvaste, soms eeuwen gebruikte grafvelden. 
Een groot aantal hiervan bestaat uit vele tientallen tot vele honderden crematie-
bijzettingen in urnen of kuiltjes. Vaak zijn deze omgeven door greppelstructuren 
waarbinnen een lage heuvel werd opgeworpen. Al aan het eind van de vroege 
ijzertijd lijkt grafritueel te veranderen. Sommige urnenvelden zijn rond 500 voor 
Chr. nog in gebruik. Steeds vaker wordt echter begraven in kleine kuiltjes zonder 
bijgiften en zonder duidelijk aanwijsbare grafstructuren. Grafvelden zijn nu kleiner 
en blijven slechts voor een korte periode in gebruik. Deze trend zet zich door in de 
late ijzertijd. Pas in de Romeinse tijd worden grafvelden weer plaatsvast en worden 
graven vaker voorzien van bijgiften en monumenten. 
Wanneer we het bovenstaande in beschouwing nemen is het niet ondenkbaar dat 
ook de ongedateerde graven uit dit onderzoek in de midden of late ijzertijd te 
plaatsen zijn. Dit wil niet zeggen dat het hier één grafveld betreft. Mogelijk zijn hier 
in verschillende perioden mensen begraven. 
Veruit de meeste vondsten die op het terrein zijn gedaan stammen uit de Romeinse 
periode. ze bevonden zich vooral in restanten van het oude woonniveau. Ook zijn 
verspreid over het terrein fragmenten van Romeinse bouwmaterialen aangetroffen. 
Uit niet archeologische graafwerkzaamheden zijn tevens dakpannen en leisteen-
fragmenten, ander natuursteen en een grote blok ijzeroer bekend. Van Romeinse 
gebouwen is bekend dat hier ijzeroerblokken in werden verwerkt.  

90 Voor Groot Heiligenberg zie Ball en Arnoldussen 2000. 
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Door de grote verspreiding van materialen over het gehele terrein is het moelijk 
greep te krijgen op de verschillende lokaties van bewoning. Van de sporen uit deze 
periode valt 19.7 het meest op. We hebben hier te maken met een zeer vroege 
hutkom of een kelderkuil. Het is hiervan aannemelijk dat deze zich in de neder-
zetting, in de directe nabijheid van een huis bevond. Ook de clustering van 
materialen in dit deel van het terrein maakt de directe nabijheid van neder-
zettingsstructuren aannemelijk. Hier kunnen we dus wel een specifieke woon-
lokatie aanwijzen. Het aardewerk dat in spoor 19.7 is gevonden maakt invloeden 
van elders, mischien het Germaanse gebied aannemelijk, Het zuilfragment dat 
hierin is aangetroffen is afkomstig van een belangrijk Romeins of geromaniseerd 
gebouw. Hierbij kan gedacht worden aan een tempelcomplex of het hoofdgebouw 
van een villa of villa-achtigterrein. Het is duidelijk dat de zuiltrommel in secundaire 
context in het spoor is terechtgekomen. Mogelijk is het uit Ceuclum zelf aange-
voerd. In de Laat Romeinse brug zijn enkele zuilfragmenten gevonden die hier als 
ballast zijn gebruikt. Deze, mischien van de Cuijkse tempels afkomstige stukken 
zijn echter veel zwaarder uitgevoerd en van een ander gesteente. Het is echter ook 
mogelijk dat de zuiltrommel uit Heeswijk uit de directe omgeving afkomstig is, 
bijvoorbeeld van een hoofdgebouw van een nog niet herkend villa-achtig terrein.  
Het grootste deel van het Romeinse aardewerk stamt, net als bij De Nielt, uit de 
derde eeuw na Chr. Metalen vondsten als de fibulae en de beslagknop dateren in de 
tweede en de derde eeuw. De munt stamt uit de eerste eeuw maar is mogelijk hier-
na nog in circulatie geweest. Het Romeinse grafveld dat in de Heeswijkse Kampen 
is opgegraven stamt uit de eerste en de tweede eeuw. Hieruit wordt duidelijk dat 
bewoners van de derde eeuwse nederzettingen zoals die hier bespoken alsook die 
van De Nielt hun doden ergens anders hebben begraven. Er moet dus in de directe 
omgeving nog een grafveld liggen. Deze is in het proefsleuvenonderzoek bij gebrek 
aan graven met Romeins materiaal niet vastgesteld. Mogelijk zijn de greppel-
structuren op De Nielt onderdeel van een dergelijk grafveld.
Op het terrein Heeswijk/Havenlaan hebben we te maken met een aantal weten-
schappelijk zeer interessante vindplaatsen. Opvallend is de grote tijdsdiepte die hier 
is vertegenwoordigd. We kunnen hier spreken van een lange bewonings-
continuiteit. Op verschillende plaatsen is een deel van het oude oppervlak bewaard 
gebleven.Vooral de percelen in en direct ten noorden van Heeswijk zijn echter, 
vooral door recente agrarische activiteiten verstoord. Dit is vooral duidelijk door de 
afgeschoven zandrug.

5.3 Ewinkel 

In het deelgebied Ewinkel zijn in totaal 12 proefsleuven aangelegd (figuur 55). Een 
groot gedeelte van het terrein was niet voor onderzoek beschikbaar. Binnen het 
gebied ligt een door de R.O.B. aangewezen terrein van hoge archeologische waarde. 
Door het ontbreken van permissie van landeigenaren kon het grootste gedeelte 
hiervan niet worden onderzocht. Op één stuk is in verband met de aanwezigheid 
van granaten uit de tweede wereldoorlog niet gegraven. In de percelen ten zuiden 
en zuidwesten hiervan zijn op diverse plaatsen sporen en archeologisch materiaal 
gekarteerd.
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5.3.1 Landschappelijke en bodemkundige situatie 

Het gebied bestaat uit een aantal zandruggen met daarlangs laagtes gevuld met zeer 
lemig zand (figuur 56). De meest duidelijke rug in het landschap loopt direct 
noordelijk van het wegje Ewinkel. Deze bestaat vooral uit matig gesorteerd zand 
met op sommige plaatsen wat grind. Dit is een voortzetting van het hoge gebied 
Groot Heiligenberg. Zij zijn gescheiden door een weg en een deel van de woonwijk. 
Op dit hoge deel mochten geen sleuven worden aangelegd. Het gebied ten zuid-
westen hiervan ligt aanmerkelijk lager. Het lemige en iets gindige zand wordt 
afgedekt door een esdekpakket, soms tot een meter dik. Ook hier is een (deel van) 
een oud bewoningsniveau aangetroffen (figuur 57). Deze manifesteert zich hier 
vooral in de vorm van houtskoolspikkels en verspreide prehistorische en Romeinse 
scherven. Op de een aantal plaatsen is deze laag op een diepte van ongeveer 90cm 
aangetroffen. Op andere plaatsen op slechts 40 cm onder het maaiveld. Deze 
onderscheidt zich echter slecht van het esdek en de diepere ondergrond. In de lage 
gedeelten heeft zich een sterke verbruining voorgedaan. Door bodemprocessen is 
de grond op de lagere gedeelten tot ongeveer 1.5 m gehomogeniseerd en vrijwel 
eenduidig van kleur. Ook op de hogere gedeelten, de flanken van de hoge kop 
speelt dit een rol. Sporen zijn in eerste instantie slechts te zien door archeologische 
inclusies.

Figuur 55 
Ewinkel, locate van 
proefsleuven en 
beschikbaarheid van 
terreinen.
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Figuur 56a 
Ewinkel, Hoogtelijnenkaart 
van huidige maaiveld in 
meters boven NAP. 

Figuur 56b 
Ewinkel, Hoogtelijnenkaart 
van vlakhoogtes in meters 
boven NAP. 
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Figuur 57 
Ewinkel, geogenetisch 
profiel sleuf 7. 
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5.3.2 Grondsporen en materiaal 

In het westen van het gebied zijn de sleuven 1-4 aangelegd. Zij liggen op en naast 
een hoge zandkop waarop nu een boerderij staat. In deze sleuven is overal een 
verstoord profiel gevonden. Ingravingen lijken zonder uitzondering post-
middeleeuws te zijn. Zij bevatten subrecent aardewerk en porcelein. Een aantal 
vennetjes zijn kort geleden gebruikt als stortplaats. In de sleuven is een scherf 
prehistorisch en twee scherven Romeins aardewerk aangetroffen. 

Sleuf 7

S poor 3

Cuijk Heeswijkse Kampen
Ewinkel

Sp oren
Verkleuringen / zones

Proefsleuf Mogelijk prehistorisch

Onbepaald

IJze rtijd 
Late IJ zertijd  

Romeins  bouwmateriaal

0 10m5

Maals teen

Sleuf 6

Sleuf 12

S poor 5

S poor 1

S poor 4

S poor 2

Aardewerk concentratie

Sp oor 2

S poor 1

S poor 3

Natuurs teen ( 30kg)

De sleuven 5-7 en 11-12 zijn aan de oostkant van het terrein aangelegd in en om 
het terrein van hoge archeologische waarde. Inderdaad bevonden zich hier in alle 
sleuven archeologische sporen en of materialen. Naast enkele paalspoortjes en 
kuilen is in sleuf 7 een grote greppel gekarteerd (spoor 7.1, figuur 58). In eerste 
instantie is deze greppel alleen herkend door de grote hoeveelheid vondstmateriaal 
die deze bevatte. Tijdens het schavend verdiepen bleek dat het de hoek van een 
brede greppelstructuur betrof. Mede door het gegeven dat hier een urnenveld 
moest liggen werd gedacht aan een grafmonument. Hierop is besloten de proefsleuf 
naar het zuidoosten uit te breiden. De greppels gaan binnen deze uitbreiding niet 
de hoek om. Direct binnen de greppel, in de hoek liggen twee paalsporen. Enkele 
meters ten zuiden van de uitbreiding ligt een pas aangelegde sloot en ten oosten 
ervan een grote gasleiding. Verder graven had hier geen zin. Uit de greppel is zeer 
veel materiaal verzameld. Tijdens het opschaven zijn 700 scherven aangetroffen 
met een totaalgewicht van bijna 9 kg. Enkele scherven zijn versierd met groeven, 
kamstreek en nagelindrukken of zijn besmeten en zijn te dateren in de late ijzertijd 
(figuur 59). Het is opvallend dat al het materiaal sterk is afgerond en knaagsporen 

Figuur 58 
Ewinkel, uitsnede van 
sleuven 6, 7, 12 met sporen 
en verspreiding vondsten. 
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toont van mollen en/of muizen. Dit impliceert dat het heel lang aan de oppervlakte 
heeft gelegen voor het in de greppel terecht kwam of voor het in de greppel werd 
afgedekt. Al het aardewerk is in de bovenste vulling van de greppel gevonden. 
Het representeert dan ook een fase waneer deze in onbruik is geraakt. 
Behalve scherfmateriaal zijn in de greppel verschillende andere artefactcategorieen 
vertegenwoordigd. Er is maalsteen, metaal, metaalslak, verbrand leem, enkele 
slijpstenen, een spinklos en glas gevonden. De laatste betreft een stukje van een zeer 
donker paars gekleurde, enkelribbige armband van een grof uitgevoerd type. 
In het metaal is mogelijk de boog van een fibula vertegenwoordigd.
De hoeveelheid en aard van de materialen als ook het formaat van de greppel-
structuur wijzen niet op het gebruik hiervan als grafmonument. 
Het is waarschijnlijker dat we te maken hebben met de hoek van een omgreppelde 
nederzetting uit de late-ijzertijd. 

Verder zuidwestelijk in sleuf 7 bevinden zich enige clusters aardewerkscherven. 
Om één hiervan kon nog een klein kuiltje worden onderscheiden (spoor 7.5). 
Hierin zijn 61 scherven gevonden die grotendeels tot een inheemse pot behoren. 
Hiernaast is een halve Romeinse handmolen aangetroffen (figuur 60). Deze zeer 
goed geconserveerde maalsteen van tefriet lag los op het oude bodemniveau. Hier is 
tevens een klappersteen gevonden. Deze werden gebruikt als grondstof voor de 
productie van ijzer. 
In sleuf 6 is een ondiepe kuil (spoor 6.1) gekarteerd met een zeer houtkoolrijke 
vulling en wat huttenleem. Een opmerkelijke vondst betreft een natuursteen van 
meer dan 30 kg in de basis van het esdek. 
In sleuf 12 zijn geen sporen waargenomen. Wel bevatte de vondstlaag hier een 
concentratie Romeins dakbedekkingsmateriaal en inheems aardewerk. Vooral aan 
de zuidwestkant van de sleuf lag veel materiaal. Op een strook van 5 meter is de 
concentratie materiaal blootgelegd. Deze is slechts bemonsterd. Er zijn 37 tegulae-
fragmenten, een stuk imbrex, een tubulusfragment, 83 scherven inheems aardewerk 
en 11 scherfjes gedraaid aardewerk verzameld uit de bovenkant van de laag. De 
verhoudingen tussen handgevormd en gedraaid aardewerk is veelzeggend. Het 
grote percentage inheems duidt erop dat dit een vroeg complex betreft. Dergelijke 
hoeveelheden komen vaak niet meer voor na de eerste eeuw na Chr. De sleuf is niet 

Figuur 59 
Ewinkel, aardewerk, 
scherven en spinklos uit 
spoor 7.3 (schaal 1:2). 
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verder gegraven om het complex vooralsnog te bewaren voor eventueel toekomstig 
onderzoek.
Op het oostelijk en het centrale stuk van het terrein is overal een dunne spreiding 
aan scherven gevonden. Dit wordt geïnterpreteerd als nederzettingsruis, 
waarschijnlijk van de hoge rug direct ten noorden van het wegje Ewinkel.  
In het onderzochte deel van het terrein van hoge archeologische waarde is in de 
aangelegde sleuven geen bewijs gevonden voor de aanwezigheid van een urnenveld. 
Uit aantekeningen, in de jaren 60-70 door provinciaal archeoloog Beex gemaakt op 
een landkaart blijkt dat hier in de directe omgeving wel urnvondsten gedaan zijn. 
Wij vermoeden dat, indien een grafveld aanwezig is, deze waarschijnlijk op de 
hoger gelegen rug enkele tientallen meters verder noordelijk ligt, in het gebied dat 
bij gebrek aan permissie niet kon worden onderzocht. Het is van belang dat deze 
hoogte, die over de gehele lengte van Ewinkel loopt wordt onderzocht voordat 
bouwwerkzaamheden zullen plaatsvinden. 

6 Zadenonderzoek van enkele grondmonsters uit Cuijk 

Door drs. W.J. Kuijper, Faculteit der Archeologie Universiteit Leiden 

6.1 Cuijk – De Nielt 

Vondstnummer 2231 spoor 3.4.
2 liter zand. 
Residu: veel houtskool (geen zaden). 

Vondstnummer 2232 spoor 3.4.
2 liter zand. 
Residu: veel houtskool (geen zaden). 

Vondstnummer 3351 spoor 3.23. 
2 liter zand. 
Residu: iets houtskool en de verkoolde zaden van 
 Gerst (Hordeum vulgare) --- 1 fragmentje 
 Melganzenvoet (Chenopodium album) --- 1 

Vondstnummer 3352 spoor 3.23. --- 10 cm.
2 liter zand. 
Residu: iets houtskool (geen zaden). 

6.2 Cuijk –Heeswijk/Havenlaan 

Vondstnummer 448 spoor 8.5. Uit bovenste donkere vulling (2). 
2 liter zand. 
Residu: iets houtskool (geen zaden). 

Vondstnummer 3363 spoor 19.7. Noord Oost kwadrant. 
2 liter zand. 
Residu: vrij veel houtskool (geen zaden). 

Figuur 60 
Ewinkel, deel van Romeinse 
handmolen uit sleuf 7 
(diameter 42 cm). 
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Vondstnummer 3364 spoor 19.7. Noord West kwadrant.
7 liter zand. 
Residu: veel houtskool, enkele stengelfragmenten (van grassen?) en de verkoolde 
zaden van 
gekweekte planten 
 Gerst (Hordeum vulgare vulgare) --- 4 
 Graan (cerealia) --- 1, 3 fragmenten 
 Pluimgierst (Panicum miliaceum) --- 2 
 Broodtarwe (Triticum aestivum) --- 1 
 Spelttarwe (Triticum spelta) --- 1 affragment 
  --- basis aartje) 
 Tuinboon (Vicia faba) --- 1 (5,9 mm) 

wilde planten van akkers, tuinen, paden, bermen e.d.  
 Glad vingergras (Digitaria ischaemum) --- 107 
 Gewone spurrie (Spergula arvensis) --- 94 
 Rolklaver/klaver (Lotus/Trifolium) --- 30 
 (Akker?)andoorn (Stachys cf arvensis) --- 24 
 Gewone brunel (Prunella vulgaris) --- 14 
 Smalle weegbree (Plantago lanceolata) --- 12 

 Guichelheil (Anagallis arvensis) --- 9 
 Schapenzuring (Rumex acetosella) --- 8 
 Zwaluwtong (Fallopia convolvulus) --- 7 

Gewoon varkensgras (Polygonum aviculare) --- 5 
Knopherik (Raphanus raphanistrum) --- 2 hauwdelen, 

   6 fragmenten [= 4] 
 Haver / Oot (Avena spec.) --- 3 
 Wikke (Vicia spec.) --- 3 
 Zwarte nachtschade (Solanum nigrum) --- 3 
 Zuring (Rumex spec.) --- 3  
 Rolklaver/klaver (Lotus/Trifolium) --- 3 
 Basterdkleefkruid (Galium spurium) --- 2 
 gras (Gramineae klein) --- 2 
 Waterpeper (Persicaria hydropiper) --- 2 
 Beklierde duizendknoop (Persicaria lapathifolia) --- 2 
 Wikke of Linze (Vicia/Lens) --- 1 
 Hanenpoot (Echinochloa crus-galli) --- 1 

Klein vogelpootje (Ornithopus perpusillus) --- 1 peuldeel 
 Zegge (Carex spec.) --- 1 
 Gewone reigersbek (Erodium cicutarium) --- 1 
 Korrelganzenvoet (Chenopodium polyspermum)  1 
 Ringelwikke (Vicia hirsuta) --- 1 
 Kroontjeskruid (Euphorbia helioscopia) --- 1 fragment 
 Kleine duizendknoop (Persicaria minor) --- ½ 
 nog onbekend  --- 3  
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wilde planten van natte plaatsen (waterkant, moeras, e.d.) 
 Wolfspoot (Lycopus europaeus) --- 3 
 Gewone waterbies (Eleocharis palustris) --- 2 
 Egelboterbloem (Ranunculus flammula) --- 1 

Het onderzochte materiaal komt uit een grote rechthoekige kuil van 3 meter lang 
en 2.2 meter breed. De voorlopige datering is 3e eeuw na 0.  
Hoewel het aantal resten van gekweekte planten klein is gaat het toch nog om vijf 
soorten. Deze vijf aangetroffen voedselgewassen zijn alle bekend uit deze periode en 
kunnen in de omgeving verbouwd zijn. Misschien was haver ook een gekweekte 
soort, aan de zaden kunnen we echter niet zien of deze van wilde of gekweekte 
planten zijn.
De meeste andere soorten zijn planten die goed tussen het gekweekte gewas konden 
groeien en ook wel in tuinen, op betreden plaatsen, bermen en dergelijke hun 
groeiplaats hadden. Over het algemeen geven ze aan dat de bodem voedselrijk tot 
tamelijk voedselarm, kalkarm, droog tot vochtig en open was. Een enkele soort 
groeit in een natte omgeving. 
De gevonden soorten kunnen in de kuil terecht zijn gekomen door verkolen tijdens 
het verbranden van bijvoorbeeld gemaaide planten of mest.  

6.3 Cuijk – Ewinkel 

Vondstnummer 550 (put 6, vlak 3, spoor 1). 12-2-2001. 
2 liter zand. 
Residu: vrij veel houtskool (geen zaden). 

7 Waardering en aanbevelingen 

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

Waarden Criteria
Beleving
Fysieke kwaliteit 
Inhoudelijke kwaliteit 

schoonheid
herinnering
gaafheid
conservering
zeldzaamheid
Informatiewaarde
ensemblewaarde 
representativiteit

Tabel 1 Criteria kwaliteitsbepaling ROB 
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7.1 De Nielt 

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

Fysieke kwaliteit 
De Nielt kent een hoge fysieke kwaliteit. Sporen uit alle perioden liggen onder een 
over het algemeen dik en onverstoord esdek en een deel van een oud bodemniveau. 
In dit oude oppervlak zijn materialen van het neolithicum tot en met de Romeinse 
periode vertegenwoordigd. Op een groot deel van het terrein worden de artefacten 
door elkaar gevonden. Vuursteenscatters kunnen waarschijnlijk niet intact kunnen 
worden aangetroffen. De sporen zowel als mobilia zijn zeer goed bewaard. Veel 
sporen zijn in het vlak geassocieerd met vondstmateriaal dat vrijwel onbeschadigd 
lijkt. Aan de oostzijde van het terrein zijn veel verstoringen gekarteerd. Ook hier 
zijn echter nog delen van het oude bodemniveau bewaard gebleven. Waar deze 
aanwezig is worden steeds veel artefacten gevonden. Enkele percelen waren niet 
voor onderzoek beschikbaar. We kunnen er echter van uitgaan dat ook deze 
terreinen een goede fysieke kwaliteit kennen. 

Inhoudelijke kwaliteit 
Het hooggelegen terrein De Nielt wordt gevormd door twee min of meer parallelle 
ruggen. Hierop zijn naast artefacten uit het midden- en het laatneolithicum, sporen 
en materialen uit de midden bronstijd, de late bronstijd, alle perioden van de 
ijzertijd en de Romeinse periode gevonden. De aard van de verschillende sporen is 
niet overal duidelijk. Het gaat op de meeste plaatsen echter vrijwel zeker om 
nederzettingssporen. Hiervan getuigt het aardewerk alsmede de typische neder-
zettingsartefacten als spinklosjes en weefgewichten. 
De Bronstijd is op het terrein opmerkelijk goed vertegenwoordigd. Overal zijn 
sporen en aardewerk uit deze periode vertegenwoordigd, vooral uit de midden-
bronstijd. Het is opmerkelijk dat de sporen verbreid zijn over een terrein van een 
dergelijke omvang. Vaak zijn bronstijdnederzettingsterreinen veel minder omvang-
rijk. Hier zijn duidelijk verschillende perioden in het aardewerk aanwezig. 
Het Hilversumaardewerk stamt uit het begin van de midden bronstijd. Andere 
typen zijn toe te wijzen aan het eind van deze periode. Dit gecombineerd met de 
hoeveelheid sporen en materiaal maakt het aannemelijk dat we hier met meerdere 
erven te maken hebben.
Veel sporen zijn in de ijzertijd te dateren. Uit de dateringen van het aardewerk 
blijkt dat vroege, midden en late ijzertijd vertegenwoordigd zijn. Waarschijnlijk 
hebben we te maken met nederzettingsterreinen. Een ronde en een rechthoekige 
greppelstructuur maken mogelijk deel uit van grafmonumenten uit deze of latere 
perioden. Uit de Romeinse periode zijn zeer veel vondsten afkomstig. We hebben te 
maken met een bijzonder complex van artefacten en sporen. Het betreft hier in elk 
geval een nederzettingsterrein uit het eind van de tweede eeuw en het begin van de 
derde eeuw. Objecten zoals een deel van een bronzen wijnzeef en een 
gezichtsmaskerfragment, alsmede de grote hoeveelheden aardewerk, metalen en 
bouwmaterialen uit de proefsleuven geven de vindplaats een bijzondere status.  
Op basis van goed gedateerde sporen kan het hier mogelijk zijn een lange termijn 
ontwikkeling te schetsen en bestaat de mogelijkheid de sporen in samenhang te 
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bestuderen. Er ligt hier een zeer goed geconserveerd stuk van een prehistorisch en 
Romeins landschap begraven.  

Waarden Criteria Scores 

  hoog midden laag 

Fysieke kwaliteit gaafheid 
conservering

+
+

Inhoudelijke
kwaliteit

zeldzaamheid
informatiewaarde
ensemblewaarde 
representativiteit 

+
+
+

Tabel 2 Waardering vindplaats De Nielt 

7.2 Heeswijk/Havenlaan 

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

Fysieke kwaliteit 
Heeswijk/Havenlaan kent een matige fysieke kwaliteit. De wikkeldraadsite aan 
Havenlaan-Oost is goed en ongestoord bewaard. Mogelijk is deze aan de noordkant 
begrensd door de ontzandingswerkzaamheden. Op het terrein van het gehucht 
Heeswijk zelf hebben recente agrarische activiteiten zeer veel schade aangericht en 
is zelfs een gehele kop met de bulldozer geegaliseerd. Desondanks zijn grote dele 
onverstoord en afgedekt met een esdek. Ook hier vinden we een (deel van) het 
prehistorische en Romeinse loopoppervlak onder het esdek terug. In dit oude 
oppervlak zijn materialen van het neolithicum tot en met de Romeinse periode 
vertegenwoordigd. Op een groot deel van het terrein worden de artefacten door 
elkaar gevonden. Vuursteenscatters kunnen waarschijnlijk niet intact kunnen 
worden aangetroffen. Over het algemeen kan gesteld worden dat de hogere delen 
matig verstoord zijn maar dat de flanken goed geconserveerd zijn. 

Inhoudelijke kwaliteit 
Het terrein Heeswijk/Havenlaan wordt gevormd door een aantal min of meer 
parallelle zandruggen. Het centrale gebied bestaat uit met klei opgevulde rest-
geulsystemen. Op de hogere delen zijn naast artefacten uit het midden en het laat 
neolithicum, sporen en materialen uit de vroege bronstijd, de late bronstijd, 
ijzertijd en de Romeinse periode gevonden. De aard van de verschillende sporen is 
niet overal duidelijk. Het gaat op de meeste plaatsen echter vrijwel zeker om 
nederzettingssporen.
Artefacten uit het neolithicum zijn vertegenwoordigd in de vorm van vuursteen en 
aardewerk. Op vindplaats Havenlaan-Oost zijn diverse sporen gevonden met vroeg 
wikkeldraadaardewerk. In de vondstlaag boven deze sporen zijn meer van 
dergelijke scherven aangetroffen. De site lijkt begrensd en ‘onvervuild’ door andere 
bronstijdmaterialen die de bestudering van een dergelijke site kunnen 
bemoeilijken. Dit is een uitzonderlijke situatie.
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De late bronstijdaardewerkvondsten geven inzicht in een periode waarvan nog 
maar weinig bekend is. Ook de ijzertijd is goed vertegenwoordigd. Met name de 
graven zijn van belang omdat er nog maar weinig bekend is van het midden 
ijzertijd grafritueel. De Romeinse vondsten zijn bijzonder te noemen. Net als bij 
De Nielt hebben we waarschijnlijk te maken met een landelijke nederzetting met 
zeer bijzondere vondsten die slechts zelden in een dergelijke context gevonden 
worden. Mogelijk hebben we hier tevens te maken met een zeer vroege hutkom, 
waaruit invloed vanuit het Germaanse gebied blijkt. De vindplaatsen Havenlaan-
west, Havenlaan-oost en Heeswijk/Havenlaan worden hier op basis van boven-
genoemde conclusies als volgt gewaardeerd. 

Waarden Criteria Scores 

  hoog midden laag 

Fysieke kwaliteit gaafheid 
conservering

+
+

Inhoudelijke kwaliteit zeldzaamheid 
informatiewaarde
ensemblewaarde 
representativiteit 

+

+
+

Tabel 3 Waardering vindplaats Havenlaan-west 

Waarden Criteria Scores 

  hoog midden laag 

Fysieke kwaliteit gaafheid 
conservering

+
+

Inhoudelijke kwaliteit zeldzaamheid 
informatiewaarde
ensemblewaarde 
representativiteit 

+
+
+

Tabel 4 Waardering vindplaats Havenlaan-oost, wikkeldraad vindplaats 

Waarden Criteria Scores 

  hoog midden laag 

Fysieke kwaliteit gaafheid 
conservering +

+

Inhoudelijke kwaliteit zeldzaamheid 
informatiewaarde
ensemblewaarde 
representativiteit 

+
+
+

Tabel 5 Waardering vindplaats Heeswijk/Havenlaan 
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7.3 Ewinkel 

Grote delen van dit terrein waren niet voor onderzoek beschikbaar. Dit betrof met 
name de hogere delen waar RAAP de grootste vondstdichtheid heeft gekarteerd. 
Naar analogie met de andere vindplaatsen in dit gebied zijn dit de interessantste 
stukken.
Op basis van de onzoeksgegevens kan de door RAAP genoemde vindplaats en het 
door de ROB aangewezen terrein van hoge archeologische waarde niet voldoende 
worden gewaardeerd. Het is duidelijk dat deze voorafgaande aan werkzaamheden 
moet worden onderzocht. Van de delen die wel zijn onderzocht, laat het oostelijke 
deel het archeologisch potentieel van het terrein zien. Hier is slechts een stukje van 
een waarschijnlijk veel groter complex aangetroffen. In de overige gedeelten zijn 
geen grote spoor of materiaaldichtheden gevonden. 

7.4 Aanbevelingen  

In het geval van vindplaats De Nielt wordt aanbevolen deze als geheel te 
beschermen. Indien van bescherming geen sprake meer kan zijn, wordt geadviseerd 
de vindplaats op basis van zijn wetenschappelijk belang te laten opgraven. 
Het gehele hoge gebied komt in aanmerking voor onderzoek. 
In het geval van vindplaatsen Havenlaan-oost en Heeswijk/Havenlaan wordt 
aanbevolen deze te beschermen. Indien van bescherming geen sprake meer kan 
zijn, wordt geadviseerd de vindplaatsen op basis van hun wetenschappelijk belang 
te laten opgraven. 
Havenlaan-west komt, indien inpasbaar binnen een wetenschappelijk programma 
in aanmerking voor onderzoek. 
Bij Ewinkel wordt geadviseerd het gebied verder te laten onderzoeken door middel 
van proefsleuven. Van de gebieden die nu zijn onderzocht is het oostelijke deel 
belangrijk. De sporen en vondsten hier maken deel uit van een tot nu toe niet 
onderzocht groter complex. Indien dit oost-deel wordt bedreigd door 
bouwwerkzaamheden, zou vervolgonderzoek moeten plaatsvinden. 
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Gebruikte terminologie 

Allerød Geologische periode in Weichselien, Interstadiaal tussen 11700 en 
11000 jaar geleden. 

Atlanticum Geologische periode in Holoceen, tussen 8000 en 5000 jaar 
geleden.

Castellum Kleinschalige Romeinse militaire fortificatie. 
Dryas Geologische perioden in Weichselien, onderverdeeld in Oude 

Dryas tussen 12000 en 11700 jaar geleden en Jonge Dryas tussen 
11000 en 10000 jaar geleden  

Saalien (Saale) Geologische periode, voorlaatste glaciale periode die omstreeks 
200000 jaar geleden begon en 130000 jaar geleden eindigde. 

Spieker Schuurtje op palen, bestemd voor de opslag van 
landbouwproducten.

Vicus  Urbane nederzetting zonder stadsrechten. 
Weichselien Geologische periode, laatste ijstijd welke duurde van 120000 tot 

10000 jaar geleden. 

Archeologische chronologie
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Bijlage 2 Vondstenlijst sporen De Nielt 

Putnr Spoor Vondstnr Categorie Aantal Gewicht Gruis (gew.) Datering Bijzonderheden 

1 1 1 Aw 1 0.9  ijt? 

1 2 2 Aw 3 18.2  ijt 

1 3 3 Aw 1 2.4  ijt 

1 4 4 Aw 4 8.4  ijt 

1 5 5 Stn 2 23  xxx 

1 11 14 Aw  1.4 ijt? 

   Stn 1 14.9   

1 12 15 Aw 2 15.2  ijt 

1 15 16 Aw 6 161.7  lbr-vijt gepolijst en geruwd aardewerk 

   Stn 1 9.7   

1 16 81 Aw 1 1.0 ijt 

1 17 17 Stn 1 8.7  xxx 

1 18 54 Aw 3 5.4  ijt 

1 19  Aw 1 2.7  ijt 

       

2 1 64,138 Aw 4 109.9  rom? handgevormd en gladwandig en ruwwandig 
aw. Mogelijk opspit in later spoor 

   Bkst. 8 529.5   

2 2 70,139 Aw 1 24.5  ijt besmeten aw. 

   Stn 5 183.1   

2 3 100 Aw 1 1.7  ijt? 

2 4 453,1 Aw 1 15.4  rom gladwandig 

   Hk  70   

2 5 454 Aw 1 2.4  ijt 

2 6 455 Aw 2 5.6  rom handgemaakt en gladwandig 

2 11 102 Aw 5 46.4  m/lbrons steengruis gemagerd 

   Stn 2 19   

       

3 4 234, 235 Aw 6 23.6  rom steengruis en grof zand/grind gemagerd en een 
Stuart 210 rand 

   Stn 8 2021.8   

   Hk    zeer veel hk in spoor 

3 22 158 Aw 21 115,2 21.0 mbr steengruis gemagerd, een ijzertijd scherfje lijkt 
intrusief

   Stn 9 762.4   

3 23 159, 353 Aw 20 248.2  mbr steengruis gemagerd 

   Lm 4 50.3   

   Stn 17 259.2   

   Bot  0.2   verbrand 

3 25 163 Aw 1 14.5  ijt (vijt?) 

   Vst 1 1.8   

3 27 237-239, 
468

Aw 11 216.2  rom handgemaakt, dolium, gladwandig aw uit 
steenhoop 

   Leisteen 2 7.7   

   Stn 107 17000   stenen van de steenhoop 

   Met 1 260.2   ijzeren splitpen op steenhoop 

3 29 169 Aw 1 32.8  rom groot fragment terra sigillata 

3 33 186 Aw 3 14.3  rom gladwandig en ruwwandig. O.a. klein voetje 

   Stn 1 6.6   

3 35 171, 173 Aw 22 411.1  vijt 9 besmeten 

   Lm 3 4.3   
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Putnr Spoor Vondstnr Categorie Aantal Gewicht Gruis (gew.) Datering Bijzonderheden 

3 38 175 Aw 2 78.9  v/mijt besmeten 

3 40 177 Aw 27 482.8 1.0 rom veel handgevormd, enkele gladwandig en 
ruwwandig 

   Lm 6 61.4   

3 41 179,183 Aw 7 445.6  lijt 2 bodems, 1 zeer geprononceerde bodem 

   Stn 1 3.1   

3 43 230 Aw 1 0.6  ijt 

       

4 1 184 Bkstn 1 64  me/pme? 

4 2 195 Aw 1 9 0.9 ijt 

4 7 197 Aw 1 2.1  ijt 

4 8 198 Aw  2.2 ijt? 

4 9 200 Aw 1 2.5  ijt 

4 11 201 Aw 2 9.3  ijt 

4 14 202 Aw 1 8.2  ijt gepolijst aardewerk 

4 15 203 Aw 1 8.1  ijt kamstreekversiering 

4 17 205 Aw 1 2.8  ijt 

   Stn 1 2.2   

4 18 206 Aw 6 56.5 14.0 mbr steengruis gemagerd 

4 21 207 Aw  2.4 ijt 

4 28 213 Aw 8 48.5  vijt 

   Stn 3 44   

4 29 215 Aw 1 2.9  ijt 

4 33 218 Aw 2 6.9  ijt 

4 34 220 Aw 1 3  ijt 

4 40 223 Aw 1 1.7  ijt 

   Stn 1 11.2   

4 41 225 Aw 10 330.7  ijt waarschijnlijk vroeg (mogelijk haakrand) 

   Stn 4 685.5   

4 42 227 Aw 2 9.6  rom handgevormd en ruwwandig aw 

   Stn 1 2.4   

5 1  241, 293 Aw 12 464,4 4.8 lbr vrij diepe schaal/kom.1 fragment romeins 
waarsch. Intrusief. 

   Stn 2 12.9   

5 2 261 Aw 2 21.7  mbr steengruis gemagerd. 1 scherf met 
nagelindrukken op wand. 

5 3 262 Aw 2 10.4  ijt waarschijnlijk vroeg 

   Stn 1 7.1   

5 4 267 Aw 1 1.9  ijt 

5 5 263 Aw 2 18.3  ijt 

5 7 270 Lm 1 4.5  xxx 

   Stn 2 21.3   

5 8 264 Aw 1 4  ijt 

5 10 246 Aw 1 6.9  ijt besmeten 

5 11 266 Aw 1 10.1  xxx 

5 17 268 Aw 1 4.1  ijt rand van gepolijst aardewerk 

5 18 269 Aw 2 4.4  neo/ijt steengruis gemagerd 

5 19 271 Aw 1 7.6  ijt  

5 20 272 Aw 1 2.0  l-neo vijt steengruis gemagerd 

5 25 254 Aw 1 25.9  lbr/vijt 

5 28 274 Aw 1 4.4  ijt 

5 29 255 Aw 1 7.1  ijt besmeten  
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Putnr Spoor Vondstnr Categorie Aantal Gewicht Gruis (gew.) Datering Bijzonderheden 

5 31  275, 456 Aw 5 19.9  lme/pme geglazuurd aw. in spoor ook twee handgevormde 
prehistorische scherven. 

   Met 1 16.8   ijzeren spijker 

   Bkstn 1 193.1   

5 32  276, 452 Aw 6 52.1  rom 4 handgevormd, 1 gladwandig en 1 ruwwandig 

   Stn 3 123.4   

   Tefr.  26.8   maalsteen 

   Me 1 3.1   spijker 

5 33 277 Aw 1 5.0  ijt 

   Stn 1 2.0   

5 34 278 Aw 2 3.8  ijt 

5 35 260 Aw 2 13.8  ijt waarschijnlijk laat 

6 4 282 Aw 4 36.3  ijt 

6 5 283 Aw 5 63.8  lijt 1 golfrand met spatelindrukken 

   Stn 1 12.3   

6 6 284 Aw 6 102,4  l-ijz nagelindruk, kamstreek, 1 ooraanzet.

   Aw 1 67.8   fragment van weefgewicht 

6 9 286 Aw 2 11.8  ijt besmeten 

6 10 346 Aw 1 3.2  ijt 

6 11 347 Stn 2 30.7  xxx 

6 12 287 Aw 4 16.5  rom 1 besmeten, 1 gladwandig 

6 13 348 Aw 5 27.2 2.9 rom handgevormd en ruwwandig. 1 ruwwandig 
dekselfragment. 

   Met 1 17.9   ijzer 

   Stn 1 27,2   

6 14 349 Aw 2 4.2  ijt 

   Lm 2 3.3   

6 15 330 Aw 4 25.2  ijt 1 besmeten 

6 19 334 Lm 3 3.1  xxx 

6 20 335 Aw 3 12.1  ijt 

   Slak 1 2.4   

6 21 337 Aw 3 8.7  ijt nagelindrukken? 

6 22 342 Aw 1 1.4  ijt? grof zand/grind gemagerd 

6 23 292 Aw 21 468.0 14.3 mbr steengruis gemagerd, midden bronstijd B aw. 

6 24 336 Aw 1 7.1  ijt besmeten 

6 25 341 Aw  2.4 ijt 

6 27 343 Aw 2 12.0  ijt groeven, waarschijnlijk laat materiaal. 

13 2 359 Aw 47 2932.7 121.0 mbr klassiek hilversum aardewerk, touwversiering, 
stafband met vingertopindruk, afgestreken rand. 
Midden bronstijd A. in spoor waarschijnlijk 3 
verschillende potten vertegenwoordigd.1 scherf met 
gat in wand 

14 1  370-375 Aw 324 5752.8  rom 1 fragm. Kurkurn met kamstreek en bijz. randvorm. 
Witbakkend gesmookt Niederbieber 33, 
Niederbieber 89, wit bakje?, dragendorf 37, dolium, 
gladwandig, terra nigra, ruwwandig, geverfde waar, 
terra sigillata. Datering  3e eeuw 

   Aw 1  rom fragment van aardewerken gezichtsmasker, met 
gedeelte van gat en waarsch. deel van kinlijn 

   Teg 8 218.3  rom 

   Imb 2 125.2  rom 

   Lei 2 351.2   dakbedekking? 

   Lm 15 182.9   

   Vst 1 0.2   
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Putnr Spoor Vondstnr Categorie Aantal Gewicht Gruis (gew.) Datering Bijzonderheden 

   Stn 7 126.4   

   Met 30 638.6   spijkers, riemonderdelen, mesfragmenten etc. 

16 13 409 Aw 1 9.5  ijz mogelijk besmeten 

16 17 411 Aw 1 3.3  ijz 

16 18 412 Aw 6 43.7  ijz 1secundair verbrand 

16 19 413 Aw 3 33.1  ijz 1 besmeteten 

   Stn 1 4.9   

16 22 416 Aw 1 2.9  ijz waarsch. vroeg  

16 23 428 Aw 1 4.6  br/ijz steengruisgemagerd 

16 24 417 Stn 2 95.6  xxx 

16 25 418 Aw 1 13.4  vijz open opbouw 

   Stn 11 457.6   breuksteen en gerold steen 
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Bijlage 3 Vondstenlijst sporen Heeswijk/Havenlaan 

Putnr Spoor Vondstnr Categorie N Gewicht Gruis (gew.) Datering Bijzonderheden 

2 5 18 Aw 3 15.5  vijz steengruis gemagerd 

   Stn 27 1198.3   breukstenen 

8 3 36 Aw 14 189.4  vbr twee scherven met wikkeldraad, o.a. 
steengruis gemagerd 

8 4 35 Aw 10 414.3  vbr rand met wikkeldraad en gat onder de 
rand.  wikkeldraadversiering, 
groefversiering, steengruis gemagerd  

8 5 37 Aw 10 200.1 16.4 ijz?rom vooralhandgevormd, 1 scherfje 
ruwwandig 

12 1 61 Bkstn 2 1267.5  pme sample baksteen uit steenoven 

12 2 60-62 Bkstn 4 5102.5  pme sample baksteen uit steenoven 

   Br 1 60.5    

12 3 65 Bkstn 3 785.1  pme sample baksteen uit steenoven 

   Lm 2 35.9    

   Stn 4 53.2    

14 1 72 Aw 1 39.4  rom Dolium 

14 2 76-77, 101 Aw 5 80.4  rom gladwandig, deel bord/deksel, bodem 
van kruikje 

14 4  Aw 2 50.0  rom stuart 210 

14 5 85 Aw 1 3.8  ijt  

14 6 108,173 Aw 62 1192.3 16.4 lbr ook 3 oortjes, waarvan 1 van
Henkeltasse en 2 onbekende. twee 
scherven met groeven.1 
lappenschaalveriering 

   Stn 3 128.4    

   Vst 1 0.4   Splinter 

14 7 92 Aw 1 8.8  ijz/rom rand is gepolijst 

14 18 133, 135, 
95

Aw 8 72.1  rom 2 besmeten, 1 doliumfragment  

   Bot  2.3   verbrand bot 

   Hk  6.1   Monster 

14 21 106 Aw 2 3.6  rom 1 handgevormd en 1 geverfde waar 

15 1 157 Aw 1 3.9  ijt/rom  

15 2 158 Bkstn 7 65.3  rom-pme  

15 3 159 Bkstn 1 18.8 1.6 rom-pme  

15 5 161 Aw 2 16.7  rom gladwandig en ruwwandig 

15 6 160 Aw 1 1.8  rom terra sigillata 

17 1 141 Stn 1 6.8  xxx  

17 2 171 Aw 1 5.0  ijt  

17 3 185 Aw 71   rom vooral amfoorfragmenten 

   Tef  164.1    

   Lm 3 37.5    

   Stn 2 483.1    

   Met 1 25.4   ijzeren nagel 

17 4 144 Aw 1 81.1   gladwandig 

   Bot 3 7.5   verbrand 

17 5 146 Aw 19 236.2   1 gladwandig, 18 ruwwandig 

17 11 152 Aw 4 49.9  rom 1 handgevormd, rest ruwwandig 

17 12 156 Aw 1 2.7 2.1 rom gladwandig 

   Bkstn 1 2.8    

   Stn 2 9.5    
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Putnr Spoor Vondstnr Categorie N Gewicht Gruis (gew.) Datering Bijzonderheden 

17 14 163, 183 Aw 182 2745.2 15.5 m-ijt 1 x spatelindrukken, 1 x kamstreek, rand 
van Marnepot. meeste lijkt tot twee 
potten te behoren. 

   Lm 5 8.6    

   Stn 10 80.9    

   Vst 1 1.2   verbrand 

 15 164 Vst 1 0.3  neo/br? debitage met cortex 

17 17 170 Aw   0.1 xxx prehistorisch baksel 

18 3 177 Aw 1 6.7  lbr oortje 

18 9 365 Aw 2 7.6  ijz  

   Vst 1 2.3   bijgeretoucheerde afslag 

19 5 277 Aw 3 16.7  rom gladwandig en ruwwandig 

   Stn 1 3.8    

19 7  Aw 106 1054.1 24.6 rom/ 3e 
eeuw 

enkele moeilijk te plaatsen terra nigra
achtige scherven, onbekend 
handgevormd met groeven en 
meertandige spatel versierde vormen, 
versierde oost-gallische terra sigillata, 
versierde  beker, noord frans aw met 
gepolijste streepjes, niederbieber 89 etc. 

   Teg 12 938.5    

    3 266.7    

   Lei 1 30.4    

   Tefr  39.6    

   Zuil 1    zuiltrommel van franse kalksteen 

   Met 21    schaartje, stiftvormig wertuig, spijkers, 
beitelvorm, etc. 

19 11 274 Aw   1.3 rom  

   Teg 2 322.1  rom  

   Im 3 415.4  rom  

   Lm 8 104.8    

   Stn 1 13.4    

20 1 194 Aw 2 9.5  ijt/rom  

   Stn 1 2.0    

20 3 196 Aw   0.3 ijt/rom  

20 6 199 Aw 1 3.4  ijt  

20 8 201 Aw 1 1.7 0.4 ijt  

20 9 202 Aw 2 3.1  ijt  

   Stn 1 1.8    

20 11 204 Aw 22 140.9  ijt besmeten en met groeven versierd 

   Lm 1 13.4    

20 13 207 Vst 1 5.7  xxx preparatiekling 

20 14 208 Aw 1 5.6  ijt besmeten 

   Stn 1 10.0    

20 15 209 Aw 5 35.0  ijt 1x besmeten 

20 18 210 Aw   2.7 ijt?  

20 22 212 Aw   3.4 ijt?  

20 23 213 Aw 9 56.8 1.0 ijt 1x gesloten vorm met hals 

21 1 225 Aw 1 4.5  ijt  

21 2 226 Aw 1 1.0  ijt  

22 2 241 Aw 1 5.3  ijt gesloten vorm met hals 

24 1 252 Aw 3 29.0  rom handgevormd en gladwandig 

24 4 254 Stn 2 5.0  xxx  
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Putnr Spoor Vondstnr Categorie N Gewicht Gruis (gew.) Datering Bijzonderheden 

24 7 257 Aw 16 205,6  ijt 2 besmeten 

   Stn 1 32.0    

25 12 294 Aw 11 598,6  rom grijze waar mischien gemaakt in Betuwe 
of Maaskant. Zeer grote pot 

25 13 295 Met    xxx ijzeren nagel 

26  319- 320 Aw 26 386.0  rom handgemaakt, gladwandig, ruwwandig 

   Teg 12 1971.1  rom  

   Im 1 73.5  rom  

   Stn 5 364.4   klein fragment van wit kalksteen als 
zuilfragm. 

   Lei 12 970.2   1 groot stuk doorboorde leisteen 

26 2 353 Aw 66 754.4 40.5 rom handgevormd, besmeten, terra sigillata,
gladwandig, ruwwandig. enkele 
scherven zeer verbrand. 

   Tefr  397.8    

   Hk  30.1   verbrande plank 

   Stn 2 113.9    

27 1 348 Aw 1 32.6  ijt/rom  

27 5 349 Aw 19 162.5  lijt/rom aw versierd met groeven, meeste lijkt 1 
pot

   Met 1 6.7   haakje, mogelijk gordelhaakje of 
scharnierend object. Brons met ijzeren 
pennetje 

   Lei 1 2.7   intrusief? 

27 6 143 Stn 1 29.3  xxx  

27 6 359 Aw 2 3.4  rom handgevormd en gladwandig 

27 8 346, 324 Aw 8 432.7  rom handgevormd en terra sigillata 

   Tefr  2920.2  rom fragment van handmolen 

   Stn  299.4   klopsteen en puimfragmentjes 

27 9 355 Aw 5 40.7  br/ijt steengruis gemagerd 

   Stn 25 769.5    

27 10 357 Aw 1 17.9  lme/pme geglazuurd 
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Bijlage 4 Vondstenlijst sporen Ewinkel 

Putnr Spoor Vondstnr Categorie aantal Gewicht Gruis (gew.) Datering Bijzonderheden 

1 5 14 Aw 13 216.4  nt ook porcelein 

2 8 1 Aw 1 3.0  nt  

3 1 5 Aw 1 4.5  nt  

3 7 3 Aw 1 2.4  rt  

  3 Hl 1 7.5    

  3 Stn 2 381.2    

3 13 4 Aw 12 149.3  nt  

         

5 1 29 Aw 1 3.4  ijt veel houtskool  

5 2 27 Aw 3 2.9 3 ijt?  

6 2 132 Aw 4 10.5 3 ijt sterk afgerond 

  132 Stn 1 31.8    

6 8 44 Aw 2 4.7  ijt sterk afgerond 

7 2 61 Aw 3 3.2  ijt  

7 3 100-
128

Aw 700 8422.
6

397.6 lijt gegroefd, besmeten wat kamstreek en 
nagelindruk, meest sterk afgerond en 
met muizen/mollen knaagsporen 

   Leem 4 74.3    

   Spinklos 1 28.9    

7   Tefr.  1246.
2

   

   Stn.Onb. 74 2639.
1

   

   Stn.Bew. 2 1108.
6

  wet/slijpstenen 

   Glas 1 3.5  lijt donkerpaars la Tene armbandfragment 

   Me 2    spijkertjes? 

   Slak 3 711.0   1 x zeer grote slak 

   Bot     verbrand 

7 5 59 Aw 61 578.4  ijt meeste aw. fragmenten behoren tot 1 
pot

8 1 97 Stn.Onb. 2 38.8  xxx  

8 2 98 Stn.Onb. 1 2.5  xxx  

11 1 111 Aw 10 43.8 3.6 ijt  

   Hk      

   Stn.Onb. 2 3.6    

11 3 117 Aw 3 22.7  ijt sterk afgerond 
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