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Toelichting op de catalogus van sporen en structu-
ren

Johan Verspay

1 Inleiding

De hoofdstukken 20 tot en met 23 vormen de catalogus van sporen en structuren 

van de opgraving Best-Aarle. Deze bestaat uit een contextuele beschrijving van 

nederzettingsstructuren en cultuurlandschappelijke elementen in samenhang met 

het bijbehorende vondstmateriaal en de resultaten van het betrokken specialistisch 

onderzoek. Deze catalogus vormt de basis voor de verdere analyse van de vindplaatsen 

en het thematisch onderzoek in het eindrapport. 

Omdat we met deze studie ook nadrukkelijk een bruikbare bouwsteen willen leveren 

voor verder, vergelijkend onderzoek is de presentatie van deze basisgegevens 

afgestemd op andere grote archeologische onderzoeken in het Brabants 

dekzandgebied. Voor het nederzettingsonderzoek is de catalogus opgezet naar 

voorbeeld van de Dommelen-publicaties en de ZAR-reeks.1 Het cultuurlandschapson-

derzoek volgt de structuur van vergelijkbare studies in Veldhoven.2 Dit vergemakkelijkt 

een verdere synthese.

De catalogus wordt voorafgegaan door enkele inleidende paragrafen in dit hoofdstuk. 

Hierin wordt de indeling nader uitgewerkt voor beide typen onderzoek en de opzet 

van de (structuur)beschrijvingen  toegelicht. Aansluitend worden de gehanteerde 

standaarden in de afbeeldingen verduidelijkt. Bij de beschrijving van de verschillende 

structuren is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een eenduidige terminologie. Deze 

worden toegelicht in de afsluitende paragraaf.

2 Cultuurlandschap

Met de waarnemingen aan het akkercomplex is een grote hoeveelheid gegevens 

verzameld. Deze bestaat uit ruimtelijke informatie (ruimtelijke inrichting, landschap-

selementen, infrastructuur), stratigrafische gegevens, chronologische informatie en 

vondstmateriaal. In het catalogusdeel van het cultuurlandschap (hoofdstuk 20) worden 

deze gegevens samengebracht en gestructureerd gepresenteerd.  

Deze catalogus omvat de 13 akkersleuven en een depressie waarin de natuurlijke 

bodem bewaard is gebleven (wp118). Hoewel de specifieke waarnemingen aan 

perceelsgrenzen en wegen zijn komen te vervallen na de bijstelling van de onder-

zoeksprioriteiten (zie paragraaf 2.3.4), zijn deze landschapselementen wel bestudeerd 

in de akkersleuven als onderdeel van de lang doorlopende profielen en worden hierbij 

integraal beschreven. 

Per waarnemingslocatie worden de uitkomsten van archeologisch en fysisch 

geografische onderzoek gepresenteerd in samenhang met de resultaten van historisch 

geografisch, palynologisch en micromorfologisch onderzoek. De bijdrage van elk van 

deze disciplines bestaat uit een samenvattend overzicht van de basisgegevens met een 

beschrijving en een duiding van de resultaten.

1  Theuws, Verhoeven & Van Regteren Altena 1988, 364-424; Hiddink 2005, 209-216; De Boer & 
Hiddink 2012, 297-305.

2  Verspay & Koot 2012; Verspay in prep.



632 BeSt-aarle

2.1 Opzet en indeling

De beschrijving van de cultuurlandschappelijke waarnemingen volgt een vast 

stramien. Deze begint met de ligging van de waarnemingslocatie en de historisch 

geografische context ervan. Dan volgt een beknopt verslag van het onderzoek en 

eventuele bijzonderheden die zich daarbij hebben voorgedaan in afwijking op de 

algemene methodiek. In de volgende paragraaf wordt dan het fysische landschap en 

vegetatie besproken; een bodemkundige beschrijving van het bodemprofiel, waar 

mogelijk aangevuld met gegevens uit micromorfologisch onderzoek, en de resultaten 

van archeobotanisch onderzoek. Aansluitend worden de archeologische sporen 

gepresenteerd, gegroepeerd naar overblijfselen van landgebruik- en bewerking, 

landschappelijke inrichting en overige sporen, zoals bijvoorbeeld nederzettingsspo-

ren. Wanneer er zich bijzonderheden voordeden met betrekking tot de sporen en 

bodemlagen worden deze daarna vermeld. Dan volgt een beschrijving van de vondsten 

die gedaan zijn op deze waarnemingslocatie. Relevante materiaalgroepen worden 

nader uitgewerkt binnen de bespreking van de datering van de verschillende sporen 

en lagen. Tot slot worden alle bevindingen samengebracht in een interpretatie van de 

genese van het bodemarchief met de nadruk op een reconstructie van het menselijk 

handelen dat hieraan ten grondslag ligt. 

2.2 Beschrijving van de akkersleuven

De beschrijving van elk van de cultuurlandschappelijke waarnemingen begint met 

een afbeelding van de ligging van de waarnemingslocatie in het plangebied en een 

afbeelding van het complete bodemprofiel over de gehele lengte van de akkersleuf 

met de daarin waargenomen lagen en sporen. Binnen de voorgenoemde opzet worden 

vervolgens de volgende elementen beschreven:

Historische geografische situering
Deze paragraaf beschrijft de ligging van de waarnemingslocatie binnen het agrarisch 

cultuurlandschap op basis van de uitkomsten van het historisch geografisch 

vooronderzoek (zie hoofdstuk 5.4). Eerst wordt het betreffende primaire kavelblok 

gepositioneerd binnen het akkercomplex als geheel, waarna het zelf in nader detail 

wordt beschreven. Hierbij wordt het landgebruik van het blok in de negentiende en 

vroege twintigste eeuw beschreven, de ruimtelijke inrichting en markeringen van 

het kavelblok en de percelen en de samenhang met  de paden en wegen. Vervolgens 

worden de historische veldnamen besproken en geduid. Ten slotte volgt een motivatie 

voor de keuze voor de precieze locatie en de doelstelling van de betreffende 

waarneming.

Onderzoek
Hierin worden de bijzonderheden beschreven die zich hebben voorgedaan bij het 

onderzoek van de locatie (zoals het aantal tussenvlakken dat is aangelegd) en punten 

waarop is afgeweken van de vooropgezette methodiek en werkwijze. Tevens wordt 

hier vermeld welke van de genomen monsters in aanmerking kwamen voor nadere 

analyse.
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Fysisch landschap en vegetatie

Fysische geografie
Een bodemkundige beschrijving van het bodemprofiel waarbij het accent ligt op 

de fysieke kenmerken van de lagen en hun variatie binnen het profiel. Deze wordt 

vergezeld van een samenvattend overzicht in tabelvorm geordend volgens de  

stratigrafische opbouw van de bodem.

Micromorfologie
Resultaten van het micromorfologische onderzoek van de hiervoor geselecteerde 

bodemlagen met een overzicht in tabelvorm. Deze beschrijving is een context-specifie-

ke samenvatting van het uitgebreide verslag in paragraaf 26.2.

Palynologie
Beschrijving van de resultaten van het palynologisch onderzoek van de hiervoor 

geselecteerde bodemlagen en duiding ervan in termen van vegetatie en landgebruik. 

De begeleidende tabel biedt een overzicht van het aangetroffen stuifmeel per context 

gegroepeerd naar vegetatietype.

Sporen

Landgebruik en -bewerking
Hier worden de sporen en lagen beschreven die betrekking hebben op (agrarisch) 

landgebruik en landbewerking, zoals het plaggendek, spitsporen en bodemverbete-

ringskuilen. Uitgangspunt hierbij is een reconstructie van de menselijke handelingen 

die aan deze sporen ten grondslag lagen en een duiding van deze handelingen in 

relatie tot het (natuurlijk) landschap. 

Landschappelijke inrichting
Beschrijving van de sporen met betrekking tot de inrichting en fysieke afbakening van 

het landschap zoals houtwallen, singels en kavelstenen. Ook paden en wegen worden 

gepresenteerd.

Overige sporen
Sporen die niet behoren tot de voorgaande categorieën worden hier besproken. Deze 

groep omvat met name de nederzettingssporen die op verschillende locaties onder het 

akkerdek werden aangetroffen.

Bijzonderheden
Waarnemingen aan sporen en lagen die niet tot een afzonderlijke categorie behoren, 

maar wel relevant zijn voor het onderzoek. 

Vondstmateriaal
Overzicht van het vondstmateriaal dat is verzameld bij het chronostratigrafisch 

onderzoek van de bodemlagen, de bestudering van de profielen en de opgraving 

van de sporen op de waarnemingslocatie. Het gehele vondstensemble wordt daarbij 

gepresenteerd in een overzichtstabel gegroepeerd naar vondstcontext. 

Datering
Nadere uitwerking van het aardewerk en non-ferrometaal voor de datering van 

sporen en lagen. Hiertoe wordt het aardewerk gepresenteerd in een overzichtstabel, 
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gegroepeerd naar stratigrafie en context. Daarbinnen wordt het materiaal naar baksel, 

vorm en type gepresenteerd samen met de objectdatering. In combinatie met de 

stratigrafie en ruimtelijke associatie vormt dit overzicht het uitgangspunt voor de 

datering van de verschillende contexten en exploitatiefasen.

Interpretatie
Reconstructie van de genese van het cultuurlandschap op deze waarnemingsloca-

tie en de verschillende menselijke (landbouw)activiteiten die hieraan ten grondslag 

lagen. Hierin worden de bevindingen van de verschillende deelonderzoeken bij elkaar 

gebracht. Deze reconstructie volgt zoveel mogelijk een chronologisch verloop. 

3 Sporen en structuren

Om de dataset op een toegankelijke wijze te ontsluiten, is gekozen deze in te delen 

in algemene perioden. De late prehistorie en de Romeinse tijd worden in aparte 

hoofdstukken besproken. Vanwege de duidelijke continuïteit van bewoning binnen de 

vindplaatsen is ervoor gekozen de  middeleeuwen en Nieuwe tijd daarbij als een geheel 

te behandelen. Omdat voor de verschillende perioden verschillende onderzoeksthe-

ma’s leidend waren, zijn er enkele accentverschillen aangebracht in de uitwerking van 

de sporen en structuren. Deze verschillen worden per kenmerk beschreven waar dit 

van toepassing is.

3.1 Opzet en indeling

In de catalogi van de ijzertijd en Romeinse tijd worden de sporen en structuren per type 

en op volgorde van structuurnummer behandeld (huizen, waterputten, bijgebouwen, 

spiekers, graven en overige sporen). 

Voor de middeleeuwen en Nieuwe tijd worden de sporen en structuren besproken 

naar vindplaats en structuurtype. Ten aanzien van nederzettingen komen eerst de 

huizen aan bod, gevolgd door de bijgebouwen, waterputten en de diverse kuilen. Tot 

slot worden de sporen beschreven die verband houden met de markering en/of de 

inrichting van de erven.  

Ook de sporen en structuren die te maken hebben met de inrichting en het gebruik 

van het agrarisch cultuurlandschap uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd buiten het erf 

worden hier beschreven. Hoewel deze feitelijk een andere fase van landgebruik ver-

tegenwoordigen en daarmee als zelfstandige ‘vindplaats’ of structuurgroep binnen de 

catalogus van het cultuurlandschap beschreven moeten worden, zijn de meeste van 

deze elementen aangetroffen bij het proefsleuvenonderzoek en daarin slechts uiterst 

selectief onderzocht.  

Vanwege de over het algemeen goede dateringsmogelijkheden voor de middeleeuwse 

en Nieuwetijds structuren, worden deze zoveel mogelijk op chronologische volgorde 

besproken. 

Om een zo compleet mogelijk beeld van de dataset weer te geven, wordt samen met 

de structuur ook het bijbehorende vondstmateriaal gepresenteerd. Daarbij is voor dit 

onderzoek prioriteit  gegeven aan volledigheid boven detail. Dat houdt in dat gekozen 

is om een overzicht op te nemen van al het aardewerk uit een structuur naar context of 

formatiefase ten koste van een omvangrijke afbeelding van het materiaal.  

Monsters die niet bij de uitwerking van dit onderzoek verwerkt zijn, konden niet 

worden bewaard. Omdat deze daarmee ook niet beschikbaar zullen zijn voor 

toekomstig onderzoek zijn deze niet opgenomen in het overzicht. 
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3.2 Beschrijving van huizen en bijgebouwen  

De beschrijving van de structuren bestaat voor de huizen, bijgebouwen en waterputten 

uit een vast deel en een structuurspecifiek deel. In het vaste onderdeel worden de 

volgende elementen beschreven:

Onderzoek
Bijzonderheden over het onderzoek van de structuur zoals de manier waarop deze is 

ontsloten, punten waarop is afgeweken van de standaard onderzoeksmethoden en 

eventuele onvolkomenheden die zijn opgetreden bij de uitvoering.

Constructie
Een korte beschrijving van de (kern)constructie van het gebouw bestaande uit de 

configuratie van de paalzetting en primaire indeling van het grondplan, de afmeting 

van de plattegrond en de ingravingsdiepte van de voornaamste elementen. Afstanden 

zijn gemeten tussen de paalkernen of anders hart op hart. 

Wanden
Hier worden de sporen besproken die onderdeel uitmaakten van de wanden en gevels 

van het gebouw en ingegaan op vorm en positie van de wanden binnen de constructie.

Ingangen
Toelichting op de vorm van de ingangspartijen en hun plaatsing binnen de plattegrond.

Dak
Hoewel sporen van de dakconstructie niet bewaard zijn gebleven, kan de paalzetting 

aanknopingspunten bieden voor de gebruikte constructievorm. Deze wordt hier 

besproken.

Binnenindeling 
Hier wordt ingegaan op de elementen die informatie geven over de fysieke of 

functionele indeling van het gebouw, zoals de aanwezigheid van een haard of potstal, 

de plaats van de toegangen of de gebruikte bouwmaterialen.

Bijzondere elementen
Beschrijving van sporen die niet behoren tot de kernconstructie maar wel deel 

uitmaken van het gebouw. Deze omvatten onder meer de potstal, de haard en de 

gootbank.

Reparaties en verbouwingen
Toelichting op sporen van herstelwerkzaamheden aan het gebouw. 

Verdwijnen van het gebouw
Op een zeker moment is de constructie in onbruik geraakt en komt de levensloop van 

het gebouw ten einde. De sporen die hiermee gepaard gaan en de aanwijzingen die 

deze verschaffen over de wijze waarop dit is gebeurd worden hier beschreven.

Vondsten en datering
Hier wordt een overzicht gepresenteerd van het aangetroffen vondstmateriaal per 

spoorcontext c.q. formatiefase (insteek, kern, uitgraafkuil, etc.) en een toelichting 

gegeven op de datering van de structuur op basis van stratigrafie, vondstmateriaal 



636 BeSt-aarle

en/of specialistische technieken (C14, OSL of dendrochronologie). Hierbij wordt een 

onderscheid gemaakt in de directe bewijsvoering en de indirecte aanwijzingen, zoals 

de associatie met andere structuren of typochronologische argumenten.

De vondsttabellen zijn opgezet op stratigrafische volgorde met de oudste vulling 

onderaan. Daarbij komen de kleuren die gebruikt zijn voor de velden van verschillende 

vullingen overeen met de specifieke spoorcontext. Vullingen waarvan de aard niet met 

zekerheid kon worden vastgesteld zijn opgenomen als ‘vulling onbepaald’.

Archeobotanie
Samenvattend overzicht van de resultaten van het onderzoek van de archeobotani-

sche macroresten, pollen en haren en schimmels uit de geselecteerde contexten. Dit 

onderzoek is uitgevoerd door L. Kooistra van Biax.

Beschrijving van waterputten en -kuilen.  

De presentatie van de waterputten sluit aan op de opzet van die van de gebouwen, 

waarbij de beschrijving van de constructie-elementen is aangepast aan kenmerken van 

de putten:

Grondspoor
Hier wordt de opbouw van het archeologisch spoor besproken en de samenstelling en 

aard van de verschillende vullingen.

Constructie en gebruik
Beschrijving van de aanleg van de put en de constructie(vorm) van de schacht 

en bijzonderheden met betrekking tot het verdere gebruik van de put, zoals de 

opschoning ervan. Houten putconstructies zijn beschreven door S. Lange van Biax.

Verdwijnen van de constructie
Hier wordt verslag gedaan van de bijzonderheden met betrekking tot het einde van 

dit erfelement en de wijze waarop deze buiten gebruik werd gesteld zoals demping of 

ontmanteling. Ook aanwijzingen voor hergebruik van de materialen komen hier aan 

bod.

3.3 Beschrijving van overige erfelementen.  

De opbouw van de beschrijving van de overige structuren uit de middeleeuwen 

en Nieuwe tijd sluit aan op die van de gebouwen en waterputten, maar is hier een 

beknopte versie van. Deze wordt zoals gebruikelijk ingeleid met een bespreking 

van het onderzoek en afgesloten met een presentatie van het vondstmateriaal en 

de datering van de structuur. Ten aanzien van de kuilen en greppels bestaat het 

centrale deel van de beschrijving uit een bespreking van de vorm en opbouw van 

het grondspoor en de duiding van de vullingen. Bij samengestelde structuren zoals 

omheiningen en erftoegangen wordt de constructie besproken evenals het verdwijnen 

ervan.

De beschrijving van de bijgebouwen uit de ijzertijd en Romeinse tijd is in grote lijnen 

gelijk aan die van de huizen uit deze perioden. De beschrijvingen van de spiekers en 

graven zijn in tabelvorm samengevat. Onder het kopje overige sporen worden de 

resultaten van het archeobotanisch onderzoek aan “losse” kuilen besproken.
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4 Gebruikte termen in de beschrijving van de gebouwen uit de 
ijzertijd en Romeinse tijd

Bij de beschrijving van de verschillende structuren is zoveel mogelijk gebruik gemaakt 

van een eenduidige terminologie. Voor de ijzertijd en Romeinse tijd is deze ontleend 

aan De Boer & Hiddink 2012.

Bij het beschrijven van het type huisplattegronden is gebruik gemaakt van de 

typologieën van huisplattegronden zoals voor de late prehistorie en Romeinse tijd zijn 

uitgewerkt in Hiddink 2014 en Enckevort/Hendriks 2014. Voor het beschrijven van de 

bijgebouwen en spiekers is gebruik gemaakt van de typologie die voor Oss-Ussen is 

opgesteld door Schinkel 1998.

5 Gebruikte termen in de beschrijving van de gebouwen uit de 
middeleeuwen en Nieuwe tijd

Voor de gebouwen uit de  middeleeuwen en de Nieuwe tijd wordt deze ontleend aan 

Van Dam 1972, Strijbos 1999, De Boer & Hiddink 2012 en Huijbers 2007 & 2014 (figuur 

1).  

In het rapport wordt gesproken van (huis)plattegronden. Hiermee wordt gedoeld op 

de configuratie van ingravingen die de gebouwen hebben achter gelaten en zich bij 

archeologisch onderzoek aftekenen als donkere verkleuringen in de ondergrond. 

De centrale eenheid binnen de catalogus wordt gevormd door de ‘structuur’. Dit 

is een samenstel van grondsporen die (vermoedelijk) hebben toebehoord aan één 

betekenisvolle, constructieve eenheid. Het kan daarbij gaan om bouwwerk op een erf, 

zoals een huis, maar ook daarbuiten zoals een houtwal. Ook sporen die geen onderdeel 

uitmaken van een gebouwde constructie, zoals kuilen en begravingen, zijn als structuur 

beschreven. De bepalende factor bij de toewijzing van dergelijke sporen is dat deze 

kunnen worden toegeschreven aan één specifieke activiteit en tot stand zijn gekomen 

binnen een kort tijdbestek. Op die manier zijn bodemverbeteringskuilen,  bijvoorbeeld, 

beschreven als ‘structuur’, maar is voor elke fase van bodemverbetering een apart 

structuurnummer toegekend. Structuren kunnen zowel  bestaan als een groep sporen, 

zoals een huisplattegrond, als een enkel spoor zoals het geval is bij een waterput of 

kuil.

5.1 Huizen 

Door de specifieke aard van de vindplaatsen en de goede staat waarin deze 

verkeerden, beschikken we in veel gevallen over voldoende aanwijzingen om met 

enige zekerheid een bepaalde functie aan een structuur toe te schrijven. Zo maakt 

de toepassing van baksteen het woongedeelte zichtbaar en heeft de opkomst van de 

potstal het gevolg dat de stalruimte archeologisch te herkennen is. Bovendien bleek er 

duidelijk correlatie tussen de ligging van het woonhuis en de plaats van de waterput. 

Om die reden menen wij dat het gerechtvaardigd is deze gebouwen te classificeren 

als huis op grond van hun functie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de indeling en 

terminologie van Huijbers.3

Om een gebouwplattegrond als huisplaats te kunnen identificeren, stelde Huijbers vijf 

criteria op.  De aanwezigheid van een haardplaats binnen de plattegrond, de ligging 

(het meest) nabij de waterput, een centrale ligging ten opzichte van andere gebouw-

3  Huijbers 2007, 89-96, 145-148.
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plattegronden; een grote omvang van het gebouw en tot slot overeenkomsten in 

vorm en afmetingen met andere gebouwen waarvan kon worden vastgesteld dat het 

om huizen ging. Daaraan kunnen op grond van dit onderzoek worden toegevoegd: 

de aanwezigheid van een brand- of tussenmuur die de het gebouw, overeenkomstig 

historische parallellen,  verdeeld in een woongedeelte en een bedrijfsgedeelte (stal, 

werk en /of opslag).  Vervolgens de aanwezigheid van een potstal  wanneer deze ten 

opzichte van het gebouw voldoende ruimte laat voor een woonvertrek. En tot slot de 

aard van en de (relatieve) hoeveelheid vondstmateriaal.  

Bovenstaande criteria zijn geen van al op zichzelf doorslaggevend. Echter, bij een 

betere score op deze punten is het meer waarschijnlijk dat het daadwerkelijk de resten 

van een huis betreft. 

5.2 Bijgebouwen

Van de structuren vormen de bijgebouwen de meest gemêleerde groep. Deze 

fungeerde in het algemeen als stal of schuur of voor gewasopslag. De functie van 

de aangetroffen bijgebouwen kon slechts in een aantal gevallen met zekerheid 

worden vastgesteld. In enkele plattegronden of daar direct naast werd een mestkuil 

aangetroffen. Daarmee konden deze gebouwen als stal worden geïdentificeerd. In 

andere gevallen hing de functie van de structuur nauw samen met de constructie 

ervan, zoals bij de ‘bergen’, in het archeologisch jargon ook wel als spieker aangeduid.4

Voor het onderzoek naar de erfinrichting is een onderscheid gemaakt tussen kleine, 

middelgrote en grote bijgebouwen. De eerste groep wordt gevormd door de 

vierkante en gehoekte (drie- vijf- of meerpalige) bergen. De eenbeukige rechthoekige 

plattegronden worden gerekend tot de middelgrote bijgebouwen. Tot de grote 

bijgebouwen worden de structuren gerekend met een grotere omvang en/of meer 

complexe constructie. Hieronder worden de driebeukige plattegronden gerekend.

5.3 Waterputten en -kuilen

Een goede watervoorziening is cruciaal voor een huishouden en in  middeleeuwen 

en Nieuwe tijd was elk erf in de regel voorzien van een eigen waterput. Waterputten 

en -kuilen worden gekenmerkt door een ingravingsdiepte die ruim genoeg is om 

permanent watervoerend te zijn en werden, bij regulier gebruik, langere tijd open 

gehouden. Het oude waterpeil kan worden afgeleid uit gleyverschijnselen in de bodem, 

de conserveringsdiepte van de putschacht en de correlatie met bepaalde waterkerende 

of waterhoudende bodemlagen. Het voornaamste onderscheid tussen de waterputten 

en -kuilen is evenwel de toepassing van beschoeiing van de toegang tot het water bij 

de eerste; de putschacht. De aanwezigheid hiervan (oorspronkelijk) is cruciaal om te 

kunnen spreken van een waterput. 

Wanneer de kuilen (potentieel) waterhoudend zijn geweest, maar onvoldoende diep 

zijn ingegraven om gevoed te worden door het grondwater, zijn deze beschouwd als 

spoel- of plukselkuilen.

4  De kleine vierkante of gehoekte bijgebouwen worden ook wel aangeduid als ‘spieker’. Voor de 
vindplaatsen uit de  middeleeuwen en Nieuwe tijd wordt de voerkeur gegeven aan ‘berg’ 
voor deze kleine overkapte opslagplaatsen omdat spieker in deze periode men name wordt 
gebruikt voor de aanduiding van graanpakhuizen, die door grootgrondbezitters en kloosters 
werden gebruikt voor de opslag van in natura betaalde pacht en tienden (Haslinghuis & 
Janse 1997, 426; Huijbers 2007, 147)

Figuur 1 
Schematische weergave van middeleeuwse 
en vroeg-moderne huizen ter illustratie van de 
gebruikte terminologie (naar Van Dam 1972, 
Strijbos 1999, De Boer & Hiddink 2012, en 
Huijbers 2014). 
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5.4 Kuilen

Bij het onderzoek zijn een aanzienlijk aantal kuilen aangetroffen die niet direct 

onderdeel zijn van een constructie, maar het product zijn van een specifieke handeling 

of activiteit. Vanwege hun generieke vorm is de functie van of het motief voor de 

kuilen vaak moeilijk te achterhalen. Niettemin kan een deel van hen op grond van hun 

vorm, constructie of aanleg en de aard van hun opvulling in combinatie met bekende 

historische parallellen worden toegeschreven aan bepaalde activiteit:

Afvalkuil
Deze kuilen zijn gebruikt voor het wegwerken van (huishoudelijk) afval. Doorgaans 

worden deze gekenmerkt door een kortstondige gebruiksduur, waarschijnlijk niet 

zelden een eenmalige handeling, te herkennen aan de heterogene structuur van de 

vulling zonder al te veel verdere laagopbouw en een bovengemiddelde hoeveelheid 

anorganisch vondstmateriaal.

Regelmatig worden andere kuilen en putten voor gebruikt voor het afdanken van afval 

nadat hun oorspronkelijke functie vervuld is.  

Beerkuil (secreetput)
Kuil voor de opvang van menselijke uitwerpselen. De kuil bevond zich oorspronkelijk 

onder een privaat en heeft naar verwachting een vierkante of klein rechthoekige 

vorm. In de vulling mogen (restanten van) humeuze mestlagen verwacht worden, 

afdekkingslagen en/of dempingslagen. In de negentiende eeuw wordt de secreet 

doorgaans op het achtererf aangetroffen en bestond uit een lichte constructie 

welke periodiek verplaats kon worden.5 Het voornaamste verschil met de mestkuil is 

waarschijnlijk de omvang en de samenhang met de privaatconstructie voor zover dit 

archeologisch zichtbaar is.   

Bodemverbeteringskuil
Deze kuilen zijn het product van het systematisch diep omwerken van de bodem om 

stageneren de lagen te doorbreken en de algemene bodemstructuur te verbeteren. 

Deze kuilen worden aangetroffen op plekken met een ongunstige uitgangssituatie voor 

akkerbouw, zoals een de aanwezigheid van een leempakket of oerbank dicht aan het 

oppervlak. De kuilen zijn doorgaans opgevuld met gebroken natuurlijke bodem.

Mest(bereidings)kuil 
Kuil voor de bereiding van plaggenmest. Deze zijn doorgaans langgerekt en opgevuld 

met een afwisselend pakket van mest-of eerdlagen, en dempingslagen. Soms zijn 

hierin nog restanten van plaggen herkenbaar die zijn gebruikt voor de aanvulling 

van de dierlijke mest. Daarmee vertonen ze grote overeenkomsten met de (vroege) 

potstallen. De humeuze vullingen zijn rijk aan mestschimmels archeobotanische resten 

van heideplaggen en strooisel. Wanneer de conserveringsomstandigheden gunstig zijn, 

kunnen hierin haren bewaard zijn gebleven.  

Leemwinningskuil
Kuilen die gegraven zijn in een leempakket voor de extractie ervan als grondstof. Na 

de winning werden deze kuilen direct weer gedempt, wat resulteert in een vulling van 

gebroken (overwegend) natuurlijke bodem waarin het leem ontbreekt.

5  Dirven 2013, 114.
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Spoelkuil (plukselkuil)
Kuilen voor het wassen en spoelen van wasgoed en groenvoer voor het vee. Deze 

kuilen zijn gegraven in een leemrijke en waterstagenerende laag en voor hun water-

voorziening afhankelijk van hemelwater. In sommige sporen is een kunstmatige 

leemlaag aangebracht, vermoedelijk om water vast te houden en te voorkomen dat 

het wegstroomt in de bodem. In de vulling kan de gelaagde sedimentatie worden 

verwacht die kenmerkend is voor afzetting in een natte context over een langere 

periode.

6 Legenda bij de afbeeldingen

De  structuren zijn afgebeeld binnen een uitsnede van de ‘alle sporen’-kaart. Dit geeft 

een vollediger beeld van de aangetroffen situatie  en stelt de lezer in staat alternatieve 

interpretaties te verkennen. 

Zeker op die delen van de vindplaats met overlappende plattegronden met 

vergelijkbare spoorvullingen te midden van bodemverbeteringskuilen en verstoringen 

zijn de reconstructies niet eenduidig en andere opties mogelijk.  

Voor de afbeelding van structuren worden drie schalen gehanteerd. Alle gebouwen zijn 

afgebeeld op schaal 1:200; greppelsystemen op 1:400. Voor waterputten, potstallen en 

overige sporen wordt schaal 1:40 gebruikt. Vondstmateriaal is weergegeven op schaal 

1:3. Indien een afwijkende schaal is gebruikt, is dit bij de afbeelding vermeld. 

De gebouwplattegronden zijn overwegend liggend afgebeeld waarbij de noordzijde 

van het gebouw is gericht naar de bovenzijde van de pagina. Wanneer dit vanwege 

de afmeting van de betreffende plattegrond niet mogelijk was, is gekozen voor een 

weergave met de oostzijde naar boven. Diepte worden gegeven ten opzichte van het 

eerste sporenvlak (vlak 2).

Bij de huizen uit de late prehistorie en Romeinse tijd zijn de veronderstelde ingangen 

door middel van pijlen aangegeven. Bij sporen die in de tekst worden besproken, 

bijvoorbeeld bij het archeobotanisch onderzoek, is het spoornummer vermeld.

sporen behorende tot de structuur

paalkuil met kern zichtbaar op een dieper niveau

paalkuil met kern zichtbaar vanaf het vlak

sporen mogelijk behorend tot de structuur

muurwerk

insteek van muurwerk

uitgebroken muurwerk

sporen behorende tot de structuur, maar 
geen onderdeel van de constructie

overig gerelateerd puin

oversnijdende sporen niet behorende tot de structuur

onderliggende sporen van de structuur

grenzen van de werkput

overige sporen niet behorende tot de structuur

Figuur 2 
Legenda bij de afbeelding van gebouwplattegronden uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd.
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plaggenwand of beschoeiing

opvullingslaag met brokkige structuur; dempingslaag

opvullingslaag bestaande uit humeus materiaal (A-horizont)

mest- of eerdlaag

opvullingslaag bestaande uit verwerkt bodemmateriaal (?)

afdichtingslaag

drainagelaag

periglaciale bodem in Brabantse leem

subvullingen

fasering

Figuur 3 
Legenda bij de afbeelding van potstallen uit 
de middeleeuwen en Nieuwe tijd.

nazak

welzand

kernvulling

uitgraafkuil

insteek

overige sporen

hout

plaggen

subvullingen

baksteen

fasering

reconstructie

Figuur 4 
Legenda bij de afbeelding van waterputten 
uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd.
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20 Catalogus Cultuurlandschapsonderzoek

Johan Verspay en Laura Kooistra

20.1 Werkput 1

Historisch geografische situering

De waarnemingslocatie bevond zich in cluster A, aan de zuidoostzijde van het 

plangebied. De sleuf is gesitueerd in een groot kavelblok aan de zuidzijde van de 

herdgang Aarle. Het blok ligt aan de Kapelweg, de doorgaande weg van Aarle naar 

Naastenbest en is ook aan de andere zijden begrensd door wegen. Met uitzondering 

van een smal perceel aan de oostzijde is het blok niet verder verkaveld. Het stuk is in 

de negentiende eeuw in gebruik als bouwland en is dan omzoomd met bomen. 

Voor de opname in het kadaster stond het perceel bekend als ‘de bogt over de straat’. 

Bogten zijn schrale of niet zeer vruchtbare akkers doorgaans omheind met houtwallen, 

-singels of heggen.1 Deze omheinde percelen worden in verband gebracht met het 

driesstelsel, waarbij deze afwisselend als akker en weiland gebruikt werden. De 

omheining, die niet zelden uit meidoornheggen bestond, diende daarbij als veekering; 

om dit respectievelijk buiten of binnen te houden. Deze gronden werden doorgaans 

slechts extensief bewerkt en konden na de oogst soms jaren braak blijven liggen. 

Beijers merkt op dat bogten ook kunnen slaan op een specifieke plaats voor het bijeen 

1  Vangheluwe e.a. 2011, 192-193. Hier worden bogten tevens gekarakteriseerd door een hoge lig-
ging. Dit lijkt in het onderzoeksgebied geen bepalend criterium. 

Figuur 20.1
Locatie akkersleuf 1 binnen plangebied.
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brengen van vee.2 Omdat het aanzienlijke plaggendek niet strookt met een extensief 

gebruik en gelet op de centrale ligging binnen het buurtschap, is een dergelijke functie 

niet onaannemelijk.

De keuze voor deze onderzoekslocatie werd ingegeven door de ligging van het 

kavelblok binnen het buurtschap. Hierbij waren we enerzijds nieuwsgierig naar het 

landgebruik in de directe nabijheid van de (negentiende eeuwse) bewoning. Anderzijds 

wilden we weten wanneer dit deel van het landschap is ingericht. Binnen dit blok is 

de akkersleuf zo gepland dat deze de bolle kop die in het reliëf waarneembaar was 

doorsneed.

Onderzoek

De akkersleuf kon zonder verdere bijzonderheden worden aangelegd. Het met 

puin verharde pad dat in de lengterichting vanuit de Sint Annahof naar achteren 

liep, midden over het terrein, bevond zich uitsluitend aan het oppervlak. In de 

tussenvlakken is deze niet meer waargenomen. Op de diepere tussenvlakken zijn de 

bodemverbeteringskuilen (schematisch) vastgelegd in de vlaktekening. 

Na afronding van de akkersleuf is de put aan weerszijde uitgebreid tot aan de randen 

van het terrein zodat een volledige doorsnede hiervan kon worden vastgelegd.

De monsters voor palynologie, micromorfologie en OSL van deze locatie zijn niet 

geselecteerd voor nadere analyse. Omdat binnen het beschikbare onderzoeksbudget 

geen ruimte was om alle onderzoekslocaties nader uit te werken is wp 1 vanwege zijn 

perifere ligging binnen het plangebied af gevallen.

Fysisch landschap en vegetatie

Fysische geografie
De basis van het profiel bestond uit matig fijn dekzand (S5005). In de top hiervan had 

zich een sterk ontwikkelde veldpodsol gevormd (S5004). De diepte hiervan verraadt 

een sterke verticale doorstroming. Fluctuaties in de grondwaterspiegel hebben 

geleid tot sterke gleyvorming. De natuurlijke bodem is over het grootste deel van het 

terrein gebroken door intensief spitwerk (S62, 82, 86). Dit zorgde voor een meer open 

bodemstructuur en vormde de basis voor het gebruik als akkerland. 

Akkerbouw leidde tot de vorming bouwvoor in de top van het gekeerde bodempakket. 

Omdat in de vulling van de bodemverbeteringssporen geen restanten van een ouder 

akkerdek werden aangetroffen, zal deze vroegste teellaag zich vanaf het begin als een 

plaggendek hebben ontwikkeld. 

In het centrale deel van het terrein bereikte het plaggendek een dikte van 65 tot 70 cm. 

Aan de flanken nam de dikte echter af tot circa 35 cm. Aan de zuidzijde viel het punt 

waarop de dekdikte afnam samen begrenzing van de diepe bodemverbetering (S86). 

Aan de noordzijde nam de dikte meer geleidelijk af, echter pas buiten de grens van de 

akkersleuf. 

In het plaggendek waren, behalve de bouwvoor, verschillende lagen te onderscheiden. 

Een deel van deze lagen strekte zich niet uit over de volledige lengte van het profiel. 

De precieze opbouw van het dek in het noordelijke deel verschilde daarmee van 

het zuidelijke. Het omslagpunt bevond zich daarbij ter hoogte van de zuidelijke 

begrenzing van de bodemverbetering S86. In het noordelijke deel waren drie lagen 

2  Beijers 1996, 43.



Figuur 20.2
Profiel werkput 1.
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te onderscheiden. De onderste kenmerkte zich door een donkere, bruinzwarte kleur 

en een relatief hoog humus gehalte (S5055). Afgaande op de spitsporen aan de 

onderzijde is deze laag door diepspitten tot stand gekomen. Deze laag oversnijdt 

de greppels, maar het verloop ervan lijkt wel (indirect) rekening te houden met deze 

begrenzing. Aan de zuidzijde van de greppel S81 is de onderzijde van het plaggendek 

(S5056) weliswaar ook relatief donker, maar bevat aanmerkelijk minder humus dan zijn 

evenknie aan de noordzijde hiervan. De bovenliggende lagen (S5054.1 en S5053) zijn 

elk een lichter van kleur dan hun voorganger. De overgangen van deze lagen tekenen 

zich vrij duidelijk af, maar hebben een grillige contour. Vermoedelijk is dit het gevolg 

van (diep)ploegen. 

Aan de zuidzijde van de akkersleuf was het onderste deel van het plaggendek (S5054.3) 

aanmerkelijk lichter van kleur. Hoewel hier eveneens drie lagen in het plaggendek te 

onderscheiden waren, was het verschil in humusgehalte tussen de afzonderlijke lagen 

minder groot dan aan de noordzijde. Daarnaast tekenen deze lagen zich minder scherp 

af. 

Deze lichtere lagen vertonen veel overeenkomsten met de bovenste lagen in het 

noordelijke deel van het profiel. Hoewel het precieze verloop van de lagen moeilijk 

te bepalen was, moet het zuidelijke deel waarschijnlijk worden opgevat als een 

uitbreiding vanuit het centrale deel van het terrein.

In de top van het plaggendek is een bouwvoor tot stand gekomen (S5001). 

Deze is welliswaar donkerder dan de onderliggende laag van het plaggendek, 

maar het kleurverschil is niet zo uitgesproken als elders in het plangebied. Dit 

hangt er vermoedelijk mee samen dat deze voor of niet lang na de komst van de 

gemechaniseerde landbouw reeds buiten gebruik is geraakt. 

Spoor Vul. Aard Kleur Lithologie Insluitsels Opmerkingen

5001 1 bouwvoor d br-zw zs1 h2 - In de top puinrijk ter hoogte van 
het pad

5053 1 plaggendek m gr-br zs1 h1 grillige overgang

5054 1 plaggendek d gr-br zs1 h2 -

2 plaggendek m gr-br zs1 h1 -

3 plaggendek m gr-br zs1 h1 - met ploegsporen aan onderzijde

5055 1 plaggendek d br-zw zs1 h2 - met spitsporen aan onderzijde

5056 1 plaggendek m br-zw zs1 h2

61 1 bodem-verbetering d br-zw zs1 h1 - vulling van gekeerde A en E hori-
zont veldpodsol; spitten dmv lang-
gerekte kuilen

86 1 bodem-verbetering d br-zw zs1 h1 - vulling van gekeerde A en E hori-
zont veldpodsol; spitten dmv lang-
gerekte kuilen

82 1 bodem-verbetering m br zs1 h1 - vulling van gekeerde E en 
B-horizont veldpodzol; aaneenge-
sloten vlak spitsporen

5004 2 E-horizont veld-
podzol

l gr zs1 h0 -

3 B-horizont veld-
podzol

d br-zw zs1 h1 -

5005 1 dekzand;
C-horizont

Micromorfologie
Niet geselecteerd voor analyse. 

 
Palynologie
Niet geselecteerd voor analyse. 

Tabel 20.1
Beschrijving van bodemprofiel ter hoogte van 
akkersleuf 1.
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Sporen

Landgebruik en -bewerking
De vroegste sporen van agrarisch landgebruik op het terrein hielden verband met 

een verbetering van de bodemstructuur. Deze verbetering bestond eruit dat de 

natuurlijke bodem met de spade was gebroken en gekeerd. Hoewel de ondergrond 

voor het grootste deel uit middelfijn zand bestond, een voldoende open structuur 

voor gewasteelt, had sterke gleyvorming mogelijk gezorgd voor een verkitting van de 

bodem waardoor hemelwater slecht kon afvloeien. Omdat het humeuze deel van de 

oude bodem zich overwegend onderin het pakket gekeerde grond bevond, kan worden 

aangenomen dat het vergroten van de bodem-vruchtbaarheid niet het voornaamste 

doel was van het spitwerk. Waarschijnlijk had men de bedoeling de drainage van het 

terrein te verbeteren door de stagnerende bodemlagen te doorbreken.

Afgaande op verschillen in de vorm van diepspitsporen en samenstelling van de vulling 
zijn in deze bodemverbetering zijn meerdere fasen te onderscheiden. Deze fasen 
hangen samen met de inrichting van het terrein. Ten zuiden van greppel S81 was de 
bodem omgespit door parallel aan elkaar langgerekte kuilen te graven. De vrijgekomen 
grond werd in de voorgaande kuil geworpen. Deze werkwijze blijkt onder meer uit de 
volgorde van opvulling van deze kuilen. Hierbij bevond de top van de oude bodem, de 
A- en de E horizont, zich overwegend onder in de kuil bevond. 
Ten zuiden van greppel S63 lijkt men op dezelfde wijze te werk zijn gegaan. Ten noorden 
van greppel S81 tekende de diepspit sporen zich niet af als langgerekte kuilen (S86), 
maar als een aaneengesloten vlak van spitsporen (S61). Deze spitsporen vormde de 
onderzijde van een pakket gekeerde bodem. Deze is vermoedelijk ontstaan door de 
bodem in lange banen om te spitten in plaats van in kuilen.
Ook nadat het terrein als akkerland in gebruik is genomen heeft men het nog een 
keer door gespit. Aan de onderzijde van het plaggendek waren duidelijk spitsporen 
herkenbaar. In de overige lagen van het plaggendek zijn deze niet meer waargenomen. 
Wel vertoonden de lagen in het noordelijke deel van het profiel een duidelijke, grillige 
contour. Dit veronderstelt dat deze lagen door (diep)ploegen tot stand zijn gekomen.
De iets donkerdere bouwvoor in de top van het plaggendek duidt erop dat het terrein 
wel iets heeft mee gekregen van de intensivering en mechanisatie van de landbouw. 
De relatief lichte tint van deze bouwvoor in combinatie met de doorsnijding ervan door 
het puinpad en de kippenhokken doen vermoeden het terrein met de bouw van de 
Sint-Annahof is omgezet in weidegrond en notenboomgaard.

Landschappelijke inrichting
In de akkersleuf werden drie greppels aangetroffen: S63, S84, S86. Deze waren 

onderdeel van een opeen volgende begrenzing van een omgraven terrein. Deze werd 

in een aantal stappen uitgebreid van een klein perceel midden in dit deelgebied tot 

het kavelblok zoals dat is weergegeven op de kadastrale minuutplan en ook heden ten 

dagen inrichting bepaald.

Uit het onderzoek van de naastgelegen nederzetting (vpl 42) bleek dat dit omgraven 

terrein direct aan het erf lag. Daarmee is het te beschouwen als het aangelag. Deze 

greppels kunnen worden gedateerd in de veertiende en vijftiende eeuw.

Nederzettingssporen
Op dit deel van het terrein werden geen nederzettingssporen aangetroffen. 
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Vondstmateriaal

Bij het onderzoek van deze akkersleuf werden 123 vondsten verzameld. Het merendeel 

hiervan, 105 stuks, is aangetroffen in het plaggendek. Uit de bodemverbeteringssporen 

werden 14 stukken verzameld, uit de greppel(s) slechts één (zie figuur 20.3).

Met 82 stukken vormde het aardewerk veruit de grootste materiaalgroep, gevolgd 

door het metaal. Hiervan werden 24 stukken gevonden. Met uitzondering van de 

vondsten uit het met puin verharde pad (S75) ging het hierbij hoofdzakelijk om 

ferro-metaal. Zes stukken bleken granaatscherven te zijn die waren doorgedrongen in 

het plaggendek. Bouwkeramiek kwam vrijwel uitsluitend voor in de bovenste lagen van 

het plaggendek.

Datering
Met uitzondering van de granaatscherven en de vondsten uit het puinpad is al het 

materiaal te dateren in de Late Middeleeuwen en vroege Nieuwe tijd. Stukken uit de 

Volle Middeleeuwen en of oudere perioden ontbreken in het geheel in het ensemble. 
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Opvallend is dat ook het materiaal uit de Nieuwe tijd slechts in geringe hoeveelheid 

is vertegenwoordigd. Dit doet vermoeden dat het plaggendek op dit terrein 

hoofdzakelijk tot stand is gekomen in de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Deze 

veronderstelling wordt versterkt door de uniforme samenstelling van het aardewerk-

ensemble door alle lagen. Hierin treffen we uitsluitend grijsbakkend en roodbakkend 

aardewerk aan samen met geglazuurd steengoed.

De nauwe relatie tussen de bodemverbetering en greppels, de vroegste markering van 

het aangelag, maakt het mogelijk deze landbewerking te dateren in de late dertiende 

of vroege veertiende eeuw. Daarbij wordt aangenomen dat dit perceel bij aanvang van 

de bewoning op het terrein werd omgespit. Op grond van de verschillen in vorm vond 

de bodemverbetering mogelijk plaats in twee of drie fasen. Deze corresponderen dan 

met de verschillende uitbreidingsfasen van het omgraven perceel in respectievelijk de 

tweede helft van de veertiende en de tweede helft van de vijftiende eeuw. De marges 

waarbinnen het aardewerk gedateerd kan worden staan echter niet toe deze fasering 

te staven.

Nadat het perceel is omgespit wordt het vermoedelijk meteen als akkerland gebruikt. 

Vermoedelijk komt het plaggendek vervolgens in een kort tijdbestek tot stand. Het 

diepere deel plaggendek (S5054.3) moet ten minste aan de zuidzijde nog na de 

veertiende eeuw onder de ploeg zijn. Het eerste en enige stuk dat met zekerheid na 

de vijftiende eeuw is een stuk geglazuurd steengoed dat in het laatste kwart van de 

zestiende of eerste helft van de zeventiende eeuw werd vervaardigd. Dit stuk bevond 

zich in het bovenste deel van het plaggendek (S5053). Omdat geen materiaal is 

verzameld uit de bouwvoor is niet duidelijk wanneer dit deel van het plaggendek werd 

gevormd.

Afgaande op de relatie tussen de bodemverbeteringssporen (en in beperkte mate het 

akkerdek) met de greppels in combinatie met de overeenkomst in de datering van 

het vondstmateriaal uit het akkerdek en de nederzettingssporen, wordt aangenomen 

dat de vorming van dit plaggendek op dit terrein parallel verliep met bewoning in de 

naastgelegen nederzetting. In het akkerdek werd geen materiaal gevonden dat dateert 

na de laatste fase van de bewoning in de tweede helft van de zeventiende eeuw.

Het is de vraag in hoeverre het terrein nadien nog gebruikt is voor akkerbouw. Een 

bouwvoor veronderstelt dat dit ten minste voor een bepaalde periode nog het geval 

was. Het beperkte contrast met het plaggendek en de weinig scherpe contour van 

deze laag veronderstelt dat deze teellaag voor of niet lang na de komst van de 

gemechaniseerde landbouw reeds buiten gebruik is geraakt. Deze bouwvoor wordt 

in ieder geval doorsneden door zowel het puinpad als de kippenhokken. Op grond 

daarvan wordt aangenomen dat het terrein uiterlijk met de bouw van de Sint-Annahof 

in 1956, werd omgezet in weidegrond en notenboomgaard.

Interpretatie 

Akkersleuf 1 doorsneed een onverdeeld kavelblok aan de zuidzijde van het buurtschap 

Aarle. Het agrarisch gebruik van dit terrein bleek nauw verbonden met de bewoning 

die aan de westzijde ervan werd opgegraven. 

Omstreeks het begin van de veertiende eeuw werd het terrein geschikt gemaakt 

voor akkerbouw door het diep om te spitten. Hiermee werd de bodem gebroken en 

gekeerd. Dit had vermoedelijk ten doel de waterhuishouding van de grond verbeterd. 

Deze bodemverbetering vond in eerste instantie plaats binnen de grenzen van 

een omgraven perceel dat direct grensde aan een erf. Op grond daarvan kan dit 

geïdentificeerd worden als een aangelag, een stuk bouwland aan huis dat onderdeel 

uitmaakt van de hoeve.
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Dit omgraven bouwland werd tussen het begin van de veertiende en de midden van 

de vijftiende eeuw en drie fase uitgebreid tot de omvang die het blok ook nu nog 

heeft. Elk van deze uitbreidingen ging gepaard met het diepspitten van de bodem. 

De omgespitte bodem vormde de basis van het akkerland. Hierin vormde zich vanaf 

het begin een plaggendek. Deze bereikte in het centrale deel van het blok een dikte 

van circa 70 cm en liep af op de flanken tot een dikte van 35 cm. Dit plaggendek kwam 

waarschijnlijk geheel tot stand tijdens de periode van bewoning tussen het einde 

van de dertiende eeuw en het begin van de achttiende eeuw, een periode van circa 

driehonderd jaar. Vermoedelijk is het terrein, nadat de laatste bewoners er vertrokken, 

niet meer zo intensief voorheen als akkerland gebruikt. In het akkerdek werd geen 

vondstmateriaal uit deze periode aangetroffen. Met de bouw van de Sint-Annahof in 

1956 kwam vermoedelijk een (voorlopig) definitief einde aan het gebruik als akkerland. 

Er werden nu kippenhokken op het terrein gebouwd en een varkensstal en het land 

werd omgezet in weidegrond en een notenboomgaard.

20.2 Werkput 2

Historisch geografische situering

De waarnemingslocatie lag aan de zuidwestzijde van het westelijke deel van het 

plangebied. Omdat deze zich bevond op de noordelijke flank van de Midden-Brabantse 

dekzandrug, welke afloopt in noordelijke richting, was de waarnemingslocatie relatief 

hoog op deze flank gesitueerd.

Het terrein op deze locatie maakte onderdeel uit van het Aarlens Laageind, een 
akkercomplex aan de noordoostkant van de herdgang Aarle. Daarbinnen bevond 

het zich aan de zuidzijde van het grote kavelblok LDP2, nabij de locatie van bewoning 

Figuur 20.5
Locatie akkersleuf 2 binnen plangebied.



Figuur 20.6
Profiel werkput 2 (schaal 1:100).
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zoals die bekend is uit de vroege negentiende eeuw. Dit terrein was opgedeeld in twee 

grotere kavels waarvan in het zuidelijke twee smalle precelen waren afgescheiden. De 

akkersleuf is aangelegd in het resterende, grotere deel van dit zuidelijke kavel om zo 

een zo gelijkvormig mogelijk deel hiervan te kunnen onderzoeken.

Het terrein is aan het begin van de negentiende eeuw in gebruik als bouwland en 

wordt aan de zuidzijde begrensd door een pad waarmee het akkercomplex vanaf 

de Kapelweg toegankelijk was. Dit pad liep via de Kuipershoef die aan de zuidzijde 

grensde aan dit kavel. 

Voor de opname in het kadaster stond het perceel bekend als de schootakker. Hierin 

verwijst –akker het gebruik van deze grond voor de teelt van gewassen. Deze 

akker-namen kunnen een indicatie zijn voor oud bouwland en komen buiten kavelblok 

LDP2 alleen in kavelblok LDP4 in grotere aantallen voor. De veldnaam schoot werd 

uitsluitend aangetroffen in kavelblok LDP2 en maakt daar deel uit van het merendeel 

van de perceelsnamen. Op grond daarvan kan worden vastgesteld dat het laat-middel-

eeuwse landgoed Ten Schoot zich hier bevond.

Deze onderzoekslocatie is gekozen als onderdeel van het onderzoek naar de 

ontwikkeling van het gebruik en inrichting van het akkercomplex in relatie tot de 

geomorfologie en de historische geografie. Ten aanzien van de eerste wordt gekeken 

in hoeverre het reliëf hierin een rol speelde. Meer specifiek of de hogere delen 

eerder werden ingericht dan de lagere of een andere vorm van exploitatie kenden. 

Met betrekking tot de historische geografie worden de modellen getoetst van de 

chronologie van de ruimtelijke inrichting. Tot slot waren we benieuwd naar het 

landgebruik binnen het landgoed Ten Schoot.

Onderzoek

De akkersleuf kon zonder verdere bijzonderheden worden onderzocht. Hierbij werden 

vijf tussenvlakken aangelegd. Daarbij is geen materieel uit de bouwvoor verzameld.

De monsters voor palynologie en micromorfologie die zijn verzameld uit het profiel 

kwam in aanmerking voor nadere analyse en zijn in het licht van de onderzoeksvragen 

onderzocht. In verband met het budgettaire kader en de verwachtte doorlooptijd zijn 

de OSL monsters niet gedateerd.

Fysisch landschap en vegetatie

Fysische geografie
De basis van het profiel bestond uit matig fijn, licht lemig dekzand (S5005.1). 

Halverwege de put kwam de onderliggende leemlaag (S5005.2) echter aan het 

oppervlak. Dit betrof een vrij lokale opduiking die slechts over een lengte van circa 

20 m in het profiel werd waargenomen. In de top van de bodem had zich een sterk 

ontwikkelde veldpodzol gevormd (S5004). De diepte hiervan verraadt een sterke 

verticale doorstroming. 

De natuurlijke bodem was over het grootste deel van het terrein gebroken door 

intensief spitwerk. In het noordelijke deel van de put lijkt dit een bescheiden omvang 

te hebben gehad. Slechts op enkele plekken werden hiervan sporen waargenomen 

(S52) en deze reikten bovendien niet zo diep. In de zuidelijke helft van de put, vanaf 

de leemopduiking, was de bodem aanmerkelijk intensiever omgespit. Hier werden 

bodemverbeteringskuilen aangetroffen over de gehele lengte van de put aangetroffen 

en reikten ze dieper dan in het noordelijke deel. Dit was in het bijzonder het geval 
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ter hoogte van de leemopduiking zelf. Hier was de bodem tot diep in de C-horizont 

omgespit, ten minste 0,7 m onder het toenmalige maaiveld.3

Behoudens het spitwerk was de natuurlijke veldpodzol goed bewaard gebleven, 

opnieuw met name in de zuidelijke helft van de put. Hier resteerde tussen de bodem-

verbeteringskuilen nog een aanzienlijk deel van oorspronkelijke A-horizont.

Hierboven bevond zich een plaggendek. In het noordelijke deel is 75 tot 80 cm dik. 

Voorbij de leemopduiking was deze 60 cm dik en nam dan in zuidelijke richting verder 

af tot 40 cm. Het onderste deel van het plaggendek week aan de zuidzijde (S5046) 

duidelijk af van de noordzijde (S5043). In het zuidelijke deel had deze een meer 

(oker)bruine kleur. De overgang tussen beide lagen bevond zich ter hoogte van de 

leemopduiking.

In het noordelijke deel werd de kleur van het plaggendek lichter naar boven toe. De 

verliep vloeiend en van een duidelijke grens was hier geen sprake. Daarmee ligt de 

oorzaak eerder in een geleidelijke verandering binnen een onafgebroken exploitatie en 

niet in een incidentele diepere landbewerking of ophoging.

Het bovenste deel van het plaggendek (S5042) strekt zich uit naar het zuidelijke deel 

van het terrein (S5044). Hier is wel sprake van de een duidelijk onderscheid tussen de 

bovenste en de onderste laag van het plaggendek. De top van dit plaggendek is nog 

steeds in gebruik als teellaag (S5001). Deze strekt zich ononderbroken uit over het 

gehele terrein.

spoor vul. aard kleur lithologie insluitsels opmerkingen

5001 1 bouwvoor d br-zw zs1 h2 - -

5044 1 plaggendek m br-gr zs1 h1 - mogelijk gelijk aan S5042

5045 1 spoelbandjes l gr zs1 h0 - gelaagd

5042 1 plaggendek m br -gr zs1 h1 - vage overgang naar S5043

5046 1 plaggendek m gr-br zs1 h1 bruiner dan S5043

5043 1 plaggendek m br-gr zs1 h1 - met spitsporen aan onderzijde

105 1 bodem-
verbetering

d zw-gr zs1 h1 - vulling van verspitte A en E-horizont; 
geen resten akkerdek

52 1 bodem-
verbetering

d zw-gr zs1 h1 - vulling van verspitte A en E-horizont; 
geen resten akkerdek

5004 1 A-horizont 
veldpodzol

d zw-gr zs1 h1 -

2 E-horizont 
veldpodzol

l gr zs1 h0 -

3 B-horizont 
veldpodzol

d br-zw zs1 h1 -

5005 1 C-horizont; 
dekzand

m ge zs2 h0 - met gley afzettingen

2 C-horizont; 
leemlaag

l br-wi lz1 h0 - met gley afzettingen

Micromorfologie4

Het profiel werd bemonsterd voor micromorfologisch onderzoek ter hoogte van de 

noordzijde van de put, op een plek waar onder het plaggendek ook de natuurlijke 

podzolbodem nog grotendeels intact was. Doel van het monster was enerzijds inzicht 

te krijgen in de genese van het akkerdek op deze locatie, de specifieke landbewerking 

die hieraan ten grondslag lag en de aard en herkomst van het materiaal waarmee de 

mest was toebereid. Anderzijds wilden we weten of en hoe de grond hier gebruikt werd 

voorafgaand aan de akkerbouw of beter aan de plaggendekvorming.

3  Gerekend vanaf het hoogste niveau waarop de A-horizont van de veldpodzol in het naastgel-
egen deel van het profiel bewaard was gebleven.

4  Fritzsch en De Moor, paragraaf 26.2 van dit rapport.

Tabel 20.2
Beschrijving van bodemprofiel ter hoogte van 
akkersleuf 2.
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spoor c/f: grof/fijn 
verhouding

Poriën humus en/of
organische resten

bijzondere ken-
merken

5042
plaggendek

enaulisch complexe pakkingsholten; 
gangen

sterk vergaan organische 
materiaal

Veel fijn houtskool; 
mestfragment; 
anortische ijzer-
concreties; sesquioxi-
den-huidjes; siltige 
kruimels

5043
plaggendek

enaulisch complexe pakkingsholten; 
gangen

sterk vergaan organische 
materiaal

Veel fijn houtskool; 
mestfragment; 
anortische ijzer-
concreties; sesquioxi-
den-huidjes; siltige 
kruimels

5004.1
A-horizont

enaulisch complexe pakkingsholten; 
gangen door bioturbatie

Veel vergaan organisch 
materiaal

Houtskool; profiel-
vreemd materiaal

De plaggenhorizonten zijn opgebouwd uit materiaal dat afkomstig is van een 

Bs-horizont van een podzol-bodem. Dit valt af te leiden uit de aanwezigheid van 

ijzerconcreties, huidjes van sesquioxiden en siltige kruimels. De horizonten bevatten 

resten van mest en veel houtskool (vooral veel kleine houtskoolspikkels). Een duidelijke 

overgang tussen de beide horizonten is in de slijpplaat niet te zien.

Het resterende deel van de A-horizont (S5004.1), bevatte duidelijk meer vergaan 

organisch materiaal dan het bovenliggende plaggendek en is sterk gebioturbeerd. De 

door bioturbatie ontstane gangen zijn opgevuld met ander materiaal (afkomstig uit 

een andere bodemhorizont).

 Palynologie
Van werkput 2 zijn palynologische monsters onderzocht van de A-horizont, van een 

begraven bodem en van twee plaggendekken. De basisgegevens zijn opgenomen in 

hoofdstuk 26, bijlagen 26.4, 26.5 en 26.6.

Het monster van de begraven bodem (spoor 5004.1; BX6153) bevat ruim 70 procent 

boompollen. Els (Alnus, 22%), eik (Quercus, 19,4%) en hazelaar (Corylus, 16,2%) zijn 

de algemeenste soorten. Het pollen van linde (Tilia) scoort met bijna 8 procent voor 

deze soort hoog. In combinatie met het pollen van maretak (Viscum album) en het 

ontbreken van pollen van haagbeuk (Carpinus betulus) zou gesteld kunnen worden dat 

de A-horizont in de prehistorie is ontstaan. Daartegenover staat de aanwezigheid van 

rogge- en korenbloemstuifmeel (resp. Secale en Centaurea cyanus). Deze combinatie 

is bekend vanaf de vroege middeleeuwen. Het is mogelijk dat op de A-horizont op een 

goed moment akkers zijn aangelegd en dat het monster een mix is van oud pollen, 

waartoe linde en maretak behoren, en pollen uit de tijd dat de bodem is omgeploegd. 

Het pollen van cultuurgewassen is weliswaar laag, maar wel aanwezig. Ook zijn 

palynologische resten uit de categorie ‘akkerplanten en ruderalen’ aanwezig. Deze 

resten pleiten voor een lokaal gesitueerde akker. Het meeste niet-boompollen is echter 

van grassen (Poaceae, 11%) en struikhei (Calluna vulgaris, 9,1%). De A-horizont zou ook 

vermengd kunnen zijn met het erboven gelegen plaggendek.

De beide monsters uit plaggendekken hebben een heel vergelijkbaar resultaat 

gegeven. Het boompollenpercentage schommelt rond de 30 procent. De samenstelling 

verschilt iets. In spoor 5043.1 (BX6152) komt een hoger percentage els en hazelaar 

voor dan in het plaggendek spoor 5042.1 (BX6151). Onder het niet-boompollen is de 

categorie ‘cultuurgewassen’ het best vertegenwoordigd. Het stuifmeel van rogge 

is hierin dominant, maar er is ook stuifmeel van boekweit (Fagopyrum), vlas (Linum 

usitatissimum) en walnoot (Juglans). In spoor 5042.1 (BX6152) is een mogelijke 

stuifmeelkorrel van maïs (cf. Zea mays) gevonden. Als het plaggendek inderdaad 

tussen 1400 en 1500 is gevormd en het daadwerkelijk om maïsstuifmeel gaat, dan zou 

dit stuifmeel een verontreiniging zijn, omdat maïs pas na de ontdekking van Amerika 

door Columbus in 1492 naar Europa is gekomen. Andere op de voorgrond tredende 

Tabel 20.3
Micromorfologische beschrijving van een 
selectie van lagen uit het bodemprofiel ter 
hoogte van akkersleuf 2.
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categorieën zijn ‘heide- en (hoog)veenplanten’ (eenmaal 20,5 en eenmaal 17,4%) 

en ‘graslandplanten’ (eenmaal 12,5 en eenmaal 10,7%). Schimmels die op mest zijn 

gespecialiseerd, komen nauwelijks in de monsters voor.

werkput 2 2 2

spoornummer 5004.1 5043.1 5042.1

vondstnummer 230 231 232

context
bodem 
A-hor.

plaggen-
dek

plaggen-
dek

periode <1400 1400-1500 1400-1600

lab.code BX6153 BX6152 BX6151

aantal geteld pollen en sporen 692 777 777

  N % N % N %

geteld aantal boompollen 492 71,1 294 37,8 206 26,5

geteld aantal pollen & sporen kruiden 200 28,9 483 62,2 571 73,5

bomen en struiken (drogere gronden) 335 48,4 144 18,5 127 16,3

bomen (nattere gronden) 152 22,0 150 19,3 78 10,0

boskruiden 5 0,7 0 0,0 1 0,1

cultuurgewassen 17 2,5 186 23,9 286 36,8

akkerplanten en ruderalen 5 0,7 14 1,8 33 4,2

moerasplanten 0 0,0 2 0,3 3 0,4

graslandplanten 85 12,3 97 12,5 83 10,7

heide- en (hoog)veenplanten 66 9,5 159 20,5 135 17,4

algemene kruiden 16 2,3 12 1,5 17 2,2

sporenplanten 11 1,6 13 1,7 14 1,8

Sporen

Landgebruik en -bewerking
De vroegste sporen van agrarisch landgebruik op het terrein hielden verband met een 

verbetering van de bodemstructuur. Deze verbetering bestond eruit dat de natuurlijke 

bodem met de spade was gebroken en gekeerd. Dit werd gedaan door parallel aan 

elkaar langgerekte kuilen te graven en de grond die hierbij vrijkwam in de vorige kuil 

te storten. Als gevolg daarvan werd de oorspronkelijk podsolbodem in omgekeerde 

volgorde aangetroffen in de vulling van deze kuilen. Deze vulling bestond uitsluitend 

uit een verspitte A-horizont en waren hierin geen resten van een akkerdek aanwezig. 

Daarmee moeten deze spitwerkzaamheden dus hebben plaatsgevonden voordat het 

terrein als bouwland werd gebruikt.

Hoewel het gehele terrein is omgespit, is dit op het zuidelijke deel aanzienlijk 

aanmerkelijk intensiever gedaan dan op het noordelijke deel. Vanaf de leemopduiking 

strekten de bodemverbeteringskuilen zich uit over de hele lengte van de werkput. 

Bovendien reikten ze dieper dan in het noordelijke deel. Met name was de bodem 

ter hoogte van de leemopduiking diep omgespit. Hierin schuilt vermoedelijk ook het 

motief voor het spitwerk. Waarschijnlijk zorgde het hoge leemgehalte van de bodem, 

in combinatie met een stagnerende leemlaag dicht aan het oppervlak, dat het water 

moeilijk kon afvloeien en op het land bleef staan. Het omspitten van de bodem zorgde 

voor een meer open structuur en een betere drainage van het terrein.

De aanwezigheid van een goeddeels intacte veldpodsolbodem tussen de bodemver-

beteringskuilen aan de zuidzijde van de werkput veronderstelt dat op dit deel van het 

terrein, voordat het als bouwland in gebruik werd genomen, vermoedelijk eerst enige 

grond werd aangebracht. Dit beeld wordt versterkt door de afwijkende kleur van het 

onderste deel van het plaggendek (S5046), welke zich duidelijk onderscheid van het 

plaggendek aan de noordzijde (S5043). Afgaande op de profielopbouw was grond die 

voor deze ophoging is gebruikt een reeds bestaand akkerdek gebruikt dat men elders 

Tabel 20.4
Overzicht pollen naar vegetatiecategorie van 
geselecteerde lagen uit het bodemprofiel ter 
hoogte van akkersleuf 2.
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op het akkercomplex had afgegraven. Waarschijnlijk heeft men hiermee niet zozeer 

beoogt het terrein op te hogen alswel een geschikte teellaag aan te brengen.

In het noordelijke deel van de put werd de A-horizont niet meer waargenomen en 

lijkt ook het grootste deel van de bodemverbeteringssporen te zijn opgenomen in 

het bovenliggende akkerdek. Hier is van te voren waarschijnlijk geen extra grond 

opgebracht, maar lijkt de top van de gekeerde bodem te basis te hebben gevormd voor 

het gebruik als akkerland. 

Het geleidelijke kleurverloop van het plaggendek hier en het ontbreken van duidelijk 

begrensde lagen hierin wijst op een geleidelijke verandering binnen een onafgebroken 

exploitatie en niet op een incidentele diepere landbewerking of ophoging. Wanneer de 

grond die is gebruikt voor de omzetting van het zuidelijke deel in bouwland afkomstig 

is van het noordelijke deel van het terrein, is eventuele zichtbare onderbreking in het 

profiel door latere landbewerking opgenomen in de huidige bouwvoor S5001.

Na de initiële ophoging lijkt het zuidelijke deel in eerste instantie afzonderlijk van 

het noordelijke deel te zijn bewerkt. Hier komt op een zeker moment verandering 

in waarna beide dezen gezamenlijk werden geëxploiteerd. Dit blijft het geval tot op 

heden. Afgaande op de doorlopende bouwvoor zal dit aanvankelijk zal dit vooral als 

akkerland zijn geweest, ofschoon het de vraag is of dit land continu als zodanig in 

gebruik is. Op het moment van onderzoek diende het perceel als weidegrond.

Landschappelijke inrichting
De natuurlijke leemopduiking die werd waargenomen halverwege de put lijkt 

een grens te hebben gevormd bij het gebruik van het terrein. Er was een duidelijk 

onderscheid tussen het spitwerk ten noorden hiervan en de kuilen vanaf dit punt. 

Onduidelijk is of dit onderdeel was van een activiteit of dat dit het productie is van 

meerdere (twee?) fasen van bodemverbetering.

Ook in het onderste deel van het plaggendek was een duidelijk tweedeling tussen het 

noordelijke en het zuidelijke deel waar te nemen in de uiterlijke kenmerken ervan. De 

grens ervan viel samen met de leemopduiking. Dit veronderstelt dat beide delen van 

het terrein in eerste instantie afzonderlijk werden geëxploiteerd. 

Het beeld dat deze overgang ook daadwerkelijk een betekenisvolle grens vormde werd 

verder versterkt door de aanwezigheid van een karrenspoor (S5045) op een hoger 

niveau in het plaggendek. Dit pad bestond uit een bundel van langgerekte sporen met 

een vulling van licht grijs, gelaagd zand en liep in zuidoost-noordwestelijke richting. De 

karrensporen bevonden zich aan de rand van het noordelijke perceel, in laag S5042. 

Na verloop van tijd zijn de beide terreindelen gezamenlijk geëxploiteerd en 

vermoedelijk ook fysiek samengevoegd. Het bovenste deel van S5042 strekt zich uit 

over het akkerpad naar het zuidelijke terrein. Omdat deze laag hier wel een scherpe 

ondergrens vertoonde is deze hier als S5044 beschreven, maar in feite gaat het om een 

voortzetting van het bovenste deel van S5042. Het akkerpad lijkt zijn functie na deze 

samenvoeging te hebben verloren.

Overige grondsporen
Aan de uiterste zuidzijde van de put werd nog een drietal (paal?)kuilen aangetroffen. 

Deze doorsneden de bodemverbeteringskuilen. De precieze aard van deze sporen is 

niet bekend en de sporen zijn niet nader onderzocht.

Bijzonderheden

Geen.

Vondstmateriaal
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Bij het onderzoek van deze akkersleuf werden 115 vondsten verzameld. Het merendeel 

hiervan, 106 stuks, is aangetroffen in het plaggendek. De overige 9 stukken zijn 

gevonden in de bodemverbeteringssporen (zie figuur 20.7).

Met 79 stukken vormde het aardewerk, met inbegrip van de fragmenten kleipijp, de 

grootste materiaalgroep. Van de 20 metalen voorwerpen waren met name een gesp 

een knoop en een munt van daterende waarde. 

Bouwkeramiek kwam vrijwel uitsluitend voor in de bovenste lagen van het plaggendek.

Datering
Met uitzondering van de kogels, die als intrusief kunnen worden beschouwd, is al het 

materiaal te dateren in de Late Middeleeuwen en vroege Nieuwe tijd. Het oudste stuk 

is een fragment van een proto-steengoed drinkbeker uit de dertiende eeuw. Ander 

aardewerk dat kernmerkend is voor deze periode zoals Andenne en Elmpt ontbreekt 

echter geheel. Op grond daarvan wordt aangenomen dat deze grond ten minste tot de 

veertiende eeuw slechts extensief werd gebruikt, bijvoorbeeld als weidegrond.

De vroegste sporen op het terrein houden waren de bodemverbeteringskuilen. Alleen 

in enkele van deze kuilen in het zuidelijke deel van de put (S105) werd materiaal 

aangetroffen. Het jongste hiervan dateert uit de vijftiende eeuw. De bodemverbete-

ring van dit deel van de het terrein kan daarmee op zijn vroegst in die eeuw hebben 

plaatsgevonden. 

Materiaal uit de bodemverbeteringssporen in het noordelijke deel van de put, is niet 

voor handen. Ook in het onderste deel van het plaggendek (S5043) werd hier slechts 

een klein aantal scherven aangetroffen. Deze dateerden uit de Late Middeleeuwen. 

In het bovenliggende deel (S5042) werd iets meer vondstmateriaal aangetroffen, zei 

het dat het nog steeds een bescheiden hoeveelheid is. Net als bij de onderliggende 
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deel van het plaggendek is het materiaal overwegend laat-middeleeuws, maar hier 

kunnen enkele stukken ook nog uit de zestiende eeuw dateren. Het jongste materiaal 

dateert uit de vijftiende eeuw, waarbij een fragment van een bord uit roodbakkend 

aardewerk ten minste na het midden van die eeuw moet zijn vervaardigd. Materiaal 

dat onmiskenbaar uit de zestiende eeuw of jonger stamt, werd in deze laag niet 

aangetroffen.

Dit materiaal was wel aanwezig in S5046, het onderste deel van het plaggendek op 

het zuidelijke deel van het terrein. Behalve stukken steengoed en een knoop uit de 

zestiende eeuw bevatte deze laag ook materiaal uit de zeventiende en achttiende 

eeuw. Het gaat daarbij om enkele fragmenten kleipijp, waarvan er een werd 

vervaardigd tussen 1690 en 1730. Een gesp met sub-rechthoekige beugel met centrale 

spil dateert uit de periode 1720 – 1800. Een duit geslagen te Overijssel in 1766 heeft 

echter de meest daterende waarde en veronderstelt dat deze laag op zijn vroegst 

omstreeks in het derde kwart van de achttiende eeuw buiten gebruik geraakt.

In de bovenliggende laag S5044, het deel van het dek dat is gevormd toen de beide 

delen van het perceel gezamenlijk werden bewerkt, werd opnieuw overwegend 

materiaal aangetroffen uit vijftiende en zestiende eeuw. Op grond van de 

stratigrafische positie moet deze laag vanaf de achttiende eeuw tot stand zijn 

gekomen. Om diezelfde reden wordt aangenomen dat het deel van het dek waarin de 

huidige bouwvoor is gevormd, in de loop van de latere achttiende en de negentiende 

eeuw tot stand is gekomen.

De vraag die overblijft is hoe de uitbreiding van het zuidelijke terrein op te vatten en 

chronologisch te plaatsen. 

Heeft het onderste deel van het plaggendek hier zelf dienst gedaan als teellaag of is 

het onderdeel van een ophogingspakket waarvan de alleen top (S5044) vervolgens de 

feitelijke bouwvoor vormde? In het eerste geval dateert het materiaal uit de bodem-

verbeteringskuilen vermoedelijk het omzetten van het zuidelijke deel van het terrein in 

akkerland in de vijftiende eeuw en heeft zich vanaf dat moment materiaal verzameld 

in het plaggendek als gevolg van regelmatige bemesting. Na het derde kwart van de 

achttiende eeuw is het zuidelijke deel dan bij het noordelijke deel getrokken.

In het tweede geval is dateert het materiaal uit de bodemverbeteringsporen het 

omzetten tot akkerland niet of staat het diep spitten van de bodem los van een 

dergelijk gebruik. Het materiaal uit onderste deel van het plaggendek dateert in dat 

geval het moment van opbrengen hiervan als ophogingslaag. Dit lijkt dan tegelijkertijd 

samen te hangen met uitbreiding van het noordelijke perceel met het zuidelijke.

Een sluitend antwoord hierop is niet te geven omdat geen micromorfologisch 

onderzoek werd verricht aan deze laag S5046. Niettemin zijn er wel enige aan-

knopingspunten. In de genoemde laag werd vondstmateriaal aangetroffen uit de 

zestiende, zeventiende en achttiende eeuw. Dit materiaal ontbreekt in het plaggendek 

aan de noordzijde. Tegelijkertijd bevat het plaggendek aan de zuidzijde ook laat-

middeleeuws materiaal. Dit duidt erop dat de grond die hier is opgebracht afkomstig is 

van een bestaande akker en niet volledig het product kan zijn geweest van akkerbouw 

op de plek waar het dek is aangetroffen. In combinatie met de lichtere kleur en 

het aanzienlijke verschil in vondstdichtheid tussen het noordelijke en het zuidelijke 

perceel is het aannemelijk dat de grond voor de omzetting van het zuidelijke deel 

van terrein afkomstig is van het noordelijke deel. Het afgraven van het plaggendek 

verklaard de afwezigheid van materiaal uit de jongere perioden terwijl dit hier wel 

verwacht mocht worden. Ook om logistieke reden ligt het voor de hand de bron van 

de gebruikte teelaarde niet te ver weg te zoeken. Op grond daarvan wordt ervan 

uitgegaan dat de omzetting van het zuidelijke deel in akkerland onderdeel was van een 
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uitbreiding van het bestaande akkerland in het noorden en dat de grond die hiervoor 

gebruikt is afkomstig was van het naastgelegen bouwland. Na deze uitbreiding zijn het 

noordelijke en zuidelijke perceel gezamenlijk als akkerland gebruikt en is het akkerdek 

over het kavel als geheel verder in volume toegenomen door voordurende toepassing 

van plaggenbemesting. Deze uitbreiding kan gedateerd worden na 1766, op zijn 

vroegst in het derde kwart van de achttiende eeuw. 

Interpretatie 

Akkersleuf 2 was aangelegd in een groot kavel aan de zuidzijde van de Aarlese akkers, 

in het zuidelijke deel van het kavelblok dat deel uitmaakte van de laat-middeleeuwse 

leengoed Ten Schoot. Op grond van de waarnemingen kan worden vastgesteld dat het 

kavel oorspronkelijk niet als een geheel werd geëxploiteerd, maar dat het zuidelijke 

deel een late(re) uitbreiding vormt van het ten noorden gelegen akkerland en is voor 

die tijd vermoedelijk als weidegrond in gebruik.

Omstreeks het begin van de veertiende eeuw werd het terrein geschikt gemaakt 

voor akkerbouw door het diep om te spitten. Hiermee werd de bodem gebroken en 

gekeerd. Dit had vermoedelijk ten doel de waterhuishouding van de grond verbeterd. 

Dicht onder het oppervlak bevond zich een leemlaag waarop de infiltrerende neerslag 

vermoedelijk stagneerde.

Deze bodemverbetering vond in eerste instantie plaats in het noordelijke deel van 

het terrein en gebeurde relatief extensief. De grens werd daarbij gevormd door een 

natuurlijke leemopduiking. De gekeerde bodem vormde de basis voor de akkerbouw. 

Deze ging vanaf het begin gepaard met plaggenbemesting en leidde geleidelijk tot de 

vorming van een fors plaggendek. Behalve het reguliere ploegen lijkt hier geen verdere 

intensieve bodembewerking aan te pas te zijn gekomen. Aan de zuidrand van dit 

akkerland bevond zich een onverhard akkerpad waarover met karren werd gereden. 

In de tweede helft van de achttiende eeuw en in ieder geval na 1766 werd het 

akkerland aan de noordzijde uitgebreid met het zuidelijke deel van het terrein. 

Om dit deel geschikt te maken voor akkerbouw werd het intensief doorgespit ten 

einde de bodemstructuur te verbeteren. Vervolgens werd hierop een kunstmatige 

teellaag aangebracht. Dit gebeurde door het bovenste deel van het plaggendek 

van het naastgelegen akkerland aan de noordzijde af te graven en op te brengen op 

het zuidelijke deel. De beide delen werden vervolgens gezamenlijk als een geheel 

geëxploiteerd. Daarbij verdween het akkerpad.

Na deze uitbreiding is het terrein nog geruime tijd als akkerland in gebruik geweest. 

Vermoedelijk is het gebruik als weidegrond, het gebruik op het moment van 

onderzoek, pas een recente ontwikkeling.

20.3 Werkput 3

Historisch geografische situering

De waarnemingslocatie bevond zich in het westelijke deel van het Aarlens Laageind, in 

het centrale deel van het grote, ovale kavelblok LDP2. Op grond van het toponiemen-

onderzoek is vastgesteld dat dit de locatie was van het laat-middeleeuwse landgoed 

Ten Schoot. 

Het blok was van zuid naar noord opgedeeld in vier secundaire kavelblokken. Werkput 

3 vormde de steekproef voor het tweede blok vanaf het zuiden: LDP32. Deze werd aan 

weerszijde begrensd door een oost-west georiënteerd akkerpad. Aan de noordzijde 

was dit pad 26 die het kavelblok verbond met het oostelijke deel van het akkercomplex 
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en het buurtschap aan de Grote Straat. Het pad aan de zuidzijde, akkerpad 23, bood 

toegang tot de Aarlese akkers vanaf de Kapelweg in het zuiden en de Aarlese weg in 

het westen. LDP32 is verder opgedeeld in kleinere percelen. Daarbij werd het blok in 

tweeën gedeeld door het zuidwest-noordoost gerichte akkerpad 24, een aftakking 

van pad 23. Ten westen hiervan kende LDP32 een blokverkaveling, ten oosten een 

strookverkaveling. Opvallend hierbij was de aanwezigheid van enkele kleine, vierkante 

percelen aan weerzijde van pad 24 ter hoogte van de kruising met pad 26. Hoewel 

ten tijde van het veldonderzoek niet als zodanig herkend, kunnen deze kleinschalige, 

afwijkende kavels aan de centrale toegangsweg de locatie markeren van de leenhoeve. 

Het terrein is aan het begin van de negentiende eeuw in gebruik als bouwland met een 

open inrichting. Het kavelblok als geheel was omzoomd met een heg of houtwal. 

Voor de opname in het kadaster stond de percelen in het oostelijke deel van LDP32 

bekend als de achterste schootakkers.5 Hierin verwijst –akker het gebruik van deze 

grond voor de teelt van gewassen. Deze akker-namen kunnen een indicatie zijn voor 

oud bouwland en komen buiten kavelblok LDP2 alleen in kavelblok LDP4 in grotere 

aantallen voor. De veldnaam schoot werd uitsluitend aangetroffen in kavelblok LDP2 

en maakt daar deel uit van het merendeel van de perceelsnamen. Op basis daarvan 

wordt het genoemde landgoed Ten Schoot hier verondersteld. Het naamdeel achterste 

wordt niet gebruikt als tegenhanger van voorste in een lineair perspectief, maar ten 

opzichte van het centrale deel van het kavelblok, in een concentrisch perspectief. 

Veldnamen met voorste of middelste ontbreken in dit blok. Wel werd het element 

achterste aan beide zijden hiervan gevonden.

5  Meer specifiek droegen drie percelen in dit blok de naam achterste schootakker, een akker in de 
schoten en een de schoten. Zie hoofdstuk 5.4 van dit rapport.

Figuur 20.9
Locatie akkersleuf 3 binnen plangebied. 
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Deze onderzoekslocatie is gekozen als onderdeel van het onderzoek naar de 

ontwikkeling van het gebruik en inrichting van het akkercomplex, in het bijzonder van 

het kavelblok LDP2 dat met het laat-middeleeuwse landgoed Ten Schoot in verband 

kon worden gebracht. Hierbij werd gekeken hoe dit kavelblok tot stand is gekomen en 

hoe de verschillende delen ervan werden geëxploiteerd. Daarnaast wilden we weten 

wanneer en hoe het pad onderdeel ging maken van het bouwland. 

De akkersleuf was zodanig gepland dat deze behalve het bouwland in het oostelijke 

deel van kavelblok LDP32 ook het akkerpad 23 aan de zuidzijde hiervan doorsneed. 

Onderzoek

Omdat het niet mogelijk bleek alle akkersleuven aan te leggen binnen de beschikbare 

tijd, is gekozen akkersleuf 3 te laten vervallen. Dit hing samen met een aanscherping 

van de focus van het onderzoek op de hoofdlijn in de ontwikkeling van het gebruik en 

de inrichting van het akkercomplex als geheel. 

20.4 Werkput 4

Historisch geografische situering

De waarnemingslocatie bevond zich in het westelijke deel van het Aarlens Laageind, 

in het centrale deel van het grote, ovale kavelblok 2. Op grond van het toponiemenon-

derzoek is vastgesteld dat dit de locatie was van het laat-middeleeuwse landgoed Ten 

Schoot. 

Het blok was van zuid naar noord opgedeeld in vier secundaire kavelblokken. Werkput 

4 vormde de steekproef voor het derde blok vanaf het zuiden: kavelblok 28. Deze werd 

aan weerszijde begrensd door een oost-west georiënteerd akkerpad. Het pad aan de 

Figuur 20.10
Locatie akkersleuf 4 binnen plangebied.
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noordzijde bood toegang tot het akkerland vanaf een erf aan de Aarlese weg en kwam 

uit op het vierkant kavelblok 22, dat binnen het grotere kavelblok 2 was ingericht.6 

Het pad aan de zuidzijde, akkerpad 26, verbond het kavelblok met het oostelijke deel 

van het akkercomplex en het buurtschap aan de Grote Straat. Dit pad lijkt het centrale 

toegang gevormd te hebben van het primaire kavelblok 2. 

Kavelblok 28 is verder opgedeeld in kleinere percelen, binnen een blokverkaveling. 

Daarbij werd het blok in tweeën gedeeld door het zuidwest-noordoost gerichte 

akkerpad 27, een aftakking van pad 26, die eveneens uitkwam op het kavelblok 22.

Het terrein is aan het begin van de negentiende eeuw in gebruik als bouwland met 

een open inrichting. Het kavelblok als geheel was omzoomd met een heg, singel of 

houtwal. 

Voor de opname in het kadaster stond de percelen in het oostelijke deel van blok 28 

bekend als de schoten en de schootakker. Hierin verwijst –akker het gebruik van deze 

grond voor de teelt van gewassen. Deze akker-namen kunnen een indicatie zijn voor 

oud bouwland en komen buiten kavelblok 2 alleen in kavelblok 4 in grotere aantallen 

voor. De veldnaam schoot werd uitsluitend aangetroffen in kavelblok 2 en maakt 

daar deel uit van het merendeel van de perceelsnamen. Op basis daarvan wordt 

het genoemde landgoed Ten Schoot hier verondersteld. Omdat in de percelen in de 

aangrenzende secundaire kavelblokken veldnamen werden aangetroffen waarin het 

element achterste voorkwam, zoals in de achterste schootakker, wordt aangenomen 

dat blok 28 de kern vormde van het akkerland van kavelblok 2 en daarmee van het 

leengoed Ten Schoot.

Deze onderzoekslocatie is gekozen als onderdeel van het onderzoek naar de 

ontwikkeling van het gebruik en inrichting van het akkercomplex in relatie tot de 

geomorfologie en de historische geografie. Ten aanzien van de eerste wordt gekeken 

in hoeverre het reliëf hierin een rol speelde. Meer specifiek of de hogere delen 

eerder werden ingericht dan de lagere of een andere vorm van exploitatie kenden. 

Met betrekking tot de historische geografie worden de modellen getoetst van de 

chronologie van de ruimtelijke inrichting. Als onderdeel daarvan wordt bekeken hoe 

het kavelblok 2, dat met het laat-middeleeuwse landgoed Ten Schoot in verband 

kon worden gebracht, tot stand is gekomen en hoe de verschillende delen ervan 

werden geëxploiteerd. Daarbij wilden we ook weten wanneer en hoe het akkerpad 26 

onderdeel ging maken van het bouwland. 

De akkersleuf is aangelegd in de zuidelijke helft van kavelblok 28 op de locatie van een 

groot perceel om zo een zo gelijkvormig mogelijk deel hiervan te kunnen onderzoeken. 

De sleuf was zodanig gepland dat deze behalve het bouwland ook het akkerpad 26 aan 

de zuidzijde hiervan doorsneed.

Onderzoek

De aanwezigheid van de sloot in hedendaagse inrichting noodzaakte de opdeling van 

de sleuf in twee delen. Het noordelijke deel wordt aangeduid als 4A, het zuidelijke 

als 4B. Hoewel het noordelijk deel een sleuf doorsneed van de fysisch geografisch 

onderzoek (wp 109), was de verstoring dermate gering en goed herkenbaar dat 

besloten is de locatie niet verder aan te passen. De akkersleuf kon zonder verdere 

bijzonderheden worden onderzocht. Hierbij werden vier tussenvlakken aangelegd. 

Daarbij is geen materieel uit de bouwvoor verzameld.

Van het akkerpad 26 werden geen sporen meer aangetroffen. Deze was in het recente 

6  Het gegeven dat akkerpad 28 niet helemaal doorloopt tot aan de Aarlese weg doet vermoeden 
dat de rooilijn tijdens de te totstandkoming van dit pad gelijk liep met de westrand van de 
erven. 
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verleden (doch voor de ruilverkaveling) vervangen door een forse sloot. De aanleg 

daarvan heeft alle sporen van het pad uitgewist.

De monsters voor palynologie en micromorfologie die zijn verzameld uit het profiel 

kwam in aanmerking voor nadere analyse en zijn in het licht van de onderzoeksvragen 

onderzocht. In verband met het budgettaire kader en de verwachtte doorlooptijd zijn 

de OSL monsters niet gedateerd.

Fysische landschap en vegetatie

Fysische geografie
De basis van het profiel bestond uit een matig fijn, licht lemig dekzand (S5005.1), met 

daaronder een laag licht zandig leem (S5005.2). Deze leemlaag bevond zich vrij dicht 

aan het oppervlak. In de top van de bodem had zich een sterk ontwikkelde veldpodzol 

gevormd (S5004). Deze besloeg over grote delen van het profiel de het volledige 

zandige toplaag van het substraat. Op plekken waar cryoturbatie gezorgd had voor 

scheuren in het leempakket was de humus mee ingespoeld in de zandige opvulling 

ervan.

Vermoedelijk hebben de bodemomstandigheden geleid tot de vorming van een 

dikke, humeuze A-horizont. Behalve dat restanten hiervan op sommige plaatsen 

nog zichtbaar waren in het profiel en greppel S48 hiermee opgevuld was, viel het 

bovenliggende plaggendek op door zijn donkere kleur. 

Dit plaggendek vormde de enige akkerlaag in het profiel. Resten van een oudere 

akkerlaag werden aangetroffen in de vulling van greppel S48. Deze cultuurlaag 

bestond uit donker grijs, licht humeus zand en moet een bescheiden dikte hebben 

gehad. Bij het dempen van de greppel kwamen hier namelijk ook delen van de 

onderliggende A-horizont in terecht. Dit akkerdek is later volledig opgenomen in het 

plaggendek. 

Het plaggendek kende een gelijkvormige opbouw over de gehele lengte van de 

akkersleuf. Deze bestond in hoofdlijn uit drie horizonten: een donker bruingrijze 

laag onderin met daarboven een iets donkerder deel en in de top een zwartgrijze 

bouwvoor die tot op heden in gebruik is. De overgang van het lichtere en het 

donkerdere deel tekent zich af als een scherpe grens waarin ploegsporen te 

herkennen zijn. Op sommige plekken wordt in het onderste deel een homogene 

toplaag en een meer heterogene onderlaag onderscheiden (bijv. S5033 en S5034). Een 

dergelijke onderscheid is in het noordelijke deel van wp 4A ook in het bovenste deel 

waargenomen (S5037.1 en .2). In beide gevallen is er geen sprake van een scherpe 

begrenzing.

In wp 4B was het onderste deel van het plaggendek ten noorden van greppel 

43 diep omgespit. Deze bodembewerking tekende zich in het vlak af als twee 

parallelle banden van langgerekte kuilen (S41). De vulling van deze kuilen bestond 

uit gebroken natuurlijke bodem en plaggendek en in een tweede fase (S42) alleen 

nog uit plaggendek. Op dit gebroken en gekeerde akkerdek werd nadien verder 

geakkerd. Daarbij werd het donkerdere deel van het plaggendek gevormd. De top 

van dit plaggendek is nog steeds in gebruik als teellaag (S5001). Deze strekt zich 

ononderbroken uit over het gehele terrein.

Ondanks de gelijkvormige opbouw, was er wel degelijk een duidelijk verloop waar te 

nemen in de dikte van het plaggendek, in het bijzonder in sectie 4B. In de zuidzijde was 

het plaggendek met in begrip van de bouwvoor 100 cm dik. Dit liep vervolgens af naar 

het noorden tot een dikte van 40 cm. In de noordelijke sectie 4A had het plaggendek 

een meer constante dikte van 75 tot 80 cm. Dit verloop kwam geheel voor rekening 
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van de onderste horizont in het plaggendek. In combinatie met het duidelijke contrast 

in de kleur en de scherpe ondergrens wordt vermoedt dat deze laag in het verleden is 

afgegraven. 

In het noordelijke deel van 4B werden onder in het profiel resten van bodemverbete-

ring gevonden. Uit de aanwezigheid van akkerdek in de gebroken vulling hiervan kan 

worden afgeleid dat dit plaatsvond tot het terrein al als akkerland in gebruik was.

spoor vul. aard kleur lithologie insluitsels opmerkingen

5001 1 bouwvoor d br-zw zs1 h2 - -

5032 1 plaggendek d br-gr zs1 h1 houtskool ploegsporen aan onderzijde; 
waarschijnlijk gelijk aan S5035 
& S5037

5035 1 plaggendek d br-gr zs1 h1 houtskool waarschijnlijk gelijk aan S5032

5037 1 plaggendek d br-gr zs1 h1 houtskool waarschijnlijk gelijk aan S5032

2 plaggendek d br-gr zs1 h1 houtskool heterogener; met ploegsporen 
aan onderzijde; waarschijnlijk 
gelijk aan S5032

42 1 bodem-verbetering m br-gr zs1 h1 - vulling bestaat volledig uit 
akkerdek

41 1 bodem-verbetering m br-gr zs1 h1 - vulling bestaat uit gebroken 
podzolbodem en akkerdek

5033 1 plaggendek d br-gr zs1 h1 - geen spitsporen aan onderzijde

5034 1 plaggendek d zw-gr zs1 h1 - iets heterogener dan S5033 
maar geen duidelijke grens

5036 1 plaggendek d br-gr zs1 h1 - waarschijnlijk gelijk aan S5033

5038 1 plaggendek d br-gr zs1 h1 - waarschijnlijk gelijk aan S5033

5004 1 A-horizont veldpodzol d zw-gr zs1 h1 -

2 E-horizont veldpodzol l gr zs1 h0 -

3 B-horizont veldpodzol d br-zw zs1 h1 -

5005 1 C-horizont; dekzand l gr-ge zs2 h0 - bodemvorming in vrijwel vol-
ledige laag

2 C-horizont; leemlaag l br-wi lz1 h0 - met gley afzettingen

Micromorfologie7

Het profiel werd bemonsterd voor micromorfologisch onderzoek in het noordelijke 

deel van de put, op een plek waar onder het plaggendek ook de natuurlijke 

podzolbodem nog grotendeels intact was. Doel van het monster was enerzijds inzicht 

te krijgen in de genese van het akkerdek op deze locatie,de specifieke landbewerking 

die hieraan ten grondslag lag en de aard en herkomst van het materiaal waarmee de 

mest was toebereid. Anderzijds wilden we weten of en hoe de grond hier gebruikt werd 

voorafgaand aan de akkerbouw of beter aan de plaggendekvorming.

spoor c/f: grof/fijn 
verhouding Poriën humus en/of

organische resten bijzondere kenmerken

5037.1
plaggendek enaulisch complexe pakkingsholten; 

gangen door wortels
vergaan organische 
materiaal; bast

Veel fijn houtskool; niet 
in-situ gevormde en ver-
plaatste ijzer-concreties;

5037.2
plaggendek enaulisch complexe pakkingsholten; 

gangen door wortels
vergaan organische 
materiaal; bast

Veel fijn houtskool; niet 
in-situ gevormde en ver-
plaatste ijzer-concreties;

5038.1
plaggendek enaulisch complexe pakkingsholten; 

veel vlakken; enkele gangen
vergaan organische 
materiaal; sclerotia

Houtskool; mest; ijzercon-
creties; verplaatste ijzer-
concreties; korrels met 
verweringshuidjes

5004.1
A-horizont enaulisch complexe pakkingsholten; 

gangen door bioturbatie
sterk vergaan orga-
nisch materiaal

Houtskool; mest; fytolie-
ten; ijzerconcreties

De plaggenhorizonten zijn opgebouwd uit materiaal dat afkomstig is van een 

B-horizont van een podzol-bodem. Dit valt af te leiden uit de aanwezigheid van onder 

andere niet in-situ gevormde ijzerconcreties, verplaatste ijzerconcreties en korrels met 

verweringskorsten. Een duidelijke overgang tussen de verschillende horizonten is in de 

slijpplaten vrijwel niet te zien.

7  Fritzsch en De Moor, paragraaf 26.2 van dit rapport.

Tabel 20.5 
Beschrijving van bodemprofiel ter hoogte van 
akkersleuf 4.

Tabel 20.6
Micromorfologische beschrijving van een 
selectie van lagen uit het bodemprofiel ter 
hoogte van akkersleuf 4.
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Het resterende deel van de A-horizont (S5004.1), bevatte duidelijk meer vergaan 

organisch materiaal dan het bovenliggende plaggendek en is sterk gebioturbeerd. De 

door bioturbatie ontstane gangen zijn opgevuld met ander materiaal (afkomstig uit 

een andere bodemhorizont).

Palynologie
Van werkput 4 zijn vijf monsters op palynologische resten onderzocht: een uit 

een plaggendek als nazak in een greppel, twee uit plaggendekken uit de late 

middeleeuwen en twee uit plaggendekken die in de nieuwe tijd zijn gedateerd. De 

basisgegevens zijn opgenomen in hoofdstuk 26, bijlagen 26.4, 26.5 en 26.6.

Het monster uit de greppel (spoor 28.2; BX6154) bestaat uit ruim 30 procent 

boompollen. Els (Alnus), eik (Quercus), berk (Betula) en hazelaar (Corylus) bepalen 

in belangrijke mate het percentage. De categorie ‘cultuurgewassen’ is met ruim 

acht procent vertegenwoordigd. Binnen die categorie zijn rogge (Secale), boekweit 

(Fagopyrum) en vlas (Linum usitatissimum) present. Het prominents aanwezig is 

het stuifmeel van struikhei (Calluna vulgaris) met bijna 35 procent. Het pollenper-

centage van grassen (Poaceae) is met elf procent vertegenwoordigd. Er zijn geen 

palynologische resten van moerasplanten gevonden. De waterplanten zijn minimaal 

aanwezig met enkele resten van een groenwier.

Twee van de monsters uit plaggendekken dateren uit de late middeleeuwen. Het 

boompollenpercentage varieert tussen de 30 procent (spoor 5004.1, BX6139) 

en ruim 23 procent (spoor 5038, BX6138). Van spoor 5004.1 werd betwijfeld of 

het een plaggendek was, maar het hoge pollenpercentage van cultuurgewassen 

maakt duidelijk dat het hier wel om een akker gaat. Rogge is de belangrijkste 

pollenproducent, maar boekweit en vlas zijn eveneens aangetroffen. In het al 

genoemde monster uit het mogelijke plaggendek (spoor 5004.1) is stuifmeel van 

maïs (Zea mays) aanwezig. Vermoedelijk gaat het hier om verontreiniging vanuit 

de bouwvoor. In de beide plaggendekmonsters komen de vertegenwoordigers van 

graslanden en heidevelden in vergelijkbare hoeveelheden voor. Het lijkt er daarmee 

op dat de akkers in deze periode zijn bemest met dierlijke mest waar plaggen van 

graslanden en heidevelden doorheen gemengd waren.

Het palynologische beeld van de twee plaggendekmonsters uit de nieuwe tijd (1700 

tot 1900) is een totaal andere. Het boompollenpercentage is met circa vijftien procent 

uitzonderlijk laag. Het percentage cultuurgewassen is met name in spoor 5037.2 met 

ruim 50 procent uitzonderlijk hoog. Dit hoge percentage komt voor rekening van het 

pollen van rogge, maar ook de andere gewassen zijn weer present (boekweit, gerst en/

of tarwe: Hordeum/Triticum-type). Het hoge percentage aan cultuurgewassen drukt 

het signaal van de andere soorten naar de marge. Toch is zichtbaar dat het pollen 

van struikhei en gras eveneens goed vertegenwoordigd zijn. In spoor 5037.1 (BX6136) 

is een stuifmeelkorrel van maïs aanwezig, wat voor dit monster op verontreiniging 

kan duiden, hoewel niet kan worden uitgesloten dat er tussen 1700 en 1900 maïs is 

verbouwd.8 In dit monster is het stuifmeel van de graslandplanten met bijna 30 procent 

beter vertegenwoordigd dan in het andere plaggendekmonster uit deze periode (12%).

8  Zie bespreking profiel werkput 118.
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werkput 4 4 4 4 4

spoornummer 48.2 5004.1 (ZO) 5038 5037.1 5037.2

vondstnummer 163 172 172 172 172

context, in cm -mv greppel
pl.dek? ZO, 
43-44

pl.dek ZO, 
30-31

pl.dek ZO, 
11-12

pl.dek ZO, 
17-18

periode 1300-1400 <1300
(1300)1400-
1600 1700-1900 1700-1900

lab.code BX6154 BX6139 BX6138 BX6136 BX6137

aantal geteld pollen en sporen 719 702 686 755 665

  N % N % N % N % N %

geteld aantal boompollen 227 31,6 211 30,1 159 23,2 120 15,9 95 14,1

geteld aantal pollen & sporen kruiden 492 68,4 491 69,9 527 76,8 635 84,1 570 85,7

bomen en struiken (drogere gronden) 148 20,6 135 19,2 96 14,0 81 10,7 58 8,5

bomen (nattere gronden) 79 11,0 76 10,8 63 9,2 38 5,0 37 5,6

boskruiden 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,1 0 0,0

cultuurgewassen 58 8,1 214 30,5 292 42,6 279 37,0 340 51,3

akkerplanten en ruderalen 6 0,8 20 2,8 16 2,3 24 3,2 34 5,1

moerasplanten 0 0,0 0 0,0 2 0,3 2 0,3 3 0,5

graslandplanten 129 17,9 119 17,0 89 13,0 219 29,0 78 11,7

heide- en (hoog)veenplanten 258 35,9 109 15,5 108 15,7 71 9,4 90 13,5

algemene kruiden 22 3,1 15 2,1 13 1,9 36 4,8 18 2,7

sporenplanten 19 2,6 14 2,0 7 1,0 4 0,5 7 1,1

Sporen

Landgebruik en -bewerking
Het akkerdek waarmee greppel S43 is opgevuld vormt de vroegste aanwijzing voor 

agrarisch landgebruik op deze locatie. De donker grijze kleur hangt vermoedelijk 

samen met de humeuze A-horizont (S5004.1) waarin deze tot stand is gekomen. 

Omdat dit akkerdek verder niet in het profiel is waargenomen, kan worden 

aangenomen dat het volledig is opgenomen in het latere plaggendek. Omdat aan 

de onderzijde van deze laatste geen spitsporen werden waargenomen, kan worden 

aangenomen dat de diepere bewerking van het plaggendek hoofdzakelijk bestond uit 

ploegen. De opname van het oudere akkerdek betekent dat men op zijn minst even 

diep is blijven ploegen en mogelijk dieper dan in de voorgaande periode. De feitelijke 

toename van het volume van het akkerdek begint pas met de overgang naar het 

gebruik van zandhoudende plaggen in de bereiding van de mest.

Het verloop in de dikte van het plaggendek kan volledig worden toeschreven aan een 

afname van de onderste laag hiervan. De bovenliggende laag was daarentegen over 

de gehele lengte even dik en doorsneed de onderliggende horizont. Op basis daarvan 

kan worden vastgesteld dat het akkerdek, gedurende de vorming van het plaggendek, 

tussentijds een keer gedeeltelijk is afgegraven, waarna de akkerbouw met plaggenbe-

mesting onverminderd is voortgezet.

Omstreeks dezelfde tijd is het akkerland diep omgespit. Dit gebeurde door langgerekte 

kuilen te graven parallel aan elkaar en de vrijgekomen grond in de voorgaande kuil te 

werpen. Uit oversnijdingen is af te leiden dat het diepspitten in ten minste twee fasen 

heeft plaatst gevonden. Onduidelijk is of de spitbanen direct samenhangen met het 

afgraven van het akkerland of dat na het afgraven van het terrein een aanvullende 

bodemverbetering nodig was. Het vondstmateriaal biedt geen uitsluitsel als gevolg 

van de schaarste ervan in het onderste deel. Omdat het akkerdek in de vulling van 

deze kuilen het meest overeenkomt met het bovenste deel van het plaggendek, wordt 

uitgegaan van het laatste. 

Landschappelijke inrichting
In het tracé van de akkersleuf werden drie greppels aangetroffen die gerelateerd 

kunnen worden aan de inrichting van het akkercomplex.

Tabel 20.7
 Overzicht pollen naar vegetatiecategorie 
van geselecteerde lagen uit het bodem-
profiel ter hoogte van akkersleuf 4.
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De oudste van de greppels is de eerder genoemde greppel S48. Deze was oostnoord-

oost-westzuidwest georiënteerd en bevond zich onder het plaggendek. De grens dit 

deze greppel markeert komt niet voor op het kadastrale minuutplan. Wel bevond deze 

zich in het verlengde van het akkerpad 24. Deze greppel begrensd de bodemverbe-

teringskuilen (S41 en S42) die in het onderste deel van het plaggendek zijn gegraven. 

Ook nadat de greppel is gedempt, is deze grens dus nog enige tijd als zodanig 

gehandhaafd. 

Ook greppel S40 correspondeert niet direct met de minuutplan. De greppel is noord-

west-zuidoost gericht en werd verder waargenomen in wp 165. Omdat deze niet meer 

werd gezien in wp 109 wordt aangenomen dat deze aansloot op greppel S48. De 

greppel liep parallel aan de greppels S40 en S8738 en maakt vermoedelijk deel uit van 

een onderverkaveling van het blok dat door greppel S43 werd begrensd. De genoemde 

greppels strekken zich niet uit voorbij de grens van het kavelblok 2.

Aan de zuidzijde van sectie 4B werden de overblijfselen van een forse sloot (S43) 

aangetroffen. Deze was noordwest-zuidoost gericht en bevond zich ter hoogte van 

LDP 32. De sloot doorsneed het volledige plaggendek en ook het akkerpad 26 dat 

zich blijkens de minuutplan op deze plek moet hebben bevonden. De sloot maakt 

geen onderdeel meer uit van de huidige topografie en is waarschijnlijk met de 

ruilverkaveling gedempt.

Overige grondsporen
Aan de noordzijde van sectie 4A werd een cluster paalsporen aangetroffen welke bij 

later onderzoek konden worden toegeschreven aan structuren uit de IJzertijd. Deze 

sporen doorsneden een kuil die zich in de noordoosthoek bevond (S105) en waarin 

aardewerk uit de Late Bronstijd of IJzertijd.

Bijzonderheden

Geen.

Vondstmateriaal

Bij het onderzoek van deze akkersleuf werden 78 vondsten verzameld. Hoewel een 

aanzienlijke hoeveelheid hiervan afkomstig is uit de gedempte sloot S43, is merendeel 

van het materiaal, 49 stuks, aangetroffen in het plaggendek. Meer specifiek bevond 

dit materiaal zich uitsluitend in het bovenste deel hiervan. De overige stukken werden 

gevonden in de onderliggende greppel S48 en de kuil S105 (zie figuur 20.12).

Met 39 stukken vormde het aardewerk, met inbegrip van de fragmenten kleipijp, de 

grootste materiaalgroep. De groep metaal omvatte 19 stukken. De overige voorwerpen 

uit deze groep waren van beperkte daterende waarde. Bouwkeramiek kwam vrijwel 

uitsluitend voor in de gedempte sloot en de bovenste laag van het plaggendek.

Datering
De oudste sporen op deze locatie zijn de grondsporen die aan de noordzijde van 

de akkersleuf in de top van het dekzand werden aangetroffen. Op grond van de 

oversnijding kunnen hier twee fasen in worden onderscheiden. Het aardewerk ik kuil 

S105 dateert deze in de Late Bronstijd of IJzertijd. De spiekers die deze doorsnijden 

dateren uit de IJzertijd.

Materiaal uit deze perioden werd niet aangetroffen in het bovenliggende cultuurdek. 

Met uitzondering van de kogels, die als intrusief kunnen worden beschouwd, is al 

het materiaal te dateren in de Late Middeleeuwen en vroege Nieuwe tijd. Alleen een 
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fragment Elmpter aardewerk zou terug kunnen gaan tot de Volle Middeleeuwen. 

Ander aardewerk dat kernmerkend is voor deze periode zoals dat uit Andenne en 

Zuid-Limburg ontbreekt echter geheel. Op grond daarvan wordt aangenomen dat het 

terrein ten minste tot de veertiende relatief extensief werd gebruikt. 

In greppel S48, die werd afgedekt door het plaggendek, werden vier stukken 

geglazuurd steengoed aangetroffen. Op basis daarvan moet deze op zijn vroegst in de 

veertiende eeuw zijn gedempt. 

Het onderste deel van het plaggendek viel op door de afwezigheid van 

vondstmateriaal. Dit is in sterk contrast met het bovenste deel. Het materiaal in deze 

laag moet hier ten minste vanaf de vijftiende eeuw in terecht zijn gekomen. Mogelijk 

gaat deze accumulatie terug tot de veertiende eeuw. Het jongste materiaal in dit 

pakket dateert uit de achttiende eeuw. De vraag op welk moment het akkerdek is 

afgegraven. Wanneer we uit gaan van het vroegste materiaal in het bovenliggende 

deel, kan dit al in de vijftiende eeuw zijn gebeurd. Echter, er heeft zich op dat moment 

al een aanzienlijk dek gevormd. Gelet op geringe hoeveelheid materiaal uit de 
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Figuur 20.12
Overzicht van vondstmateriaal uit de akkerla-
gen en de daar op of in aanwezige structuren.
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zeventiende eeuw is het daarom ook mogelijk dat het akkerdek in late zeventiende of 

achttiende eeuw werd afgegraven. 

Op basis van de kadastrale minuutplan kan worden vastgesteld dat aan het begin van 

de negentiende eeuw zich ter hoogte van sloot S43 het akkerpad 26 bevond. Dit pad 

wordt als zodanig weergegeven op topografische kaarten tot en met het begin van de 

jaren ’50. In die periode wordt deze vervangen door de sloot. Deze is slechts korte tijd 

in gebruik geweest en gedempt als onderdeel van de ruilverkaveling in de jaren ’70.

 

Interpretatie 

Akkersleuf 4 is aangelegd in het centrale deel van kavelblok 2, het blok dat 

waarschijnlijk deel uitmaakte van de laat-middeleeuwse leengoed Ten Schoot. 

Nederzettingssporen uit de Late Bronstijd en IJzertijd duiden erop dat hier in deze 

periode werd gewoond. Daarbij werd vermoedelijk ook akkerbouw bedreven. Dit wordt 

ondersteund door de aanwezigheid van spiekers.

De vroegste aanwijzingen voor landgebruik na deze periode gaan terug tot de 

veertiende eeuw. Aardewerk uit deze periode werd aangetroffen in de vulling van 

greppel S48 en het bovenliggende akkerdek en is hier waarschijnlijk met de mest 

terecht gekomen. Het akkerdek in de vulling van deze greppel wijkt af van het 

plaggendek. Op grond daarvan wordt aangenomen dat bij de akkerbouw in deze 

periode nog geen gebruik wordt gemaakt van zandhoudende plaggen of dat de 
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Figuur 20.13
Datering van het aardewerk per context.
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samenstelling van de mest in ieder geval afwijkt van die in de opvolgende periode en 

welke geleid heeft tot de vorming van de plaggendekken. 

Deze vorming nam hier in de loop van de veertiende of vijftiende eeuw zijn aanvang 

en heeft ten minste voortgeduurd tot ten met de negentiende eeuw. Tussentijds is 

het akkerdek een keer gedeeltelijk afgegraven, vermoedelijk in de zeventiende eeuw. 

Vermoedelijk niet lang daarna werd het terrein diep omgespit om de bodemstructuur 

te verbeteren. Dit hangt waarschijnlijk samen met de aanwezigheid van een leemlaag 

dicht aan de oppervlakte. Na die tijd is het land op eenzelfde wijze als voorheen 

bewerkt wat geleid heeft tot een verder toename van het plaggendek. 

De inrichting van het terrein was in hoofdlijn al tot stand gekomen in de Late 

Middeleeuwen, maar week op een aantal punten af van de verkaveling zoals we die 

kennen van de Kadastrale Minuutplan 1832. Het grote kavelblok 2 (in ieder geval de 

oostgrens) werd op dat moment al gehandhaafd evenals de grens van het secundaire 

kavelblok 32. In het verlengde van akkerpad 24 liep greppel S48 door het onderzochte 

perceel. Deze vormde de noordwest grens van een kavelblok dat verder was opgedeeld 

in een opstrekkende strookverkaveling. Greppel S48 werd in de veertiende eeuw 

gedempt, maar bleef in ieder geval bleef tot aan het afgraven en diepspitten van 

het blok als grens gehandhaafd. Ergens na die tijd is de inrichting gewijzigd en een 

groot, open perceel gecreerd, met aan de zuidoost zijde een kleiner perceel met een 

afgeronde noordgrens.

Een akkerpad (26) dat zich (tot) in de negentiende eeuw bevond ter hoogte van 

kavelgrens 32 is in de jaren ’50 vervangen door een sloot. Deze is slechts korte tijd in 

gebruik geweest en gedempt als onderdeel van de ruilverkaveling in de jaren ’70.

20.5 Werkput 5

Historisch geografische situering

De waarnemingslocatie bevond zich in het westelijke deel van het Aarlens Laageind, 

in het centrale deel van het grote, ovale kavelblok 2. Op grond van het toponiemenon-

derzoek is vastgesteld dat dit de locatie was van het laat-middeleeuwse landgoed Ten 

Schoot. Dit blok was van zuid naar noord opgedeeld in vier secundaire kavelblokken. 

Werkput 5 is aangelegd in kavelblok 22, een opmerkelijk terrein dat deze inrichting 

aan de oostzijde van het primaire blok doorbrak. Dit vierkante kavelblok was ingericht 

tegen LDP 2 en vormde het focuspunt van twee wegen: akkerpad 27 vanuit het zuiden 

en akkerpad 28 vanuit het west. De vorm en inrichting van blok 22 lijkt sterk op de 

blokken die zich aan de rand van het akkergebied bevonden (10 t/m 18 ) en vanuit 

de weg insprongen in het gebied. Door de aanwezigheid van boerderijen in een 

groot aantal hiervan wordt verondersteld dat deze blokken te maken hebben met 

(voormalige) erven en hun tuinen. De vraag is of dit ook voor het kavelblok 22 gold.

 Het terrein is het begin van de negentiende eeuw in gebruik als bouwland een open 

inrichting. Het kavelblok als geheel was omzoomd met een heg of houtwal en aan de 

oostzijde met een singel. Direct ten noorden ervan bevond zich een driehoekig perceel 

dat eveneens omgeven was door een heg en dienst deed als weiland. Aan de oostzijde 

grensde het aan een klein bosperceel welke de ruimte tot LPD2 opvulde. 

Op de topografische kaart van 1900 is te zien dat zich in de westhoek van het blok een 

klein gebouw bevond. Akkerpad 28 kwam hier precies op uit. De aard en functie van dit 

gebouw is niet bekend. Op de Kadastrale Minuutplan is dit bouwsel niet aangeduid. 

Voor de opname in het kadaster stond de percelen in kavelblok 22 bekend als de 

harenbeemd. De beemd-namen treffen we ook aan in de omliggende percelen en 

wijzen op een gebruik als hooiland. Deze namen zijn een indicatie dat we hier te maken 
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hebben met een (oorspronkelijk) natter gebied in het akkerland. De percelen met 

de steenoven, direct ten oosten van het blok, doen vermoeden dat de grond hier te 

leemhoudend en nat om een gewas te verbouwen. Het weideperceel aan de noordzijde 

werd het heiveldje in de schoten genoemd. Behalve dat dit een landgebruik verraad, 

laat het ook zien dat deze percelen als onderdeel van De Schoten werden beschouwd. 

Interessant is een naastgelegen perceel met de naam klein akkerken teinden den hof, 

waarin aan een hoeve wordt gerefereerd.

Deze onderzoekslocatie is gekozen als onderdeel van het onderzoek naar de 

ontwikkeling van het gebruik en inrichting van het akkercomplex, in het bijzonder van 

het kavelblok LDP2 dat met het laat-middeleeuwse landgoed Ten Schoot in verband 

kon worden gebracht. Hierbij werd gekeken hoe dit kavelblok tot stand is gekomen en 

hoe de verschillende delen ervan werden geëxploiteerd. Doel van werkput 5 wat om te 

onderzoek hoe het opvallende kavelblok 22 binnen deze ontwikkeling paste en of deze, 

op enig moment, de locatie van de bij dit akkerland behorende hoeve is geweest.

Onderzoek

Om logistieke reden is de akkersleuf ingekort tot 50 m. Bij het verdiepen van de 

sleuf moest rekening gehouden worden met de aanwezigheid van drainagebuizen. 

Deze bleken zich evenwel onder het niveau van ons sporenvlak te bevinden zodat 

de sleuf zonder verdere bijzonderheden kon worden onderzocht. Hierbij werden vier 

tussenvlakken aangelegd. Daarbij is tevens materieel uit de bouwvoor verzameld.

Van de monsters die ten behoeve van palynologie en micromorfologie uit het profiel 

zijn genomen, zijn de monsters van het onverstoorde plaggendek en de onderliggende 

Figuur 20.14
Locatie akkersleuf 5 binnen plangebied.
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bodemverbeteringssporen nader geanalyseerd. Uit de vulling van deze laatste zijn 

de restanten van het oude akkerdek en die van de A-horizont afzonderlijk bekeken. 

Omdat deze inzicht verschaffen in verschillende momenten van landgebruik in de 

periode voorafgaand aan de totstandkoming van het huidige plaggendek. 

In verband met het budgettaire kader en de verwachtte doorlooptijd zijn de OSL 

monsters niet gedateerd.

Fysisch landschap en vegetatie

Fysische geografie
De basis van het profiel bestond uit licht zandig leem (S5005.2) waarboven zich in 

sommige delen van de put nog een dunne laag matig fijn, licht lemig dekzand (S5005.1) 

bevond. In deze zandlaag had zich over de volledige diepte een veldpodzol gevormd. 

Deze was over de grootste lengte van de put afgetopt. Alleen aan de noordzijde, ter 

hoogte van een lichte, natuurlijke depressie, was deze podzol nog intact.

De top van de bodem was gebroken als gevolg van diepspitten. De vulling van deze 

bodem-verbeteringskuilen (S3105) bevatten zowel restanten van de natuurlijke 

podzolbodem als van een oude akkerlaag. 

In de top van deze gekeerde bodem is een plaggendek gevormd (S5080). Hierin kon 

geen nadere laagopbouw worden onderscheiden. De dikte van het plaggendek loopt af 

in noordelijke richting van 80 cm aan de zuidzijde, met inbegrip van de bouwvoor, tot 

50 cm aan de noordkant. 

Op het terrein zijn een aantal drainagebuizen aangebracht met een interval van circa 9 

m. Deze doorsnijden het plaggendek en liggen in de top van de leemlaag (S5005.2). De 

top van het plaggendek is nadien over grote delen van de put machinaal gediepploegd 

(S5081). Aan de zuidzijde van de put zijn sporen van egalisatie te herkennen in het 

profiel. Dit is zichtbaar als een recent opgebrachte laag (S3100), welke een voormalige 

bouwvoor (S3116) afdekt. Deze ophoging begint ter hoogte van greppel S3104 en is 

gerelateerd aan het perceel ten zuiden van kavelblok 22. 

De huidige bouwvoor negeert de oude perceelsgrens en is als zodanig tot stand 

gekomen na de ruilverkaveling. 

spoor vul. aard kleur lithologie insluitsels opmerkingen

5001 1 bouwvoor d br-zw zs1 h2 - -

3100 1 egalisatie d br-gr zs2 h1 - rommelige egalisatielaag

5081 1 bodem-verbetering m br-gr zs2 h1 - machinaal diepploegen in S5080

3116 1 begraven bouwvoor d zw-gr zs2 h2 -

3104 1 greppel d gr zs2 h1 - niet tot onderin gecoupeerd

2 m gr zs2 h0 - rommelige randzone/berm

3102 1 drainage l be-br zs2 h1 - rommelig met kunststof drain 
onderin

5080 1 plaggendek m gr-br zs2 h1 - geen zichtbare laagopbouw

3117 1 plaggendek d gr-br zs2 h1 - ten zuiden van sloot S3104

3105 1 bodem-verbetering d gr-br zs2 h1 - vulling van verspitte A en 
E-horizont; en resten oud akker-
dek

5004 1 A-horizont veldpodzol d zw-gr zs1 h1 -

2 E-horizont veldpodzol l gr zs1 h0 -

3 B-horizont veldpodzol d br-zw zs2 h1 -

5005 1 C-horizont; dekzand m ge zs2 h0 - met gley afzettingen

2 C-horizont; leemlaag l br-wi lz1 h0 - met gley afzettingen

Tabel 20.8
Beschrijving van bodemprofiel ter hoogte van 
akkersleuf 5.



Figuur 20.15
 Profiel werkput 5 (schaal 1:100).
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Micromorfologie9

Het profiel werd bemonsterd voor micromorfologisch onderzoek in het noordelijke 

deel van de put, op een plek waar onder het plaggendek ook de natuurlijke 

podzolbodem nog grotendeels intact was. Doel van het monster was enerzijds inzicht 

te krijgen in de genese van het akkerdek op deze locatie,de specifieke landbewerking 

die hieraan ten grondslag lag en de aard en herkomst van het materiaal waarmee de 

mest was toebereid. Anderzijds wilden we weten of en hoe de grond hier gebruikt werd 

voorafgaand aan de akkerbouw of beter aan de plaggendekvorming.

spoor c/f: grof/fijn 
verhouding

Poriën humus en/of
organische resten

bijzondere kenmerken

5080
plaggendek

enaulisch complexe pakkingsholten; 
veel gangen en enkele 
vlakken

vergaan organische 
materiaal; sclerotia

houtskool; mestfragment 
met fytolieten; materiaal uit 
Bs- en E-horizonten; anorti-
sche ijzerconcreties. 

3105
bodem-
verbetering

enaulisch complexe pakkingsholten; 
veel gangen en enkele 
vlakken

vergaan organische 
materiaal; sclerotia

houtskool; mestfragment 
met fytolieten; materiaal uit 
Bs- en E-horizonten; anorti-
sche ijzerconcreties. 

De plaggenhorizonten zijn opgebouwd uit materiaal dat afkomstig is van een 

B-horizont van een podzol-bodem. Dit valt af te leiden uit de aanwezigheid van onder 

andere niet in-situ gevormde ijzerconcreties, verplaatste ijzerconcreties en korrels met 

verweringskorsten. Een duidelijke overgang tussen de verschillende horizonten is in de 

slijpplaten vrijwel niet te zien.

Het resterende deel van de A-horizont (S5004.1), bevatte duidelijk meer vergaan 

organisch materiaal dan het bovenliggende plaggendek en was sterk gebioturbeerd. 

De door bioturbatie ontstane gangen zijn opgevuld met ander materiaal (afkomstig uit 

een andere bodemhorizont).

Palynologie
Van werkput 5 zijn drie monsters op palynologische resten onderzocht; één uit een 

begraven A-horizont, één uit een akker zonder verdikt A-horizont en één uit een 

plaggendek. De basisgegevens zijn opgenomen in hoofdstuk 26, bijlagen 26.4, 26.5 en 

26.6.

Het monster uit een begraven A-horizont (spoor 3105.1, BX6157) bestaat voor ruim 

66 procent uit boompollen. Het stuifmeel van eik (Quercus, 30,7%), els (Alnus, 12,7%) 

en berk (Betula, 10,2%) is het meest aangetroffen. Hazelaar (Corylus) en beuk (Fagus) 

zijn met respectievelijk 6 en 5 procent vertegenwoordigd. Bij het niet-boompollen 

ontlopen de categorieën ‘graslandplanten’ en ‘heide- en (hoog)veenplanten’ elkaar niet 

veel. Het lijkt erop dat in de omgeving zowel voedselarme, zure als matig voedselrijke 

omstandigheden voorkwamen. Er is ook stuifmeel van cultuurgewassen in het monster 

vastgesteld. Het is mogelijk dat deze afkomstig zijn van een afdekkende akkerlaag en 

eigenlijk geen resultaat zijn van de pollenproductie van de oorspronkelijke vegetatie. 

Op basis van het palynologische materiaal is moeilijk vast te stellen wanneer de 

A-horizont is gevormd. De aanwezigheid van zowel stuifmeel van beuk en haagbeuk 

(Carpinus betulus) maakt aannemelijk dat dit na het begin van de jaartelling heeft 

plaatsgevonden. Als het pollen van cultuurgewassen wel uit dezelfde tijd als het pollen 

van wilde planten dateert dan kan geconcludeerd worden dat deze laag uit de volle 

middeleeuwen dateert, gezien het voorkomen van stuifmeel van boekweit.

Het tweede monster (spoor 3105.1, BX6156), genomen van een oud akkerdek dat 

is gevormd tussen 1400 en 1500 of mogelijk iets eerder, levert een vergelijkbaar 

9  Fritzsch en De Moor, paragraaf 26.2 van dit rapport.

Tabel 20.9
Micromorfologische beschrijving van een 
selectie van lagen uit het bodemprofiel ter 
hoogte van akkersleuf 5.
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palynologisch signaal van de natuurlijke vegetatie als het monster van de A-horizont. 

Wel is het boompollenpercentage met bijna 63 procent iets lager, wat het gevolg is 

van een lager pollenpercentage van eik en berk (resp. 21,5 en 4,5%). Het pollenper-

centage van hazelaar en els is echter hoger (resp. 11,6% en 20,7%). Het pollenper-

centage van cultuurgewassen is met bijna negen procent lager dan het percentage 

in plaggendekken. Het aandeel resten van akkerplanten is ook vrij laag, maar wel 

gevarieerd, met daarin het stuifmeel van de echte akkerplant korenbloem (Centaurea 

cyanus). De categorie ‘graslandplanten’ is met meerdere pollentaxa present, maar het 

pollen van grassen (Poaceae) is met ruim dertien procent het beste vertegenwoor-

digd. Het pollenpercentage van struikhei (Calluna vulgaris) is lager dan in het hiervoor 

besproken monster. De oude akker, waarop naast rogge, tarwe of gerst en vlas is 

verbouwd, lag waarschijnlijk in een coulisselandschap.

Het plaggendek van werkput 5, dat op palynologisch materiaal is onderzocht, dateert 

in de nieuwe tijd (tussen 1500 en 1900, spoor 5080, BX6155). Het boompollenper-

centage is met bijna 50 procent lager dan in de vorige twee monsters. Hazelaar en 

els zijn de belangrijkste vertegenwoordigers onder het boompollen (resp. 12,6% 

en 16%). In de categorie ‘cultuurgewassen’ komt stuifmeel voor van mogelijk maïs. 

Het kan hier om verontreiniging gaan, maar zoals al eerder is geschreven kan maïs 

(cf. Zea mays) in deze periode ook zijn verbouwd. Was in het vorige monster de 

categorie ‘graslandplanten’ beter vertegenwoordigd dan de categorie ‘heide en (hoog)

veenplanten’, in dit monster is het precies andersom.

werkput 5 5 5

spoornummer 3105.1 3105.1 5080

vondstnummer 2405 2404 2403

context A horiz. oud akkerdek plaggendek

periode <1400
(1300)1400-
1500 1500-1900

lab.code BX6157 BX6156 BX6155

aantal geteld pollen en sporen 788 808 817

  N % N % N %

geteld aantal boompollen 522 66,2 508 62,9 402 49,2

geteld aantal pollen & sporen kruiden 266 33,8 300 37,1 415 50,8

bomen en struiken (drogere gronden) 422 53,6 340 42,1 270 33,0

bomen (nattere gronden) 100 12,7 167 20,7 131 16,0

boskruiden 0 0,0 1 0,1 1 0,1

cultuurgewassen 35 4,4 70 8,7 183 22,4

akkerplanten en ruderalen 2 0,3 10 1,2 11 1,3

moerasplanten 3 0,4 1 0,1 2 0,2

graslandplanten 82 10,4 118 14,6 75 9,2

heide- en (hoog)veenplanten 111 14,1 76 9,4 117 14,3

algemene kruiden 15 1,9 14 1,7 4 0,5

sporenplanten 18 2,3 11 1,4 23 2,8

Sporen

Landgebruik en -bewerking
Het akkerdek in de vulling van de bodemverbeteringskuilen S3105 vormt de vroegste 

aanwijzing voor agrarisch landgebruik op deze locatie. De grijze kleur van dit 

cultuurdek wijkt af van het latere plaggendek. Omdat deze oude akkerlaag verder 

niet in het profiel is waargenomen, kan worden aangenomen dat het volledig is 

opgenomen in het latere plaggendek.

Blijkens de vulling van deze bodemverbeteringskuilen is het terrein omgespit 

nadat het al enige tijd in gebruik was als bouwland. Het doel van deze intensieve 

bodembewerking was ongetwijfeld het verbeteren van de bodemstructuur zodat 

Tabel 20.10
Overzicht pollen naar vegetatiecategorie van 
geselecteerde lagen uit het bodemprofiel ter 
hoogte van akkersleuf 5.



catalOguS cultuurlandSchapSOnderzOek    683

overtollig water beter kon afvloeien. De ligging van de leemlaag dicht aan het 

oppervlak zal een stagnerende werking hebben gehad. Dit werd versterkt door het 

hogere leemgehalte van de bovengrond, waardoor water langer werd vastgehouden. 

De top van deze gebroken bodem vormde de basis van verdere akkerbouw. Hierbij 

is (op een zeker moment) gebruik gemaakt van plaggenmest. Het hierin aanwezige 

zand leidde tot een toename van het volume van het akkerdek en daarmee tot de 

vorming van het plaggendek. Deze lijkt hier geleidelijk te zijn gevormd. Het dek had 

een homogene structuur en in de opbouw werden geen sporen waargenomen van 

incidentele diepere landbewerking ten tijde van de totstandkoming ervan.

De beroerde afwatering lijkt een aandachtspunt te zijn gebleven welke in het recente 

verleden is aangepakt door de aanleg van een drainagesysteem met kunststof buizen. 

Nadien is de bodem mechanisch (diep) geploegd. Dit bewerking reikte met name aan 

de zuidzijde van het terrein tot diep in het akkerdek. 

Landschappelijke inrichting
Aan de zuidzijde bevond zich een noordwest-zuidoost gerichte sloot S3104. Deze 

viel samen met de zuidelijke grens van het kavelblok 22. De sloot doorsneed het 

plaggendek. Een eventuele oudere voorganger is hierbij vergraven.De sloot is opgevuld 

met donkere teelaarde en lijkt te zijn gedempt ten tijden van de het mechanische 

diepploegen. 

De sloot werd aan de zuidzijde, de buitenzijde van het kavelblok, geflankeerd door een 

rij plantkuilen. Het is niet duidelijk of deze gelijktijdig waren met de sloot of onderdeel 

waren van een oudere grensmarkering. Op topografische kaarten is te zien dat het blok 

(tot) in de eerste helft van de twintigste eeuw omgeven wordt door een houtwal of 

heg.

Sporen van de secundaire verkaveling van het blok werden niet aangetroffen. Deze 

perceelsscheiding was niet op een archeologisch zichtbare wijze gemarkeerd of is door 

de latere diep ploeg of egalisatiewerkzaamheden uitgewist. In het geval van het laatste 

moet de onderverdeling een relatief late ontwikkeling zijn aangezien sporen ervan in of 

onder het resterende, intacte deel van het plaggendek ontbreken. 

Overige grondsporen
In de top van het dekzand of in het plaggendek zelf werden verder geen grondsporen 

waargenomen.

Bijzonderheden
Geen.

Vondstmateriaal

Bij het onderzoek van deze akkersleuf werden 21 vondsten verzameld. Deze waren 

allen afkomstig uit het bovenste deel van het akkerdek: de bouwvoor, de egalisatielaag 

en het met diepploegen geroerde deel van het plaggendek (zie figuur 20.16).

Met 18 stukken vormde het aardewerk, met inbegrip van een de fragment kleipijp, de 

grootste materiaalgroep. De drie metalen voorwerpen een kogelhuls en twee munten 

waren goed te determineren en van daterende waarde.

Datering
Het vondstensemble als geheel is te dateren in de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd, 

waarbij waarbinnen materiaal uit alle tijdvakken vertegenwoordigd is. De aanvang van 

de accumulatie gaat ten minste terug tot de vijftiende eeuw en begon mogelijk al in 
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de veertiende eeuw. Elmpter aardewerk en ongeglazuurd steengoed ontbreekt echter 

en het grijsbakkende aardewerk is slechts met enkele stukken vertegenwoordigd. 

Sloot S3104 moet op grond van de oversnijding dateren van na de vorming van het 

plaggendek. Op de topografische kaarten is te zien dat de heggen of houtwallen die 

aan het begin van de twintigste eeuw het kavelblok nog omzomen, in het begin van de 

jaren ’50 zijn verdwenen. Vermoedelijk zijn deze toentertijd vervangen door deze sloot. 

Deze sloot maakt geen onderdeel meer uit van de inrichting in het midden van de jaren 

’80 en moet tussen 1972 en 1984 zijn gedempt. Na die tijd is het terrein mechanische 

diep geploegd. 

Het dempen van de sloot, het diepploegen en de egalisatie van het terrein maakten 

deel uit van de grootscheepse ruilverkaveling die in jaren ’70 werd doorgevoerd. Deze 

naoorlogse datering wordt onderstreept door de vondst van een kogelhuls uit de 

Tweede Wereldoorlog in de diepploeg sporen en een dubbeltje van Koningin Juliana, 

geslagen n 1951, in de egalisatielaag (S3100).

Interpretatie 

Akkersleuf 5 was aangelegd in een opvallen vierkant kavelblok aan de oostrand van het 

grote ovale kavelblok 2, dat deel uitmaakte van de laat-middeleeuwse leengoed Ten 

Schoot. 

Op het terrein werd al enige tijd akkerbouw bedreven toen is besloten het in zijn 

geheel diep om te spitten. Hiermee werd de bodem gebroken en gekeerd. Dit had 

vermoedelijk ten doel de waterhuishouding van de grond verbeterd. Dicht onder het 

oppervlak bevond zich een leemlaag waarop de infiltrerende neerslag vermoedelijk 

stagneerde. 

De top van deze gekeerde bodem vormde vervolgens de basis voor verdere 

akkerbouw. Waarschijnlijk werd hierbij al snel, zo niet direct vanaf het begin, gebruik 

gemaakt van plaggenbemesting. De leidde tot een gestage toename van het akkerdek 
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die ogenschijnlijk tot het einde van de negentiende eeuw voortduurde. De diepere 

landbewerking bleef daarbij beperkt tot het reguliere ploegen.

Wanneer de akkerbouw hier precies begon is onduidelijk evenals het moment van 

bodemverbetering. Het materiaal in het bovenliggende plaggendek gaat terug tot de 

vijftiende eeuw en mogelijk tot de veertiende eeuw. 

Het is niet duidelijk geworden wanneer het kavelblok als zodanig werd ingericht. De 

oude kavelgrens, die in ieder geval vanaf het begin van de negentiende eeuw werd 

gemarkeerd met een heg of houtwal, werd in de jaren ’50 vervangen door een sloot. 

De verdere percelering heeft geen archeologische sporen nagelaten. De waterhuishou-

ding is een punt van zorg gebleven. Om deze te verbeteren werd een drainagesysteem 

aangebracht.

In de jaren ’70 is het terrein toneel geweest van een grootscheepse ruilverkaveling. 

Hierbij werd de sloot gedempt en samengevoegd met het omringende akkerland. 

Daarna is het terrein mechanisch diep geploegd en geëgaliseerd. Sindsdien maakt 

het onderdeel uit van een groter areaal bouwland en wordt nog steeds als zodanig 

gebruikt.

20.6 Werkput 6

Historisch geografische situering

De waarnemingslocatie bevond zich in het westelijke deel van het Aarlens Laageind, in 

het noordelijke deel van het grote, ovale kavelblok 2. Op grond van het toponiemenon-

derzoek is vastgesteld dat dit de locatie was van het laat-middeleeuwse landgoed Ten 

Schoot. 

Het blok was van zuid naar noord opgedeeld in vier secundaire kavelblokken. Werkput 

6 vormde de steekproef voor het meest noordelijke deel: kavelblok 33. Deze werd aan 

zuidzijde begrensd door een oost-west georiënteerd pad, akkerpad 28, welke toegang 

bood tot het akkerland vanaf een erf aan de Aarlese weg. Aan de noord- en oostzijde 

vormde LDP 2 de afbakening. De westgrens werd aan het begin van de negentiende 

eeuw gevormd door de Aarleseweg, maar er zijn aanwijzingen dat deze in deze vorm 

een late uitbreidingsfase markeert. Een oudere grens wordt vermoed ter hoogte van 
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Datering van het aardewerk per context.
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de rooilijn 8a of eventueel nog verder de akker op, in het verlengde van de oostgrens 

van LDP 12.

Kavelblok 33 was opgedeeld in kleinere percelen. LDP 29 deelde het blok in de 

breedte in twee delen. Daarbij is het de vraag of het noordelijk deel wellicht een latere 

uitbreiding is van het zuidelijke deel. Haaks hierop zorgde een tweede doorlopende 

perceelsgrens ervoor dat de hoofdindeling bestond uit vier kwadranten. Hiervan was 

alleen het zuidoostelijke verder verkaveld. Deze onderverdeling had de structuur van 

een blokverkaveling. 

In het blok waren aan het begin van de negentiende eeuw zowel bouw als weiland 

te vinden. Achter het erf dat zich in de zuidwesthoek bevond stonden daarbij nog 

wat bomen in het land. Het blok had een gesloten inrichting waarbij de afzonderlijke 

percelen door middel van een heg of singel van elkaar gescheiden waren. Het blok als 

geheel was omzoomd met een haag of houtwal.

De percelen in dit kavelblok hadden, voor hun opname in het kadaster, zeer diverse 

namen. Het perceel aan de zuidwestzijde was het half lopens in het aanstede. Een 

aanstede of aangelag was het bouw- of weiland dat direct aan het erf grensde en 

onderdeel was van de hoeve. Een lopens was een oppervlaktemaat van 50 vierkante 

roede en in rond Eindhoven overeenkwam met 0,17 ha.10 Deze aanstede hoorde 

ongetwijfeld bij het erf dat hier aan de zuidwestzijde aan grensde. 

In de kavels aan de noordzijde troffen we de veldnamen de grote startakker en de 

achterste start. Deze lijken samen met percelen ten noordwesten hiervan deel uit 

te maken van het bouwland van een nieuwerf voor de start. Start of staart slaat 

vermoedelijk op de achterzijde van het kavelblok 2 of het Laageind als geheel. De 

plaatsverwijzingen al middelste of achterste wijst op een naamgeving vanuit (het erf 

aan) de Aarlese weg.

10  De oude Nederlandse maten en gewichten (http://www.meertens.knaw.nl/mgw/maat/254 )

Figuur 20.18
Locatie akkersleuf 6 binnen plangebied.
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In het zuidoostelijke kwadrant heetten een groot deel van de percelen de harenbeemd, 

net als in het kavelblok 22 waar omheen deze lagen. Deze beemd-namen wijzen 

op een gebruik als hooiland en zijn een indicatie dat we hier te maken hebben met 

een (oorspronkelijk) natter gebied in het akkerland. Verder komen we hier nog een 

haverdries tegen, een verwijzing naar een perceel dat periodiek als bouwland werd 

gebruikt en waarbij de teelt van haver een voorname rol speelde.

Deze onderzoekslocatie is gekozen als onderdeel van het onderzoek naar de 

ontwikkeling van het gebruik en inrichting van het akkercomplex in relatie tot de 

geomorfologie en de historische geografie. Ten aanzien van de eerste wordt gekeken 

in hoeverre het reliëf hierin een rol speelde. Meer specifiek of de hogere delen 

eerder werden ingericht dan de lagere of een andere vorm van exploitatie kenden. 

Met betrekking tot de historische geografie worden de modellen getoetst van de 

chronologie van de ruimtelijke inrichting. Als onderdeel daarvan wordt bekeken hoe 

het kavelblok 2, dat met het laat-middeleeuwse landgoed Ten Schoot in verband kon 

worden gebracht, tot stand is gekomen en hoe de verschillende delen ervan werden 

geëxploiteerd. 

De akkersleuf is aangelegd in het zuidoostelijke deel van kavelblok 33, ten zuiden van 

LDP 33, op de locatie van de harenbeemden.

Onderzoek

Om logistieke reden is de akkersleuf ingekort tot 50 m. Het terrein ter plaatse 

kenmerkt zich door een zeer dun cultuurdek. Daardoor kon volstaan worden met drie 

tussenvlakken. 

Vanwege de geringe dikte van het resterende plaggendek is afgezien van 

monstername voor micromorfologie. Wel zijn monsters genomen voor pollen en OSL. 

Deze zijn uiteindelijk niet geselecteerd voor analyse. 

Fysisch landschap en vegetatie

Fysische geografie
De basis van het profiel bestond uit een matig fijn, licht lemig dekzand (S5005.1). In 

de top daarvan had zich een podzolbodem gevormd. Deze was over het gehele terrein 

omgespit (S3112), waarschijnlijk om de structuur van de bodem te verbeteren en water 

makkelijker te laten infiltreren en afvloeien in de leemrijke grond. 

In de top van deze gebroken bodem was een plaggendek tot stand gekomen (S5085). 

Hierin kon geen verdere laagopbouw worden onderscheiden. 

Het plaggendek had een geringe dikte en was, met inbegrip van de bouwvoor, 30 tot 

50 cm dik. De donkere bouwvoor tekende zich scherp af tegen het bruine plaggendek 

en vertoonde sporen van diepploegen aan de onderzijde. 

spoor vul. aard kleur lithologie insluitsels opmerkingen

5001 1 bouwvoor d br-zw zs1 h2 - met diepploegsporen aan onderzijde

5085 1 plaggendek m gr-br zs2 h1 - afgetopt agv egalisatie

3115 1 bodem-verbetering d gr zs2 h1 - gebroken podzolbodem

5003 1 bioturbatie m gr zs 1 h0 gebioturbeerde podzolbodem 

5005 1 C-horizont; dekzand l gr-ge zs2 h0 - bodemvorming in vrijwel volledige 
laag

Tabel 20.11
Beschrijving van bodemprofiel ter hoogte van 
akkersleuf 6.
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Micromorfologie
De micromorfologie van het bodemprofiel werd op deze locatie niet onderzocht.

Palynologie
De akkerlagen op deze locatie werden niet palynologisch onderzocht. 

Sporen

Landgebruik en -bewerking
De vroegste sporen van agrarische landbewerking die op het terrein werden 

waargenomen, waren die van het diep spitten (S3115). Over het gehele terrein was de 

natuurlijke bodem gebroken en gekeerd. Afzonderlijke kuilen waren niet te herkennen. 

In deze gekeerde laag werden geen restanten aangetroffen van een oudere akkerlaag 

aangetroffen, zodat kan worden aangenomen dat deze bodemverbetering vooraf gaat 

aan de akkerbouw op het terrein. Het is niet uitgesloten dat het terrein voor die tijd 

een extensiever gebruik heeft gekend. 

De top van deze gebroken bodem vormde de basis voor het gebruik als bouwland. 

Hierbij is (op een zeker moment) gebruik gemaakt van plaggenmest. Het hierin 

aanwezige zand leidde tot een toename van het volume van het akkerdek en 

daarmee tot de vorming van het plaggendek (S5085). Deze lijkt hier geleidelijk te zijn 

gevormd. Het dek had een homogene structuur en in de opbouw werden geen sporen 

waargenomen van incidentele diepere landbewerking ten tijde van de totstandkoming 

ervan.

De geringe dikte van het plaggendek, in combinatie met de scherpe aftekening van de 

bouwvoor en het ontbreken van jonger vondstmateriaal vormt een sterke aanwijzing 

dat het oorspronkelijke akkerdek hier is afgegraven. Omdat het plaggendek nadien 

niet meer is toegenomen, althans niet zoveel dat de ondergrens van de afgraving 

zich onder de huidige bouwvoor bevond, kan worden aangenomen dat dit deze 

bodemingreep in het recentere verleden heeft plaatsgevonden.

In het terrein werd een drainagesysteem aangelegd (S3102). Het is niet duidelijk of dit 

gebeurde nadat het akkerdek hier gedeeltelijk werd afgegraven of dat de drainage-

greppels mee zijn afgetopt.

Landschappelijke inrichting
Aan de zuidzijde van de akkersleuf werd zich een oost-west georiënteerde greppel 

aangetroffen (S3114) aan de onderzijde van het plaggendek. Afgaande op de vulling en 

stratigrafische positie moet deze in een vroeg stadium van dek in gebruik zijn geweest.

Greppel S3114 lag parallel aan de quartaire verkaveling van kavelblok 2 zoals 

aangegeven op de kadastrale minuutplan, maar was hierop zelf niet aangegeven. De 

grens tussen de beide percelen (1148 en 1149) die met de sleuf werden doorsneden 

werd niet aangetroffen. Deze perceelsscheiding was niet op een archeologisch 

zichtbare wijze gemarkeerd of is door de latere afgravingen of egalisatiewerkzaam-

heden uitgewist. In het geval van het laatste moet de onderverdeling een relatief late 

ontwikkeling zijn aangezien sporen ervan in of onder het resterende, intacte deel van 

het plaggendek ontbreken.

Overige grondsporen
In de top van het dekzand of in het plaggendek zelf werden verder geen grondsporen 

waargenomen.
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Bijzonderheden
Geen.

Vondstmateriaal
Bij het onderzoek van deze akkersleuf werden slechts 2 vondsten verzameld. In beide 

gevallen betrof het een stuk aardewerk, aangetroffen in het plaggendek. Ondanks 

gericht speurwerk werd noch in de bodemverbeteringssporen noch in de greppel werd 

enig vondstmateriaal aangetroffen (zie figuur 20.20).

Datering
De oudste sporen op deze locatie betrof de bodemverbetering. Deze ging vooraf aan 

de (intensieve) akkerbouw. Het plaggendek is tot stand gekomen in de top hiervan. Het 

dek zelf is welliswaar afgegraven, maar het onderste deel ervan lijkt niettemin intact. 

Het aardewerk dat hierin werd aangetroffen dateert tussen de veertiende en zestiende 

eeuw. Als ensemble kan het worden toegeschreven aan de vijftiende eeuw.

Materiaal vanaf de zestiende eeuw ontbreekt als gevolg van de afgraving. Omdat 

ook materiaal uit de achttiende en negentiende eeuw geheel ontbrak op deze 

locatie, wordt aangenomen dat deze bodemingreep in het recentere verleden heeft 

plaatsgevonden. Mogelijk zelfs als onderdeel van de ruilverkaveling in de jaren ’70.

 

Interpretatie 

Akkersleuf 6 is aangelegd in het noordelijke deel van kavelblok 2, het grote ovale blok 

dat waarschijnlijk deel uitmaakte van de laat-middeleeuwse leengoed Ten Schoot. 

Het is niet onwaarschijnlijk dat werd het terrein al enige tijd op extensieve wijze werd 

geëxploiteerd toen is besloten het in zijn geheel diep om te spitten. Hiermee werd de 

bodem gebroken en gekeerd. Dit had vermoedelijk ten doel de waterhuishouding van 

de grond verbeterd. Dicht onder het oppervlak bevond zich een leemlaag waarop de 

infiltrerende neerslag vermoedelijk stagneerde. 
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De top van deze gekeerde bodem vormde vervolgens de basis voor verdere 

akkerbouw. Het schaarse vondstmateriaal veronderstelt dat dit in de vijftiende eeuw 

en mogelijk al in de veertiende eeuw plaatsvond. 

Waarschijnlijk werd hierbij al snel, zo niet direct vanaf het begin, gebruik gemaakt van 

plaggenbemesting. De leidde tot een gestage toename van het akkerdek. De diepere 

landbewerking bleef daarbij beperkt tot het reguliere ploegen.

Het bouwland was vanaf het begin, dat wil zeggen na de grootschalige bodemverbe-

tering, ingericht met behulp van ondiepe greppels. De ligging hiervan vertoont grote 

gelijkenis met de inrichting aan het begin van de negentiende eeuw, maar is niet 

geheel dezelfde.

Op een zeker moment heeft men het akkerdek op deze locatie gedeeltelijk afgegraven 

en elders gebruikt. Vermoedelijk gebeurde dit in het recente verleden, mogelijk als 

onderdeel van de ruilverkaveling. Om de waterhuishouding in deze beemden te 

verbeteren werd tevens een drainagesysteem aangebracht. Momenteel wordt het 

bouwland bewerkt als onderdeel van een veel groter areaal. Hiervan komt allen LDP 2 

nog overeen met de oude inrichting.

20.7 Werkput 7

Historisch geografische situering

De waarnemingslocatie bevond zich in het centrale deel van het akkercomplex, 

het deel tussen het Aarlens Laageind en de Naasten Bestsche Steegjens, direct ten 

noorden van het buurtschap De Grote Straat. Binnen de historisch geografische 

verkenning hebben we dit deel beschreven als kavelblok 3. Werkput 7 bevond zich aan 

de zuidzijde hiervan.

Figuur 20.22
Locatie akkersleuf 7 binnen plangebied.



Figuur 20.23
Profiel werkput 7 (schaal 1:100).
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Kavelblok 3 was opgedeeld in drie secundaire blokken: Een smal deel met een 

opstrekkende strookverkaveling tussen de kavelblokken 2 en 4 in, een bij benadering 

vierkant deel met een blokverkaveling ten zuiden hiervan en een driehoekige punt ten 

westen van deze laatste met opnieuw een opstrekkende strook verkaveling. De waar-

nemingslocatie bevond zich in het vierkante deel dat aan werd begrensd door LDP 34 

en 35.

Het terrein is aan het begin van de negentiende eeuw gedeeltelijk in gebruik als 

bouwland en gedeeltelijk als weiland. Het bouwland maakte bevond zich aan de 

westzijde en had een en had een vrij open inrichting. Daarbij werden alleen enkele van 

de lang doorlopende perceelsgrenzen gemarkeerd met een heg, singel of houtwal. 

Aan de oostzijde, grenzend aan de Sint-Franciscusweg, lag het weiland. Deze percelen 

waren gedeeltelijk omgeven door een heg of houtwal en in alle gevallen aan de 

wegzijde voorzien van een singel. Op de overgang tussen akkers en weiland bevond 

zich een hoeve met een toegangspad naar de genoemde weg.

In de het kavelblok konden vier veldnamen worden gereconstrueerd. De twee meest 

zuidelijke percelen akkerland heetten voor de opname in het kadaster de kuipershoef 

en akker aan de kuipershoef. Daarbij bevond de eerste zich aan de Kapelweg. Het 

is verleidelijk hierin de locatie van deze oude hoeve in te zien. In de namen van 

omliggende percelen komen we meerdere verwijzingen tegen naar de ligging van deze 

hoeve, maar dan op een andere plaats. Zo zijn alle percelen in de westelijke punt van 

kavelblok 3 ook kuipershoef genaamd, waarbij het veld naast direct naast de hoeve als 

voorste wordt betiteld. Mogelijk gaat het hier om een opvolger van een oudere hoeve 

die eens op het eerstgenoemde perceel bevond.

Het meest centrale en grootste kavel in het blok droeg de naam voorste aarleakker. 

Hierin verwijst het akke-deel naar het gebruik van deze grond voor de teelt van 

gewassen. Deze akker-namen kunnen een indicatie zijn voor oud bouwland, maar 

komt hier geïsoleerd voor. Deze akker wordt als voorste betiteld hetgeen duidt op 

een perspectief vanuit de zuidzijde. De akker heeft daarmee waarschijnlijk zijn naam 

gekregen toen de bewoning zich op de lijn bevond waar we deze ook aan het begin van 

de negentiende eeuw aantroffen.

Het meest noordelijke perceel was genaamd de aanstede. Een aanstede of aangelag 

was het bouw- of weiland dat direct aan het erf grensde en onderdeel was van de 

hoeve. Deze veldnaam is hier opmerkelijk omdat zich op de omliggende percelen geen 

hoeve (meer) bevond. Dit vormt een sterke aanwijzing dat zich in de directe omgeving 

in het verleden wel een boerderij heeft bevonden. Kansrijke locaties hiervoor zijn een 

klein aangrenzend perceel, dat zich bevond in kavelblok 2 op de plek waar akkerpad 

21 (26) het blok binnenkomt en afbuigt. Een andere mogelijkheid is het perceel direct 

en oosten van deze aanstede, in de hoek van de akkerpaden 12 (Sint-Franciscusweg) 

en pad 21. Deze bevond zich nabij vindplaats 43 en de zone waarin de negentiende 

eeuwse bewoning zich bevond.

Deze onderzoekslocatie is gekozen als onderdeel van het onderzoek naar de 

ontwikkeling van het gebruik en inrichting van het akkercomplex in relatie tot de 

geomorfologie en de historische geografie. Ten aanzien van de eerste wordt gekeken 

in hoeverre het reliëf hierin een rol speelde. Meer specifiek of de hogere delen 

eerder werden ingericht dan de lagere of een andere vorm van exploitatie kenden. 

Met betrekking tot de historische geografie worden de modellen getoetst van de 

chronologie van de ruimtelijke inrichting. Als onderdeel daarvan wordt bekeken hoe 

het kavelblok 3 tot stand is gekomen en hoe de verschillende delen ervan werden 

geëxploiteerd. 
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De akkersleuf is aangelegd in het zuidelijke deel van kavelblok 3, op de voormalige 

voorste aarleakker en de aanstede. De locatie is zodanig gekozen om een zo 

gelijkvormig mogelijk deel van het blok te kunnen onderzoeken.

Onderzoek

Ondanks de geringe dikte van het akkerdek op deze waarnemingslocatie, maakte het 

verloop van de akkerlagen en de verschillende bodemverbeteringslagen de aanleg 

complexer dan voorzien. Uiteindelijk is is de sleuf met vijf tussenvlakken onderzocht. 

Greppel S10 werd niet tot de volledige diepte gecoupeerd. Het terrein waarop deze 

akkersleuf is aangelegd werd nadien vlakdekkend onderzocht. Hierdoor is het mogelijk 

de waarnemingen met betrekking tot de inrichting nader te duiden.

Het profiel is aan de overliggende zijde van de werkput bemonsterd omdat de 

afzonderlijke lagen hier duidelijker herkenbaar waren en de vroegste bodemverbete-

ringssporen hierin beter bewaard waren gebleven. Het profiel is overeenkomstig het 

monsterplan bemonsterd. In aanvulling hierop zijn uit zijn van de gekeerde A-horizont 

in de ontginningssporen aan de noordzijde van de put extra monsters genomen voor 

palynologisch onderzoek. 

De monsters voor palynologie en micromorfologie die zijn verzameld uit het profiel 

kwamen in aanmerking voor nadere analyse en zijn in het licht van de onderzoeksvra-

gen onderzocht. In verband met het budgettaire kader en de verwachtte doorlooptijd 

zijn de OSL monsters niet gedateerd.

Fysisch landschap en vegetatie

Fysische geografie
De basis van het profiel bestond uit een matig fijn dekzand (S5005.1), met daaronder 

een laag licht zandig leem (S5005.2). Deze leemlaag bevond zich vrij dicht aan het 

oppervlak. In de top van de bodem had zich een sterk ontwikkelde veldpodzol gevormd 

(S5004). Deze besloeg het grootste deel van zandige toplaag van het substraat. 

Gleyvorming had vervolgens gezorgd voor verkitting in het onderste deel van deze 

zandige toplaag, op de overgang naar het leempakket.

De opbouw van het akkerdek varieerde sterk binnen het tracé van de put. Deze variatie 

vertoonde een duidelijk samenhang met de hierin aanwezige sporen van ruimtelijk 

inrichting. In het noordelijke deel, tot aan greppel S25, was het totale cultuurdek 

circa 80 cm dik. Aan de basis bevond zich een laag bestaande uit gebroken natuurlijke 

bodem (S23). In de vulling van deze laag waren restanten van een E- en een dunne 

A-horizont aanwezig. Sporen van een akkerdek ontbraken. Hierop bevond zich een 

plaggendek waarin verschillende horizonten konden worden onderscheiden. De 

onderste bestond uit donker bruingrijs zand (S5015) met spitsporen in de onderzijde. 

Deze laag werd doorsneden door reeks parallelle bodemverbeteringskuilen (S5014). 

Deze waren overwegend opgevuld met akkersediment van een bestaand plaggendek. 

Aan de noordzijde van de put waren geen afzonderlijke kuilen meer te onderscheiden 

en was er sprake van een homogeen akkerlaag (S5013). Deze was had een duidelijk 

bruinere tint dan de grijzige horizont die deze doorsneed. Hierboven, of waarschijnlijk 

in de top hiervan, bevond zich de laag S5012. Deze was weer wat grijzige dan de 

grondverbeteringslaag en vertoonde ploegsporen aan de onderzijde. Het bovenste 

deel van het plaggendek doet nog steeds dienst als teellaag. Als gevolg daarvan heeft 

zich hier een donkere bouwvoor gevormd (S5001).
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Direct ten zuiden van greppel S25 nam de dikte van het akkerdek binnen een korte 

afstand af tot 45 cm. Aan de onderzijde van het profiel tekende zich een reeks bodem-

verbeteringskuilen af die waarschijnlijk onderdeel waren van S5014 en waarvan de 

vulling in ieder geval bestond uit bruingrijs plaggendek. Deze bodemverbeteringsspo-

ren werden begrensd door greppel S24. Het bovenliggende deel is volledig opgenomen 

in de huidige bouwvoor (S5001).

Ten zuiden van greppel S24 nam de dikte van het akkerdek verder af tot circa 40 cm 

en werd in zijn geheel in beslag genomen door de huidige bouwvoor. Alleen ter hoogte 

van greppel S10, was een restant te zien van het dunne plaggendek (S5002) dat zich 

hier voorheen heeft bevonden. Dit plaggendek is vermoedelijk dezelfde akkerlaag als 

(S5012). 

spoor vul. aard kleur lithologie insluitsels opmerkingen

5001 1 bouwvoor d br-zw zs1 h2 - -

25 1 greppel d gr zs1 h1 - demping met plaggendek

2 d gr zs1 h2 - demping met plaggendek

5002 1 plaggendek d br-gr zs1 h1 houtskool waarschijnlijk gelijk aan S5012

10 1 greppel d gr zs1 h1 houtskool demping

2 greppel d grbr zs1h1 houtskool demping

5012 1 plaggendek d br-gr zs1 h1 houtskool waarschijnlijk teellaag in top 
S5014

5013 1 plaggendek d gr-br zs1 h1 houtskool is gelijk aan S5014 maar geen 
afzonderlijke kuilen herkenbaar

27 1 bodem-verbetering d gr-br zs1 h1 houtskool

langgerekte parallelle kuilen; 
vulling van uitsluitend plag-
gendek; waarschijnlijk gelijk aan 
S5014

5014 1 bodem-verbetering d gr-br zs1 h1 houtskool
langgerekte parallelle kuilen; 
vulling van uitsluitend plag-
gendek 

5015 1 plaggendek m br-gr zs1 h1 houtskool met spitsporen aan onderzijde

11 1 greppel m gr zs1 h0 - vulling gebroken podzolbodem 
met plaggenstructuur

24 1 greppel d gr-br zs1 h1 - nazak met plaggendek

2 m be-gr zs1 h0 - rommelig; demping met 
B-horizont

3 d gr-zw zs1 h1 - gelaagd

23 1 bodem-verbetering l gr zs1 h0 -
smalle spitbanen; vulling van 
verspitte E- en A-horizont; geen 
resten akkerdek

5004 1 A-horizont veldpodzol d zw-gr zs1 h1 -

2 E-horizont veldpodzol l gr zs1 h0 -

3 B-horizont veldpodzol d br-zw zs1 h1 -

5005 1 C-horizont; dekzand l gr-ge zs2 h0 -
bodemvorming in vrijwel vol-
ledige laag; daaronder gley 
afzettingen

2 C-horizont; leemlaag l br-wi lz1 h0 - met gley afzettingen in de top

Micromorfologie11

Het profiel werd bemonsterd voor micromorfologisch onderzoek in het noordelijke 

deel van de put, op een plek waar de drie in het plaggendek onderscheiden horizonten 

duidelijk herkenbaar waren en waar ook de vroegste fase van bodemverbetering in 

het profiel aanwezig was. Doel van het monster was enerzijds inzicht te krijgen in de 

genese van het akkerdek op deze locatie,de specifieke landbewerking die hieraan 

ten grondslag lag en de aard en herkomst van het materiaal waarmee de mest 

was toebereid. Anderzijds wilden we weten of en hoe de grond hier gebruikt werd 

voorafgaand aan de akkerbouw of beter aan de plaggendekvorming.

11  Fritzsch en De Moor, paragraaf 26.2 van dit rapport.

Tabel 20.12
Beschrijving van bodemprofiel ter hoogte van 
akkersleuf 7.
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spoor c/f: grof/fijn 
verhouding

Poriën humus en/of
organische resten

bijzondere ken-
merken

5012/5013
plaggendek

enaulisch complexe pakkings-holten; 
enkele gangen; weinig Bs 
materiaal

vergaan organisch 
materiaal; sclerotia

Veel houtskool; 
mest; fytolieten; 
anortische con-
cretie; wortelrest 
met schimmel-
sporen

5015/23
plaggendek/ 
bodem-verbetering

enaulisch complexe pakkings-holten; 
materiaal vooral akomstisch 
van E en C horizont

sterk vergaan orga-
nisch materiaal; enkele 
sclerotia

veel houtskool

23
bodem-verbetering

enaulisch complexe pakkings-holten; 
materiaal vooral akomstisch 
van E en C horizont

sterk vergaan orga-
nisch materiaal; enkele 
sclerotia

De plaggenhorizonten in werkput 7 bevatten veel resten van houtskool en sclerotia. Er 

zijn minder aanwijzingen dat het materiaal waarmee de plaggenmest werd bereid uit 

een podzol B horizont afkomstig was. Een duidelijke overgang tussen de verschillende 

horizonten was in de slijpplaten vrijwel niet te zien. 

Palynologie
Van werkput 7 is een monster op palynologische resten onderzocht van een verspitte 

podzol en van drie elkaar in tijd opvolgende plaggendekken. De basisgegevens zijn 

opgenomen in hoofdstuk 26, bijlagen 26.4, 26.5 en 26.6.

Het monster van de verspitte podzol (spoor 158, BX6161) laat een boompollen-

percentage zien van bijna 64 procent. Het meeste boompollen is van berk (Betula) 

afkomstig (25,4%). Daarop volgen els (Alnus, 18,1%), hazelaar (Corylus, 10,9%) en 

beuk (Fagus, 4,6%). Eik (Quercus) maakt slechts een kleine drie procent van het totaal 

geteld pollen uit. Met de aanwezigheid van het pollen van beuk en haagbeuk (Carpinus 

betulus) is het aannemelijk dat de podzol uit de Romeinse tijd of jonger dateert. In het 

monster komt geen stuifmeel van cultuurgewassen voor. Het niet-boompollen bestaat 

voornamelijk uit vertegenwoordigers van de categorie ‘graslandplanten’ en ‘heide- en 

(hoog)veenplanten’. Er is geen pollen van moerasplanten aangetroffen. Alles bij elkaar 

genomen lijkt het pollen in de podzol geproduceerd te zijn door een open bosvegetatie 

met een ondergroei van grassen en struikhei (Calluna vulgaris), die voorkwam op een 

vochtige, voedselarme zwak zure ondergrond.

De drie plaggendekmonsters lijken sterk op elkaar. Het boompollenpercentage is 

laag en neemt in de loop van de tijd af van 27 tot 16 procent. Het niet-boompollen 

bestaat voor een belangrijk deel uit cultuurgewassen. Het pollen van rogge (Secale) 

is dominant tot zelfs ruim 41 procent van de getelde pollenkorrels en sporen in het 

jongste plaggendekmonster.

In het oudste plaggendekmonster (spoor 5015; BX6160)), gedateerd tussen 1400 

en 1600, is de verhouding tussen palynologische resten van graslandplanten en 

heideplanten 2 : 3. In het monster van het in tijd daaropvolgende plaggendek dat 

tussen 1600 en 1700 is ontstaan, neemt het aandeel van de categorie ‘heide en (hoog)

veenplanten’ nauwelijks af (van 24,7% naar 22,9%) terwijl dat van de categorie 

‘graslandplanten’ met een derde afneemt (van 16,4% naar 10,8%). In het jongste 

monster, van het plaggendek dat tussen 1700 en 1900 is gevormd, is de verhouding 

tussen beide categorieën weer min of meer 2 : 3.

Tabel 20.13
Micromorfologische beschrijving van een 
selectie van lagen uit het bodemprofiel ter 
hoogte van akkersleuf 7.
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werkput 7 7 7 7

spoornummer 158 5015 5013 5012

vondstnummer 158 157 156 155

context verspitte 
podzol

plaggendek plaggen-
dek

plaggen-
dek

periode <1400 (1300)1400-
1600

1600-1700 1700-1900

lab.code BX6161 BX6160 BX6159 BX6158

aantal geteld pollen en sporen 670 758 769 752

  N % N % N % N %

geteld aantal boompollen 427 63,7 208 27,4 200 26,0 120 16,0

geteld aantal pollen & sporen 
kruiden

243 36,3 550 72,6 569 74,0 632 84,0

bomen en struiken (drogere 
gronden)

305 45,5 129 17,0 144 18,7 75 10,0

bomen (nattere gronden) 121 18,1 79 10,4 56 7,3 45 6,0

boskruiden 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0

cultuurgewassen 0 0,0 212 28,0 284 36,9 350 46,5

akkerplanten en ruderalen 1 0,1 21 2,8 16 2,1 39 5,2

moerasplanten 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,1

graslandplanten 141 21,0 124 16,4 83 10,8 93 12,4

heide- en (hoog)veenplanten 94 14,0 187 24,7 176 22,9 130 17,3

algemene kruiden 1 0,1 4 0,5 9 1,2 17 2,3

sporenplanten 6 0,9 2 0,3 1 0,1 2 0,3

Sporen

Landgebruik en -bewerking
De vroegste sporen van agrarische landbewerking die op het terrein werden 

waargenomen, waren de spitbannen aan de noordzijde van de werkput (S23). Deze 

waren onderdeel van een intensieve bodemverbetering op het terrein waarbij de 

natuurlijke bodem met een spade werd gebroken en gekeerd. Dit spitten gebeurde 

in lange, smalle banen van een spade breed. Deze banen liepen in zuidwest-noord-

oostelijke richting parallel aan elkaar. De vulling van de spitbanen laat zien dat deze 

landbewerking vooraf ging aan akkerbouw op dit terrein. Er werden hierin geen delen 

van een oud akkerdek aangetroffen. Wel was het opmerkelijk dat het restant van de 

A-horizont in deze sporen slechts een geringe dikte had. Mogelijk was de vruchtbare 

voorafgaand aan deze ingreep gedeeltelijk afgegraven of afgeplagd. 

Het doel van deze intensieve bodembewerking was ongetwijfeld het verbeteren van 

de bodemstructuur zodat overtollig water beter kon afvloeien. De ligging van de 

leemlaag dicht aan het oppervlak zal een stagnerende werking hebben gehad. Dit werd 

versterkt door een verkitting van het zand door gleyvorming op de overgang naar het 

onderliggende leempakket.

De gebroken bodem vormde de basis voor verdere akkerbouw. Hierbij is gebruik 

gemaakt van plaggenmest. Het hierin aanwezige zand leidde tot een toename van het 

volume van het akkerdek en daarmee tot de vorming van het plaggendek. Behalve her 

reguliere ploegen is de akker daarbij ten minste eenmaal geheel doorgespit, getuige de 

spitsporen aan de onderzijde van het plaggendek.

Op een zeker moment is het terrein opnieuw omgespit. Ditmaal intensiever dan bij het 

voorgaande spitwerk op de akker. Bovendien strekte deze diepe landbewerking zich nu 

uit voorbij de perceelsgrens die later door greppel S25 zou worden gemarkeerd tot aan 

greppel S24. Net als bij de initiële bodemverbetering werd het terrein diep omgespit 

door het graven van langgerekte banen (S5014). Ditmaal waren deze echter koter en 

ten minste drie spaden diep. De vulling van deze bodemverbeteringskuilen bestond 

volledig uit plaggendek, een bevestiging van het gegeven het perceel, in ieder geval 

aan de noordzijde, al geruime tijd dienst deed als bouwland. Vermoedelijk was deze 

Tabel 20.14
Overzicht pollen naar vegetatiecategorie van 
geselecteerde lagen uit het bodemprofiel ter 
hoogte van akkersleuf 7.
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bodemingreep onderdeel van een uitbreiding van het bestaande akkerland en tevens 

gericht op de verbetering van de compacte bodemstructuur.

Vervolgens wordt de akkerbouw voortgezet in de top van de omgespitte akkerlaag 

. De teellaag die daarbij wordt gecreëerd (S5012) vertoonde enkel ploegsporen aan 

de onderzijde. Dit duidt erop dat nadien, tot de opkomst van het machinaal ploegen, 

geen diepe bodemverbetering meer heeft plaatsgevonden. Wel is het akkerareaal nog 

een keer uitgebreid, ten minste tot aan greppel S10 en waarschijnlijk hieraan voorbij. 

Vermoedelijk gaat het hier om een afzonderlijke uitbreiding aangezien op dit deel van 

het terrein geen bodemverbeteringssporen meer werden aangetroffen. Wanneer deze 

hier oorspronkelijk wel geweest waren, waren deze zichtbaar geweest aan de rand van 

greppel S10. 

Landschappelijke inrichting
In het tracé van de akkersleuf werden vier greppels aangetroffen die gerelateerd 

kunnen worden aan de inrichting van het kavelblok.

De meest noordelijke, greppel S25, begrensde de vroegste bodemverbetering en het 

areaal met het dikker plaggendek. De greppel zelf is doorsneed echter het gehele 

plaggendek geheel en is relatief jong. Het deze afbakening die ook is weergegeven 

op de kadastrale minuut. Mogelijk bevond deze zich op de plaats van een oudere 

perceelsgrens. Het is echter ook niet ondenkbaar niet S25, maar S24 de vroegste 

grens vormde van het noordelijke akkerland. Het akkerdek is liep dan vermoedelijk 

af aan de randen of later is uitgevlakt. Greppel S24 begrensde de bodemverbetering 

S25 (S5014?). Hoewel de oudere fasen van het akkerdek geheel zijn opgenomen in de 

bouwvoor, kan uit de vulling worden afgeleid dat deze waarschijnlijk al in gebruik was 

voor de vorming van een plaggendek op dit perceel. De zuidwest-noordoost oriëntatie 

van de greppel week enigszins af van de inrichting op de minuutplan. Bovendien bleek 

uit de latere opgraving dat deze greppel zich uitstrekte voorbij LDP 34 naar de het 

gelijknamige driehoekige kavelblok.

Ook greppel S11 was onderdeel van deze oudere inrichting, zij het vermoedelijk om 

een latere correctie hiervan ging. Aanvankelijk werd gedacht dat deze greppel samen 

met S24 onderdeel waren van een houtwal. Bij de vlakdekkende opgraving bleek dit 

niet het geval.

Aan de zuidzijde van de put bevond zich de noordwest-zuidoost gerichte greppel S10. 

Deze was gelijktijdig met het op dit deel aanwezige plaggendek in gebruik en is hier 

uiteindelijk ook mee opgevuld. De greppel komt niet overeen met de negentiende 

eeuwse inrichting maar is onderdeel van de oudere verkaveling waar ook de greppels 

S11 en S24 deel van waren. Afgaande op de verschillen in opvullingssediment zijn 

desondanks op verschillende momenten van gegraven en weer dicht geraakt. 

Overige grondsporen
Aan de noordzijde van de put werden paalsporen aangetroffen die konden worden 

toegeschreven aan een zespalige spieker (bijgebouw 166) uit de ijzertijd. 

Bijzonderheden
Geen.

Vondstmateriaal

Bij het onderzoek van deze akkersleuf werden 98 vondsten verzameld. Het merendeel 

hiervan is afkomstig uit het plaggendek aan de noordzijde van de put. De overige 

stukken werden gevonden in de greppels S10 en S25 (zie figuur 20.24).
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Met 41 stukken vormde het aardewerk, met inbegrip van de fragmenten kleipijp, 

de grootste materiaalgroep. De groep metaal omvatte 30 stukken. De overige 

voorwerpen uit deze groep waren van beperkte daterende waarde. Bouwkeramiek 

kwam vrijwel uitsluitend voor in het bovenste deel van het plaggendek en de vulling 

van de genoemde greppels.

Datering
De oudste sporen op deze locatie is de plattegrond van spieker 166 zijn de grondsporen 

die aan de noordzijde van de akkersleuf werden aangetroffen in de top van het 

dekzand. Deze spieker was onderdeel van vindplaats 11 en dateert uit de IJzertijd.

Handgevormd aardewerk werd ook aangetroffen in de vroege bodemverbeterings-

sporen (S23) onder het akkerdek. Het ontbreken van jonger materiaal hierin bevestigt 

categorieaard

dekzand

podsolbodem

geen vondsten

geen vondsten

geen vondsten

geen vondsten

geen vondsten

bouwvoor

plaggendek
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bodemverbetering

bodemverbetering

5005

5004

5001
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5015
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Figuur 20.24
Overzicht van vondstmateriaal uit de akkerla-
gen en de daar op of in aanwezige structuren.
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het beeld dat het hierbij ging om een bodembewerking die direct vooraf ging aan het 

gebruik in de Late Middeleeuwen.

Materiaal uit deze periode werd niet aangetroffen in het bovenliggende cultuurdek. 

Met uitzondering van de kogels, die als intrusief kunnen worden beschouwd, is al het 

materiaal te dateren in de Late Middeleeuwen en vroege Nieuwe tijd. Het vroegste 

materiaal in deze groep is te dateren in de veertiende eeuw. Vermoedelijk werd het 

terrein vanaf deze periode gebruikt voor (intensieve) akkerbouw gebruikt. Dit is zonder 

meer het geval in de vijftiende eeuw. 

De akker moet in de zeventiende eeuw zijn omgespit (S5014). Vermoedelijk gebeurde 

dit omstreeks het begin van die eeuw aangezien materiaal uit deze periode ook 

werd aangetroffen in de top van deze laag, welke de nieuwe teellaag vormde, terwijl 

achttiende eeuws materiaal hierin ontbreekt.
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Figuur 20.25
Datering van het aardewerk per context.
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Het vondstmateriaal in de bodemverbeteringssporen ten zuiden van greppel S25 

geeft geen aanleiding te veronderstellen dat deze geen onderdeel uitmaakten van het 

spitwerk van S5014.

Stukken kleipijp in de vulling van greppel S10 laten zien dat ook dit deel van het 

terrein ten minste vanaf de zeventiende als akkerland in gebruik was. Op grond van 

het vondstmateriaal kan geen uitsluitsel worden gegeven of het hier gaat om een 

terrein dat eveneens vanaf de Late Middeleeuwen als bouwland werd gebruikt, maar 

minder intensief dan het perceel ten noorden hiervan, of dat het gaat om een latere 

uitbreiding waarbij gebruik gemaakt is van een bestaand akkerdek. 

Industrieel vervaardigd aardewerk in de bouwvoor toont dat het perceel ten minste 

tot in de negentiende eeuw als akkerland dienst deed. Opvallend is evenwel het 

ontbreken van onmiskenbaar achttiende eeuws materiaal in het gehele dek. Dit zou 

erop kunnen duiden dat het land in deze periode minder intensief werd geëxploiteerd. 

Waarschijnlijker is echter dat een deel van het akkerdek weer is afgegraven om op te 

brengen op nieuwe ontginningen.

Interpretatie 

Akkersleuf 7 is aangelegd in het zuidelijk deel van kavelblok 3, welke de ruimte opvulde 

tussen de ovale blokken 2 en 4. Nederzettingssporen uit IJzertijd duiden erop dat hier 

in deze periode werd gewoond. Daarbij werd vermoedelijk ook akkerbouw bedreven. 

Dit wordt ondersteund door de aanwezigheid van spiekers en aardewerk in restanten 

van de oude bodem in de bodemverbeteringskuilen.

De vroegste aanwijzingen voor agrarisch landgebruik na deze periode gaan terug 

tot de veertiende eeuw. Vanaf die tijd werd hierop akkerbouw bedreven op een 

intensievere schaal. Voorafgaand hieraan heeft men het terrein eerst in zijn geheel 

omgespit en verkaveld met behulp van smalle greppels. Deze inrichting heeft wel enige 

gelijkenis met de verkaveling die we kennen van de negentiende eeuwse kaarten, maar 

vertoont ook grote verschillen. Dat betekent dat de inrichting van dit deel van het 

akkercomplex nog een ontwikkeling door heeft gemaakt.

Waarschijnlijk in de Late Middeleeuwen alleen het noordelijke deel van het terrein als 

akkerland in gebruik. Dit bouwland werd begrensd door greppel S24 (of mogelijk een 

voorloper van greppel S25). 

Nadat de bodem hier was omgespit, waarschijnlijk om de waterhuishouding te 

verbeteren, vormde deze de basis voor verdere akkerbouw. Waarschijnlijk werd hierbij 

al snel, zo niet direct vanaf het begin, gebruik gemaakt van plaggenbemesting. De 

leidde tot een gestage toename van het akkerdek die ogenschijnlijk tot het einde van 

de negentiende eeuw voortduurde. Tussentijds werd de akker nog een aantal maal 

omgespit. In eerste instantie had dit nog een bescheiden omvang en beperkte men 

zich tot het akkerperceel. Dit spitwerk vond plaats binnen het reguliere gebruik. Later 

veranderde dit van karakter. Het spitwerk gebeurde nu in de vorm van het graven van 

diepe, langgerekte kuilen en strekten zich uit voorbij de ouder perceelsgrenzen. Dit 

spitwerk was onderdeel van de uitbreiding van het akkercomplex vanaf de bestaande 

percelen in het noorden. Deze diepe landbewerking reikte in ieder geval tot aan 

greppel S24. Onduidelijk is of het terrein ten zuiden hiervan ook in bouwland werd 

omgezet als onderdeel van deze uitbreiding, of dat dit op een later tijdstip gebeurde. 

Veel tijd zal er echter niet gezeten hebben tussen deze uitbreidingen. 

De percelering zoals die op de negentiende eeuwse minuutplan is te zien is mogelijk 

pas een relatief jonge indeling van het terrein. De grens tussen de voorste aarle akker 

en de aanstede was in het veld aangetroffen als een greppel die het plaggendek in zijn 

geheel doorsneed. Daarmee is niet ouder dan de achttiende eeuw. Van de heg of haag 
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die hier op de topografische kaart is weergegeven werden geen sporen waargenomen. 

Deze zijn vermoedelijk opgenomen in de huidige bouwvoor.

20.8 Werkput 8

Historisch geografische situering

De waarnemingslocatie bevond zich in het centrale deel van het akkercomplex, het 

deel tussen het Aarlens Laageind en de Naasten Bestsche Steegjens. Binnen de 

historisch geografische verkenning hebben we dit deel beschreven als kavelblok 3. 

Werkput 8 bevond zich in het hart hiervan.

Kavelblok 3 was opgedeeld in drie secundaire blokken: een driehoekige punt aan de 

zuidwestzijde met een opstrekkende strookverkaveling; een bij benadering vierkant 

deel met een blokverkaveling ten oosten hiervan en een smalle strook tussen de 

kavelblokken 2 en 4 met opnieuw een strookverkaveling. De waarnemingslocatie 

bevond zich in dit smalle deel ten noorden van LDP 35.

De percelen aan de uiteinden van dit terrein waren aan het begin van de negentiende 

eeuw in gebruik als bouwland. Het tussenliggende stuk, het smalste deel van het blok, 

deze dienst als wei- en driesland. De afzonderlijke kavels waren van elkaar gescheiden 

door een heg of houtwal. Akkerpad 21 (26), dat de kavelblokken 2 en 4 met elkaar 

verbond, liep aan de zuidzijde langs dit deel van het blok. Aan de oostzijde werd het 

geflankeerd door (een akkerpad in het verlengde van) de Sint-Franciscusweg (12).

Werkput 8 doorsneed een reeks smalle percelen. De meest zuidelijke hiervan 

stond voor de opname in het kadaster bekend als de schabraken, de overige als de 

schoonbraken. De suffix –braken, kan erop duiden dat deze gronden een groot deel 

van de tijd braak lagen en wordt doorgaans aangetroffen op de meer onvruchtbare 

Figuur 20.26
Locatie akkersleuf 8 binnen plangebied.



Figuur 20.27
Profiel werkput 8 (schaal 1:100).
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gronden. Deze veronderstelling wordt ondersteund door de -beemd en steenoven 

namen op de percelen ten noorden hiervan die wijzen op een natte en leemrijke 

bodem.

De kavels ten zuiden van de –braken heetten alle vier de aanstede. Een aanstede 

of aangelag was het bouw- of weiland dat direct aan het erf grensde en onderdeel 

was van de hoeve. Deze veldnaam is hier opmerkelijk omdat zich op de omliggende 

percelen geen hoeve (meer) bevond. Dit vormt een sterke aanwijzing dat zich in de 

directe omgeving in het verleden wel een boerderij heeft bevonden. Bij de opgraving 

werden aan de oostzijde van deze kavels, aan de Sint-Franciscusweg (akkerpad 12) de 

overblijfselen aangetroffen van een hoeve die hier tussen 1500 en 1725 een aantal maal 

werd herbouwd (vpl 43).

Deze onderzoekslocatie is gekozen als onderdeel van het onderzoek naar de 

ontwikkeling van het gebruik en inrichting van het akkercomplex in relatie tot de 

geomorfologie en de historische geografie. Ten aanzien van de eerste wordt gekeken 

in hoeverre het reliëf hierin een rol speelde. Meer specifiek of de lagere, nattere delen 

later werden ingericht dan de hogere of een andere vorm van exploitatie kenden. 

Met betrekking tot de historische geografie worden de modellen getoetst van de 

chronologie van de ruimtelijke inrichting. Als onderdeel daarvan wordt bekeken hoe 

het kavelblok 3 tot stand is gekomen en hoe de verschillende delen ervan werden 

geëxploiteerd. 

De akkersleuf is aangelegd in het centrale deel van kavelblok 3, op de voormalige 

schoonbraken. Behalve dat hiermee beoogt werd een steekproef te nemen van dit deel 

van het blok, wilden we ook weten hoe deze fijne strookverkaveling zich verhield met 

het landgebruik.

Onderzoek

Het onderzoek van werkput 8 verliep zonder nadere bijzonderheden. Hierbij werden 

vier tussenvlakken aangelegd.

Hoewel er duidelijke verschillen in de bodemopbouw werden waargenomen kon het 

profiel om budgettaire reden slechts op een plaats worden bemonsterd. Gekozen is 

om dit in het zuidelijk deel van de sleuf te doen omdat hier een duidelijk onderscheid 

tussen de lagen te zien waren. De monsters voor palynologie en micromorfologie die 

zijn verzameld uit het profiel kwamen in aanmerking voor nadere analyse en zijn in het 

licht van de onderzoeksvragen onderzocht. In verband met het budgettaire kader en 

de verwachtte doorlooptijd zijn de OSL monsters niet gedateerd.

Fysisch landschap en vegetatie

Fysische geografie
De basis van het profiel bestond uit een matig fijn dekzand (S5005.1), met daaronder 

een laag licht zandig leem (S5005.2). Deze leemlaag bevond zich vrij dicht aan het 

oppervlak, met name in het zuidelijke deel van de put. In de top van de bodem had 

zich een sterk ontwikkelde veldpodzol gevormd (S5004). Met uitzondering van de 

noordzijde van de put, waar het zandpakket wat dikker was, besloeg de podzol over 

grote delen van het profiel de volledige zandige toplaag van het substraat. Op plekken 

waar cryoturbatie gezorgd had voor scheuren in het leempakket was de humus hier 

mee ingespoeld in de zandige opvulling ervan.

De opbouw van het akkerdek varieerde aanzienlijk binnen het tracé van de put. Deze 
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variatie vertoonde een duidelijk samenhang met de hierin aanwezige sporen van 

ruimtelijk inrichting. Op basis daarvan wordt een afzonderlijke, gefaseerde genese 

verondersteld. 

In het zuidelijke deel, tot aan walgreppels S3 en S5 bevond zich boven de afgetopte 

podzolbodem een plaggendek (S5002). Hierin waren twee lagen te onderscheiden. 

Met in begrip van de bouwvoor was het akkerdek 80 cm dik. De bovenste horizont 

van het plaggendek strekte zich uit voorbij de walgreppels en vormde het akkerdek 

in het middelste deel van de werkput, tot aan greppel S1. In dit plaggendek kon geen 

verdere laagopbouw worden onderscheiden. Wel was in de top enige vermenging met 

de bouwvoor opgetreden als gevolg van machinale landbewerking (S5006). De totale 

dikte van het akkerdek bedroeg hier 65 cm. 

Ook aan de noordzijde van greppel S1 bevond zich boven de afgetopte podzolbodem 

alleen een plaggendek (S5008). Deze zag er echter duidelijk ander uit dan het dek aan 

de zuidzijde. Het was van grijzer van kleur en had een gelaagde opbouw. Met inbegrip 

van de bouwvoor bedroeg de dikte echter niet meer dan 55 cm.

De huidige bouwvoor (S5001) strekte zich ononderbroken uit over het gehele tracé.

spoor vul. aard kleur lithologie insluitsels opmerkingen

5001 1 bouwvoor d br-zw zs1 h2 - -

5006 1 diepploeglaag d br-zw zs2 h1 -
vermenging van S5001 in S5002 
door eenmalige diepere landbe-
werking 

1 1 greppel d zw-gr zs1 h1 - nazak

2 m zw-gr zs1 h1 - demping

3 d zw-gr zs1 h2 - gebruiksfase

5008 1 plaggendek d br-gr zs1 h1 - iets verrommeld

2 m br-gr zs1 h1 -

5002 1 plaggendek m gr-br zs1 h1 houtskool

17 1 greppel m gr-br zs1 h1 houtskool vulling is S5002.1

5002 2 plaggendek l gr-br zs1 h1 - met spitsporen aan onderzijde

5007 1 wallichaam m gr-br zs1 h0 - met brokken; thv greppel S3 
en S5

3 1 walgreppel m gr-br zs1 h0 - vulling is S5007

2 m gr zs1 h0 -

5 1 walgreppel m gr-br zs1 h0 - vulling is S5007

2 d gr zs1 h0 -

6 1 greppel d gr zs1 h0 -

15 1 kuil? d gr zs2 h0 - doorspekt met loogvlekken

2 d zw-gr zs2 h1 - doorspekt met loogvlekken

5004 1 A-horizont veldpodzol d zw-gr zs1 h1 -

2 E-horizont veldpodzol l gr zs1 h0 -

3 B-horizont veldpodzol d br-zw zs1 h1 -

5005 1 C-horizont; dekzand l gr-ge zs2 h0 -
bodemvorming in vrijwel vol-
ledige laag; daaronder gley 
afzettingen

2 C-horizont; leemlaag l br-wi lz1 h0 - met gley afzettingen

Micromorfologie12

Het profiel werd bemonsterd voor micromorfologisch onderzoek in het zuidelijke deel 

van de put, op een plek waar de twee in het plaggendek onderscheiden horizonten 

duidelijk herkenbaar waren evenals de spitsporen aan de onderzijde hiervan.

Doel van het monster was enerzijds inzicht te krijgen in de genese van het akkerdek op 

deze locatie,de specifieke landbewerking die hieraan ten grondslag lag en de aard en 

herkomst van het materiaal waarmee de mest was toebereid. 

12  Fritzsch en De Moor, paragraaf 26.2 van dit rapport.

Tabel 20.15
Beschrijving van bodemprofiel ter hoogte van 
akkersleuf 8.
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spoor c/f: grof/fijn 
verhouding

Poriën humus en/of
organische resten

bijzondere kenmerken

5002.1/ 5002.2
plaggendek

enkelvoudig tot 
dubbel gespati-
eerd enaulisch

complexe pakkings-
holten; gangen en 
vlakken

vergaan organisch 
materiaal; sclerotia; 
bast fragmenten

houtskool; mest; fytolieten; 
veel korrels met huidjes; 
profielvreemd materiaal 
met mica’s

5002.2/ 5004.2
plaggendek/ 
E-horizont

enaulisch complexe pakkings-
holten met vlakken

vergaan organisch 
materiaal; bast frag-
menten

mest; fytolieten; korrels 
met sesquioxiden huidjes; 
veel korrels met huidjes; 
profielvreemd materiaal 
met mica’s

 

De plaggenhorizonten S5002.1 en S5002.2 vertonen onderling weinig variatie en zijn in 

de slijpplaten vrijwel niet van elkaar te onderscheiden. In de lagen zitten resten mest 

met fytolieten, soms met diatomeeen en dierlijke uitwerpselen. Tevens bevatten deze 

houtskool en resten van boomschors.

De kwartskorrels met ijzerhuidjes en verplaatste ijzerconcreties duiden erop dat het 

sediment van de plaggenlagen afkomstig is uit een podzol B horizont.

Palynologie
Van werkput 8 zijn drie monsters op palynologische resten onderzocht: één uit 

een plaggendek dat als nazak in een greppel langs een houtwal (spoor 52, BX6164) 

voorkwam, één uit een plaggendek uit de late middeleeuwen (1400-1500) en één uit 

een plaggendek dat vermoedelijk uit het begin van de nieuwe tijd dateert (1500-1600 

of ouder). De basisgegevens zijn opgenomen in hoofdstuk 26, bijlagen 26.4, 26.5 en 

26.6.

Het plaggendekmonster (spoor 52, BX6164) in de greppel langs een houtwal, heeft 

een kleine 28 procent boompollen opgeleverd. Het pollen van els (Alnus) is met 

bijna 15 procent het beste vertegenwoordigd. Het ziet er naar uit dat niet alleen de 

greppel maar ook de houtwal niet meer bestond. Een andere verklaring kan zijn dat 

de houtwal zo regelmatig werd geëxploiteerd dat de houtige gewassen niet meer tot 

bloei en dus tot stuifmeelproductie kwamen. Het monster herbergt weinig stuifmeel 

van cultuurgewassen, slechts 7,5 procent. Naast het stuifmeel van rogge (Secale), 

en andere granen is stuifmeel van boekweit (Fagopyrum) herkend. Het pollen van 

moerasplanten ontbreekt, maar het pollen van graslandplanten, met name de grassen 

(Poaceae) zelf, is met bijna 38 procent dominant. Het pollen van struikhei (Calluna 

vulgaris) is met ruim 8 procent aanwezig.

De beide plaggendekmonsters laten een zeer bomenarm landschap zien met rond de 

20 procent boompollen. Het pollen van cultuurgewassen is met meer dan 40 procent 

uitzonderlijk hoog. In het jongste van de twee monsters (spoor 5002.1, BX6162) is 

stuifmeel van walnoot (Juglans) en tuinboon (Vicia faba) aangetroffen. Dit zou een 

indicatie voor bemesting met huisvuil kunnen zijn aangezien aannemelijk is dat 

walnootbomen in boomgaarden bij boerderijen werden geplant en tuinboon eerder 

een gewas van moestuinen dan van akkers is. De beide monsters hebben iets hogere 

percentages struikhei opgeleverd ten opzichte van het pollen van graslanden. Dat zou 

betekenen dat de dierlijke mest vaker met heideplaggen dan met graslandplaggen 

werd vermengd.

Tabel 20.16
Micromorfologische beschrijving van een 
selectie van lagen uit het bodemprofiel ter 
hoogte van akkersleuf 8.



710 BeSt-aarle

werkput 8 8 8

spoornummer 52 5002.2 5002.1

vondstnummer 52 42 41

context
greppel 
houtwal

plaggen-
dek

plaggen-
dek

periode 1400-1500 1400-1500
(900)1500-
1600

lab.code BX6164 BX6163 BX6162

aantal geteld pollen en sporen 721 805 730

  N % N % N %

geteld aantal boompollen 200 27,7 169 21,0 131 17,9

geteld aantal pollen & sporen kruiden 521 72,3 636 79,0 599 82,1

bomen en struiken (drogere gronden) 93 12,9 107 13,3 90 12,3

bomen (nattere gronden) 107 14,8 62 7,7 41 5,6

boskruiden 0 0,0 0 0,0 0 0,0

cultuurgewassen 54 7,5 329 40,9 321 44,0

akkerplanten en ruderalen 20 2,8 36 4,5 41 5,6

moerasplanten 0 0,0 0 0,0 2 0,3

graslandplanten 273 37,9 126 15,7 108 14,8

heide- en (hoog)veenplanten 63 8,7 131 16,3 111 15,2

algemene kruiden 106 14,7 11 1,4 14 1,9

sporenplanten 5 0,7 3 0,4 2 0,3

Sporen

Landgebruik en -bewerking
Het akkerdek waarmee de greppels S3, S5 en S6 waren opgevuld vormen de 

vroegste aanwijzingen voor agrarisch landgebruik op deze locatie. De grijze kleur en 

homogene structuur duidt op een ontwikkeld akkerdek dat waarschijnlijk al lange tijd 

als bouwland in gebruik is geweest. Omdat dit akkerdek verder niet in het profiel is 

waargenomen, kan worden aangenomen dat het volledig is opgenomen in het latere 

plaggendek. De spitsporen die aan de onderzijde van dit dek werden waargenomen 

laten zien dat de akker in die periode ten minste eenmaal diep is omgespit.

Dit spitwerk lijkt beperkt te zijn gebleven tot een incidentele diepere bewerking van 

de teellaag. Van een intensieve bodemverbetering voorafgaand aan de ingebruikname 

van het terrein als bouwland of gedurende het gebruik ervan lijkt hier geen sprake te 

zijn geweest. De top van de natuurlijke bodem was vermoedelijk toereikend.

In eerste instantie lijkt men alleen plaggenbemesting (S5002.2) te hebben toegepast 

op het zuidelijke deel van het terrein, op een areaal dat aan de noordzijde begrensd 

werd door een houtwal (5007). Later heeft men dit areaal uitgebreid in noordelijke 

richting (S5002.1). Daarvoor werd de houtwal geslecht. De donkerdere kleur van deze 

teellaag doet vermoeden dat deze uitbreiding gepaard intensievere bemesting.

Mogelijk dat een verschil in bemesting ook de verklaring vormt voor de grijzere 

kleur van het plaggendek te noorden van de sloot S1. Het is echter ook mogelijk dat 

de sterke podzolvorming in de ondergrond hier ook een factor in was. Niettemin 

kunnen we, afgaande op het dunnere dek, aannemen dat dit deel over het algemeen 

extensiever werd gebruikt dan het zuidelijke deel. 

Landschappelijke inrichting
In het tracé van de akkersleuf werden verschillende sporen aangetroffen die 

gerelateerd kunnen worden aan de inrichting van het kavelblok. Daarbij ging het om 

vier enkelvoudige greppels, resten van een houtwal en een rij plantkuilen. 

De houtwal vormde de vroegste kavel markering. De resten hiervan bestonden uit 

twee parallelle, westnoordwest-oostzuidoost gerichte greppels (S3 en S5) met een 

onderlinge afstand van 2,5 m. De oorspronkelijke podzolbodem was hier niet meer 

aanwezig, maar wel bevond zich ter hoogte van deze greppels een tussen de greppels 

Tabel 20.17
Overzicht pollen naar vegetatiecategorie van 
geselecteerde lagen uit het bodemprofiel ter 
hoogte van akkersleuf 8.



catalOguS cultuurlandSchapSOnderzOek    711

een grijze laag (S5007) in het profiel met fijne brokjes C-horizont erin. Deze werd 

hierbuiten niet meer waargenomen. Deze laag is geïnterpreteerd als het restant van 

een wallichaam dat oorspronkelijk is opgeworpen met akkersediment. Op de plaats 

van deze houtwal bevond zich in de negentiende eeuw ook nog een perceelsgrens. 

Deze had echter een iets andere oriëntatie, maar kan wel als een voortzetting van deze 

oude grens worden beschouwd. 

Aan de zuidzijde van de sleuf werd onder het plaggendek de ondiepe greppel S6 

aangetroffen. Deze was oost-west georiënteerd en kwam zowel wat betreft de plaats 

als de oriëntatie overeen met de negentiende eeuwse inrichting.

Nadat de wal werd geslecht bij de uitbreiding van het zuidelijke akkerareaal bleef de 

perceelsgrens gehandhaafd. In plaats van een houtwal werd deze nu gemarkeerd met 

een ondiepe greppel S17, vergelijkbaar met S6. De greppel lijkt bij de bewerking van 

het land niet (lang) als een harde scheidslijn te zijn beschouwd. De akkerlaag S5002.1 

strekt zich hierover uit en vult deze op. Permanenter was de greppel S1. Hoewel 

deze het gehele plaggendek doorsneed, kan uit de verschillen in het plaggendek ter 

weerszijde hiervan worden aangenomen dat zich hier ten tijden van de totstandkoming 

van deze akkerlaag ook al een grens bevond. De richting van de greppel wijkt af van 

die van de houtwal en komt overeen met de preceelsgrens op de kadastrale minuut.

De greppel werd geflankeerd door een rij langgerekte kuilen (S8, S9 en S21). Mogelijk 

zijn deze gegraven als plantkuilen en houden deze verband met (een voorganger van) 

de heg of singel waarvan bekend is dat deze hier in de negentiende eeuw als perceel-

scheiding werden gebruikt. 

Van deze overige negentiende eeuwse heggen en singels werd niets terug gevonden. 

Uit de topografische kaarten is af te leiden dat deze in de jaren ’50 en ’70 zijn 

verdwenen. De sporen ervan zijn opgenomen in de bouwvoor. 

Overige grondsporen
Ongeveer halverwege de put werd onder het plaggendek een grote grondspoor (S15) 

aangetroffen. De precieze aard ervan is niet bekend, maar mogelijk betrof het een 

waterput of kuil uit de IJzertijd, zoals ook in de hiernaast aangelegde werkput 156 werd 

aangetroffen (waterput 309). 

Bijzonderheden
Geen.

Vondstmateriaal

Bij het onderzoek van deze akkersleuf werden 69 vondsten verzameld. Het merendeel 

hiervan is afkomstig uit het plaggendek aan de zuidzijde van de put. De overige 

stukken werden gevonden in de greppel S1 (zie figuur 20.28).

Met 26 stukken vormde het aardewerk de grootste materiaalgroep, gevolgd door 

het bouwkeramiek, dat met 20 stukken werd vertegenwoordigd. Dit materiaal kwam 

vrijwel uitsluitend voor in het bovenste deel van het plaggendek en de vulling van de 

genoemde greppel. De groep metaal omvatte 18 stukken. Hiervan waren met name de 

munten goed dateerbaar. 

Datering
De oudste sporen op deze locatie is waarschijnlijk de veronderstelde kuil of waterput 

S15 die in het middendeel van de sleuf werd aangetroffen. Deze was waarschijnlijk 

onderdeel van vindplaats 11 en dateert uit de IJzertijd. Een tweetal scherven 
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handgevormd aardewerk uit deze periode werd aangetroffen in de podzolbodem en 

de onderste horizont van het plaggendek aan de zuidzijde van de put. De verspreide 

ligging van de bewoning gedurende deze periode maakt het lastig te bepalen of dit 

materiaal hier bij de bemesting van akkerland is opgebracht of dat het als nederzet-

tingsruis moet worden beschouwd. 

Het overige materiaal dat in het bovenliggende cultuurdek werd aangetroffen, 

dateert allemaal tussen de Volle Middeleeuwen en vroege Nieuwe tijd. Het vroegste 

materiaal in deze groep zijn stukken kogelpot en een fragment van een voorraadvat 

uit Pingsdorf en dateren uit de tiende of elfde eeuw. Opvallend genoeg, werden deze 

stukken niet aangetroffen in de onderste laag van het plaggendek (S5002.2), maar 

juist bovenin (S5002.1) samen het laat-middeleeuwse materiaal. In de wetenschap dat 

dit deel van het dek tot stand gekomen is bij of na een uitbreiding van het akkerland 

Figuur 20.28
Overzicht van vondstmateriaal uit de akkerla-
gen en de daar op of in aanwezige structuren.
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doet dit vermoeden dat we te maken hebben met oude teelaarde die is afgegraven 

van een bestaande akker en hier is opgebracht. Afgaande op de datering van het 

vondstmateriaal en het ontbreken van stukken uit de zeventiende eeuw, wordt 

aangenomen dat deze uitbreiding plaats vond in de zestiende eeuw. 

Opvallend was de volledige afwezigheid van aardewerk uit de zeventiende eeuw of 

jonger. De vondst van een Gelderse duit (1626-1636) in de teelaarde waarmee greppel 

S1 was opgevuld en een Zeeuwse duit (1781) uit de bouwvoor (S5001) laat zien dat 

het land in die periode wel in gebruik was en dat er waarschijnlijk geen sediment mist 

door afgraven. De geringe hoeveelheid materiaal in deze periode kan dan worden 

toegeschreven aan een extensieve exploitatie van het terrein waarbij slechts een 

geringe hoeveelheid (plaggen)mest is opgebracht.

De houtwal S5007 was onderdeel van de vroegst inrichting van het terrein en 

gaat terug tot voor de vorming van het plaggendek. Dit gold ook voor greppel S6. 

Waarschijnlijk zijn beide elementen gelijktijdig in gebruik geweest. Wel wordt, 

op grond ven het verschil in de oriëntatie, vermoed dat de houtwal eerder werd 

aangelegd.

Waar de richting van de houtwal nog enigszins afweek van de inrichting die we kennen 

uit het begin van de negentiende eeuw, stemde greppel S6 hier al helemaal mee 

overeen. Op grond daarvan wordt aangenomen dat het hoofdlijn hiervan op dit deel 

van het terrein in de Late Middeleeuwen tot stand kwam. De houtwal moet uiterlijk 

omstreeks het begin van de zestiende eeuw zijn geslecht, maar mogelijk al eerder. In 

de vulling van de walgreppels werd geen plaggendek aangetroffen.

Greppel S1 doorsneed het gehele plaggendek en is daarmee zijn aangelegd na de 

uitbreiding van het akkerareaal in de zestiende eeuw. De ligging van de greppel 

komt overeen met de negentiende eeuwse inrichting. Deze blijft gehandhaafd tot 

de ruilverkaveling in de jaren ’70. Vermoedelijk is deze greppel tot die tijd in gebruik 

geweest.

1.1

1.2

5004

5002.1

5002.2

5006

steengoed
 met glazuur

Elmpt

grijsbakkend

roodbakkend

roodbakkend

roodbakkend

roodbakkend

roodbakkend

prehistorisch

13

Paffrath kogelpot

kogelpot

kogelpot

proto-steengoed

Pingsdorf

kan

kom

1 10%

10%

10%

1

11

11

roodbakkend kom

amfoor Sanke 2.8a

Verhoeven 6

5%11

22

12

12

11

11

10%11

11

15

12

11

prehistorisch 11

pre
his

tor
isc

h

rom
ein

s

mero
vin

gis
ch

ka
rol

ing
isc

h

baksel vorm type aantal MAE EVEvulling
1100 1300 1500 1700 1900

Figuur 20.29
Datering van het aardewerk per context.
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Interpretatie

Akkersleuf 8 is aangelegd in het centrale deel van kavelblok 3, de smalle strook tussen 

de ovale kavelblokken 2 en 4. De oudste sporen van bewoning dateren uit de IJzertijd 

en lijken onderdeel van de verspreidde bewoning op vindplaats 11.

De vroegste aanwijzingen voor agrarisch landgebruik na deze periode gaan terug 

tot de Volle Middeleeuwen. Het betreffen restanten van een homogeen grijs, 

oud akkerdek in de vulling van de greppels van een houtwal. Deze wal begrensd 

de noordzijde van een perceel bouwland. Van een intensieve bodemverbetering 

voorafgaand aan de ingebruikname van het terrein als bouwland of gedurende het 

gebruik ervan lijkt hier geen sprake te zijn geweest. De top van de natuurlijke bodem 

was vermoedelijk toereikend. Het geringe aandeel boompollen wijst op een open 

landschap, een mogelijke indicatie voor oud bouwland. Het grote aandeel graspollen 

daarentegen duidt er wellicht op dat het terrein destijds dienst deed als driesland. In 

de Late Middeleeuwen wordt dit grijze akkerdek geheel verwerkt en opgenomen in 

een plaggendek. Boekweitpollen in de walgreppels veronderstelt dat dit in of na de 

veertiende eeuw gebeurde. 

Omstreeks de zestiende eeuw wordt het akkerperceel uitgebreid naar het noorden. 

Daartoe werd de houtwal geslecht. Voor deze uitbreiding wordt waarschijnlijk gebruik 

gemaakt van teelaarde van het naastgelegen akkerblok. Dit valt af te leiden uit de 

samenstelling van het vondstmateriaal waarin aardewerk uit de Volle Middeleeuwen 

tot en met de vroege Nieuwe tijd naast elkaar voorkomst. Dit materiaal was geheel 

afwezig in de onderliggende akkerlagen.

Na deze uitbreiding wordt (of blijft) het terrein relatief extensief geëxploiteerd. Het 

vondstmateriaal in de bouwvoor laat zien dat het areaal ononderbroken in gebruik 

is, maar tegelijkertijd vindt er nauwelijks meer ophoging plaats, hetgeen duidt op 

een summiere (plaggen)bemesting. Ook andere vormen van intensieve bewerking 

ontbreken.

De genoemde houtwal vormde de vroegste fysieke afbakening van het (bouw)land 

en gaat terug tot de Volle Middeleeuwen. Op de plaats van deze houtwal bevond zich 

in de negentiende eeuw ook nog een perceelsgrens. Deze had echter een iets andere 

oriëntatie, maar kan wel als een voortzetting van deze oude grens worden beschouwd. 

Nog voor de vorming van het plaggendek in de Late Middeleeuwen vinden treffen 

we evenwel de eerste greppels aan die direct aansluiten op de inrichting zoals we die 

kennen uit de negentiende eeuw. Enkele van de kavelgrenzen zijn in de opeenvolgende 

eeuwen gehandhaafd. Van het merendeel van de smalle strook verkaveling van de 

kadastrale minuutplan werden echter geen sporen waargenomen. Zij lijken het product 

van een recentere opdeling van grotere kavels en waren niet op een archeologisch 

zichtbare wijze gemarkeerd of slechts tot geringe diepte. Eventuele sporen hiervan zijn 

vermoedelijk opgenomen in de huidige bouwvoor. 

20.9 Werkput 9

Historisch geografische situering

De waarnemingslocatie bevond zich in het centrale deel van het akkercomplex, het 

deel tussen het Aarlens Laageind en de Naasten Bestsche Steegjens. Binnen de 

historisch geografische verkenning hebben we dit deel beschreven als kavelblok 3. 

Werkput 9 bevond zich in aan de noordzijde hiervan.

Kavelblok 3 was opgedeeld in drie secundaire blokken: een driehoekige punt aan de 

zuidwestzijde met een opstrekkende strookverkaveling; een bij benadering vierkant 
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deel met een blokverkaveling ten oosten hiervan en een smalle strook tussen de 

kavelblokken 2 en 4 met opnieuw een strookverkaveling. De waarnemings-locatie 

bevond zich aan het noordzijde van dit smalle deel, van akkerpad 30.

Dit deel van het kavelblok was aan het begin van de negentiende eeuw in gebruik als 

bouwland en niet verkaveld. Aan de noord- en oostzijde werd het afgebakend door een 

heg of houtwal, aan de zuidzijde vormde akkerpad 30 de grens. Dit pad bood toegang 

tot het akkercomplex vanaf de Aarlese weg en sloot aan de oostzijde aan op (een 

akkerpad in het verlengde van) de Sint-Franciscusweg (12).

Het perceel stond voor de opname in het kadaster bekend als de middelste start. Ten 

zuiden hiervan, aan de noordrand van kavelblok 2, lagen de grote startakker en de 

achterste start. Opvallend is dat deze percelen op grond van hun naam duidelijk bij 

elkaar lijken te horen, terwijl ze tegelijkertijd in verschillende kavelblokken lagen. Dit 

veronderstelt dat de percelen in eerste instantie niet als een eenheid zijn uitgezet, 

maar dat dit samenhangend geheel pas later is gecreëerd uit de bestaande inrichting. 

Het ligt voor de hand de bijbehorende hoeve te zoeken op het perceel ten westen 

hiervan met de veelzeggende naam het nieuwe erf voor de starten. Omdat hierin sprake 

is van een nieuw erf, kunnen we er echter van uitgaan dat dit niet het oorspronkelijk 

boerderij betrof. Onduidelijk is of deze zich wel op dezelfde locatie bevond. Mogelijk 

lag deze op een aangrenzend perceel, maar hoogstwaarschijnlijk wel aan de 

Aarleseweg.

De naam start of staart slaat vermoedelijk op de achterzijde van het kavelblok 2 of 

het Laageind als geheel. De plaatsverwijzingen al middelste of achterste wijst op een 

naamgeving vanuit (het erf aan) de Aarlese weg.

Deze onderzoekslocatie is gekozen als onderdeel van het onderzoek naar de 

ontwikkeling van het gebruik en inrichting van het akkercomplex in relatie tot de 

Figuur 20.30
Locatie akkersleuf 9 binnen plangebied.
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geomorfologie en de historische geografie. Ten aanzien van de eerste wordt gekeken 

in hoeverre het reliëf hierin een rol speelde. Meer specifiek of deze lagere, nattere 

delen later werden ingericht dan de hogere of een andere vorm van exploitatie kenden. 

Met betrekking tot de historische geografie worden de modellen getoetst van de 

chronologie van de ruimtelijke inrichting. Als onderdeel daarvan wordt bekeken hoe 

het kavelblok 3 tot stand is gekomen en hoe de verschillende delen ervan werden 

geëxploiteerd. 

De akkersleuf is aangelegd in het noordelijke deel van kavelblok 3, op de voormalige 

middelste start. Behalve dat hiermee beoogt werd een steekproef te nemen van dit 

deel van het blok, wilden we ook weten hoe deze open inrichting zich verhield met het 

landgebruik. De ligging van de sleuf is zo gekozen dat ook de grens van het kavelblok 

LDP 3 werd doorsneden. In andere delen van het plangebied was is in later tijd 

vervangen door een diepe sloot. 

Onderzoek

Bij het onderzoek van akkersleuf 9 werden drie tussenvlakken aangelegd. Onder 

de cultuurlagen werd een aanzienlijke hoeveelheid sporen uit de Romeinse tijd 

aangetroffen. De vondsten die hierin zijn gevonden zijn als onderdeel van het 

sporenvlak (vl2) gedocumenteerd.

In verband met diepe grondbewerking is gekozen af te zien van slijpplaten en OSL. 

Wel zijn het plaggendek en de donkere cultuurlaag aan de noordzijde bemonsterd op 

pollen. Hiermee werd beoogd een indicatie te krijgen van de aard van deze laag en 

de achtergrond van het verschil in uiterlijk voorkomen tussen de donkere, mogelijk 

bewerkte natuurlijke bodem en het bovenliggende plaggendek met spitsporen. Deze 

monsters zijn om budgettaire reden uiteindelijk afgevallen voor nader onderzoek. 

Fysisch landschap en vegetatie

Fysische geografie
De basis van het profiel bestond uit een matig fijn, licht lemig dekzand (S5005.1), met 

daaronder een laag licht zandig leem (S5005.2). Deze leemlaag bevond zich vrij dicht 

aan het oppervlak. Als gevolg daarvan heeft zich hier geen diepe podzol ontwikkeld. 

Gley-vorming hoog in het profiel duidt op perdiodiek hoge waterstanden en laat zien 

dat het terrein relatief nat was. 

De bodemopbouw in het profiel vertoonde enkele duidelijk verschillen binne het tracé 

van de akkersleuf. Deze verschillen vielen samen met de ligging van greppel S3123 en 

dienst voorloper. Ten zuiden van deze greppel waren slechts op enkele plaatsen nog 

resten van het natuurlijke bodemprofiel aanwezig. Alleen daar waar nog iets resteerde 

van het dekzandpakket was nog enige humusinspoeling herkenbaar. Het grootste 

deel van deze bodem was opgenomen in het bovenliggende plaggendek (S5090). 

Behalve sporen van diepere mechanische landbewerking in de top (S5092), vertoonde 

deze geen verdere laagopbouw. Het plaggendek als geheel was, met inbegrip van de 

bouwvoor, 50cm dik en werd dunner in zuidelijke richting tot circa 40 cm. 

Ten noorden van greppel S3123, lijkt het bodemprofiel meer intact, zij het dat de top 

vermoedelijk wel bewerkt is. De basis wordt gevormd door een donker, bijna zwart 

pakket sterk humeus leemhoudend zand (S5094) die aan de onderzijde geleidelijk 

overging in een grillige inspoelingslaag met de nodige bioturbatie. De humeuze top 

heeft een homogene structuur en bevat stukjes houtskool. Hierboven bevond zich de 

bouwvoor (S5001), welke tot op heden in gebruik is. De totale dikte van het cultuurdek 

bedroeg hier 60 cm. 



Figuur 20.31
Profiel werkput 9 (schaal 1:100).
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Ten zuiden van greppel S3132 vertoonde het profiel verschillende fase van 

mechanische landbewerking. In de top van het gehele profiel had diepploegen hier zijn 

sporen nagelaten (S5092). Hierbij is meer humushoudend sediment uit de bouwvoor 

vermengd met de aarde van het onderliggende plaggendek. Direct ten zuiden van deze 

greppel is dit nadien nog een keer gebeurd (S5093). De structuur van de diepe landbe-

werkingssporen aan de uiterste zuidzijde van de akkersleuf week af van deze diepploeg 

sporen. De bewerkingen (S5094) reikten aanmerkelijk dieper dan de sporen in het 

overige deel van het tracé en hebben hier het gehele plaggendek doorgraven.

De top van het gediepploegde akkerpakket vormde de basis voor de huidige bouwvoor 

(S5001). Deze strekte zich ononderbroken uit over het gehele tracé.

spoor vul. aard kleur lithologie insluitsels opmerkingen

5001 1 bouwvoor d br-zw zs1 h2 - -

3127 1 kuil d gr zs2 h2 - met leembrokken; zeer rommeli-
ge structuur; kuilen voor inkuilen 
van gewassen oid.

5091 1 bodemverbetering d zw-gr zs2 h2 - machinaal diepploegen

5093 1 bodemverbetering d zw-gr zs2 h2 - machinaal diepploegen; vermoe-
delijk na egalisatie

3123 1 greppel m gr-br zs1 h1 - vulling geroerd door diepploeg

5092 1 bodemverbetering m br-gr zs2 h1 - machinaal diepploegen in top 
S5090

3121 1 greppel m gr-br zs2 h1 -

5090 1 plaggendek m br-gr zs2 h1 houtskool plaggendek; spitsporen aan 
onderzijde; geen laagopbouw

3120 1 greppel d gr-br zs2 h1 - rommelige vulling van omge-
werkte bodem

5094 1 cultuurlaag d zw-gr zs2 h3 houtskool met vagende onderzijde; cultuur-
laag in top natuurlijke bodem 

3122 1 greppel d zw-br zs2 h2 - voorloper S3123

3124 1 wallichaam d zw-br zs2 h3 - scherpe, gegraven ondergrens; 
doorspekt met kleine loogvlekjes

3125 1 walgreppel m gr zs2 h0 - ondiep

3126 1 walgreppel m gr zs2 h0 - ondiep

3118 1 kuil d gr zs2 h1 - getrapte kuil met humeuze vul-
ling

5003 1 gebioturbeerde 
B-horizont

m br zs1 h0 -

5005 1 C-horizont; dekzand l gr-ge zs2 h0 - bodemvorming in vrijwel vol-
ledige laag; daaronder gley afzet-
tingen

2 C-horizont; leemlaag l br-wi lz1 h0 - met gley afzettingen bovenin

Micromorfologie
De micromorfologie van het bodemprofiel werd op deze locatie niet onderzocht.

Palynologie
Niet geselecteerd voor analyse.

Sporen

Landgebruik en -bewerking
Aan de basis van het profiel werden in het tracé van akkersleuf 9 twee verschillende 

cultuurlagen waargenomen. De grens tussen beiden werd gevormd door greppel S3123 

en diens voorloper houtwal S3124. De cultuurlaag aan de noordzijde, S5094, was zeer 

donker en humeus. Op basis van de homogene structuur en de ingesloten houtskool-

deeltjes is deze laag hoogstwaarschijnlijk antropogeen beïnvloed. Omdat de laag geen 

scherpe ondergrens had, en deze geleidelijk overging in een natuurlijke podzolbodem, 

zal dit slechts sporadisch zijn gebeurd. Waarschijnlijk is dit terrein overwegend in 

Tabel 20.18
Beschrijving van bodemprofiel ter hoogte van 
akkersleuf 9.
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gebruikt als weide- of driesland en werd het slechts af en toe als bouwland gebruikt. 

Het feit dat deze laag dan überhaupt nog is overgebleven, duidt erop dat deze is 

afgedekt. Dit gebeurde vermoedelijk toen greppel S3123 werd dempt en het terrein is 

geëgaliseerd.

De vroegste cultuurlaag ten zuiden van deze greppel was het plaggendek S5090. 

Spitsporen aan de onderzijde van dit dek laten zien dat de akker ten minste eenmaal 

diep is omgespit. Hierbij is een eventueel resterend deel van een bestaande cultuurlaag 

of bodem opgenomen in het akkerdek. Desondanks ontbreekt vondstmateriaal uit 

de onderliggende Romeinse vindplaats volledig in deze laag. Dit kan betekenen 

dat het terrein voorafgaand aan het gebruik als akkerland werd voorzien van een 

nieuwe teellaag. Echter, wanneer bij het omspitten ervan de oude bodem hierin 

werd opgenomen, zou je deze stukken hierin alsnog verwachtten aan te treffen. Het 

ontbreken ervan kan erop duiden dat het terrein voor die tijd is afgeplagd.

In de top van het plaggendek werden meerdere fasen van machinale landbewerking 

waargenomen. Deze sporen ontbraken in het noordelijke deel van de sleuf. In de 

richting van greppel S3123 reikten de diepploegsporen (S5092) dieper. Vermoedelijk, 

omdat het toenmalige maaiveld afliep in deze richting. Dit is later hersteld door het 

terrein te egaliseren. De vulling van de jongste diepploegsporen (S5093) week duidelijk 

af van de onderliggende diepploeglaag (S5092). Deze egalisatie hangt waarschijnlijk 

samen met de ruilverkaveling. 

Landschappelijke inrichting
In het tracé van de akkersleuf werden verschillende sporen aangetroffen die 

gerelateerd kunnen worden aan de inrichting van het kavelblok. Het meest prominent 

gemarkeerd was de overgang tussen het akkerland met plaggendek S5090 en de 

gecultiveerde natuurlijke bodem S5094. Op deze grens werd in het profiel over een 

lengte van 8,5m pakket donker grijsbruin, sterk humeus zand aangetroffen (S3124). 

De vertoonde grote gelijkenis met de cultuurlaag S5094 ten noorden hiervan, maar 

had echter een scherpe ondergrens waarin enkele schopsteken konden worden 

onderscheiden. Daarbij was het pakket doorspekt met fijne loogvlekjes. Dit duidt 

erop dat dit pakket na depositie was begroeid en niet meer werd verploegd.13 Aan 

de weerszijde van deze laag bevonden zich hieronder restanten van een ondiepe 

greppel (S3125 en S3126). Vermoedelijk gaat hier om de restanten van een houtwal, 

opgeworpen met de natuurlijke bodem zoals die op deze plek werd aangetroffen.

Deze houtwal werd op een zeker moment geslecht en vervangen door een enkele 

greppel. Onduidelijk is greppel S3122 behoorde tot de houtwal of een voorloper is van 

de greppel S3123. De laatste was 5 m breed en ten minste 0,7 m diep. De ligging van 

greppel S3123 en houtwal S3124 valt samen met LDP3. Deze elementen vormden aldus 

de noordelijke markering van kavelblok 3. 

Ten zuiden van deze grens werden nog enkele greppels aangetroffen. Vier hiervan 

bevonden zich onder het plaggendek.14 Deze greppels lagen parallel aan elkaar en 

waren oost-west georiënteerd. Daarbij liepen ze door tot aan de houtwal. De greppels 

maakte deel uit van een smalle, strookverkaveling, die de inrichting van het terrein 

bepaalde voor de vorming van het plaggendek. Deze percelering stond haaks op 

de houtwal, parallel aan verkaveling zoals bekend uit de negentiende eeuw in dit 

kavelblok.

13  Voor loogvlekken als indicator voor begroeiing zie Theuws/ Van der Heiden/ Verspay 2011, 
144, 153-154.

14  Van deze greppels werd alleen S3120 in het profiel waargenomen. De greppels in het vlak zijn 
allen beschreven als S218.



catalOguS cultuurlandSchapSOnderzOek    721

In het plaggendek zelf werden twee greppels waargenomen. De eerste, S3113, bevond 

zich aan de onderzijde van deze akkerlaag. Deze greppel heeft vermoedelijk niet lang 

opengelegen en is naad opgevuld met teelaarde uit dit plaggendek. De tweede, S3121, 

doorsneed het plaggendek. Voor zover kon worden nagegaan hadden beide greppels 

dezelfde oriëntatie als hun voorgangers.

Van de negentiende eeuwse heggen en singels werd niets terug gevonden. Uit de 

topografische kaarten is af te leiden dat deze in de jaren ’50 zijn verdwenen. De sporen 

ervan zijn opgenomen in de bouwvoor. Bij de ruilverkaveling in de jaren ’70 verdween 

de grens definitief uit het landschap.

Overige grondsporen
In het gehele tracé van de sleuf werden sporen gevonden van huisplattegronden 

uit de Romeinse tijd. Deze waren onderdeel van vindplaats 21 en toonden dat de 

nederzetting zich verder uitstrekte in westelijke richting. 

Bijzonderheden

Hoewel in de grondsporen van de Romeinse huizen een aanzienlijke hoeveelheid 

vondstmateriaal werd aangetroffen, ontbrak materiaal uit deze periode in de 

bovenliggende cultuurlagen.

Vondstmateriaal

Bij het onderzoek van deze akkersleuf werd slechts een kleine hoeveelheid 

vondstmateriaal aangetroffen. Het merendeel van deze 13 voorwerpen was afkomstig 
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uit het (gediepploegde deel van het) plaggendek aan de zuidzijde van de put. De 

overige stukken werden gevonden in het wallichaam van houtwal S3124 en de aan 

S3120 geassocieerde greppels (zie figuur 20.32).

Vrijwel al het materiaal, 12 stukken betrof aardewerk. In de gediepploegde 

egalisatielaag S5093 werd daarnaast nog een schaar aangetroffen. Deze bevestigde 

dat het om een recente ingreep ging. 

Datering
De oudste sporen op deze locatie waren de nederzettingssporen uit de Romeinse 

tijd (vpl 21). Vondstmateriaal uit deze periode ontbrak evenwel in de bovenliggende 

cultuurlagen. Het materiaal dat in deze lagen en de daarmee geassocieerde inrichtings-

elementen werd aangetroffen bestrijkt een periode vanaf de Volle Middeleeuwen tot 

en met de Nieuwe tijd. Daarbij is wel een duidelijke fasering te onderscheiden in het 

agrarisch landgebruik.

Het oudste post-Romeinse materiaal werd aangetroffen in het wallichaam van 

houtwal S3124 en was een scherf Paffrather aardewerk. Hoewel het slechts een enkel 

exemplaar betrof, verschaft het een indicatie dat de primaire inrichting van dit terrein 

terug gaat tot de Volle Middeleeuwen. De strookverkaveling het terrein ten zuiden 

hiervan is waarschijnlijk op een later aangebracht. In de greppels werd aardewerk 

uit de Late Middeleeuwen aangetroffen. Tegelijkertijd ontbrak teelaarde uit het 

plaggendek nog volledig in de vulling hiervan. 

Het vroegste materiaal in het bovenliggende plaggendek dateert uit de zeventiende 

eeuw. Het ontbreken van materiaal van de onderliggende vindplaatsen, doet 

vermoeden dat deze teelaarde hier is opgebracht, mogelijk nadat de oorspronkelijke 

bodem was afgeplagd. Hoe dan ook, lijkt het terrein pas vanaf de zeventiende eeuw 

op een intensievere wijze te zijn geëxploiteerd. Dit duurde in ieder geval voort tot in de 

negentiende eeuw.

Na de totstandkoming van het plaggendek werd de houtwal opgevolgd door greppel 

S3123. Mogelijk was de wal al enige tijd daarvoor geslecht. 

De diepe, machinale landbewerking en egalisatie behoort tot de jongste fase van het 

agrarisch landgebruik en werden uitgevoerd nadat greppel S3123 al was gedempt. 

Deze ingrepen kunnen worden toegeschreven aan de ruilverkaveling in de jaren ’50 en 

’70. 
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Interpretatie 

Akkersleuf 9 is aangelegd in het noordelijke deel van het centraal gelegen kavelblok 

3, welke de ruimte opvulde tussen de ovale blokken 2 en 4. Nederzettingssporen 

uit Romeinse tijd duiden erop dat hier in deze periode werd gewoond. Daarbij werd 

vermoedelijk ook akkerbouw bedreven. 

In de Volle Middeleeuwen wordt het terrein opnieuw ingericht. Daarbij wordt kavelblok 

3 uitgezet en gemarkeerd met een houtwal. In de Late Middeleeuwen wordt het 

zuidelijke deel verder verkaveld in een smalle strook verkaveling. Het terrein wordt 

extensief geëxploiteerd en er is nog geen sprake van plaggendekvorming. Het volledig 

ontbreken van vondstmateriaal uit de voormalige Romeinse nederzetting, terwijl dit 

in de onderliggende sporen rijkelijk aanwezig was, suggereert mogelijk zelfs op een 

gedeeltelijk afplaggen van het terrein.

Vanaf de zeventiende eeuw komt er een plaggendek tot stand. De strookverkave-

ling werd daarmee opgegeven. Mogelijk is de teelaarde hiervan afkomstig van elders 

in het akkercomplex. Vanaf die tijd is het terrein in gebruik als bouwland, hoewel 

dit vermoedelijk met een bescheiden intensiteit wordt bewerkt, getuige de geringe 

hoeveelheid aardewerk en het dunne akkerdek.

Vermoedelijk hangt deze verandering van landgebruik samen met de inrichting 

van een nieuwe hoeve met bouwland aan het einde van het Aarles Laageind: de 

staartakkers. De percelen die aan deze hoeve kunnen worden toegeschreven strekken 

zich uit over verschillende kavelblokken. Dit veronderstelt dat de hoeve is gesticht 

nadat dit deel van het akkercomplex al lang was ingericht.

De bodemopbouw ten noorden van de houtwal was duidelijk verschillend van die 

aan de zuidzijde. Deze bestond uit een natuurlijke, humeuze bodem waarvan de top 

sporadisch was geploegd. De landbewerking is hier echter altijd zeer kleinschalig 

gebleven waardoor er zich geen duidelijke ploeglaag heeft kunnen vormen. 

Waarschijnlijk was dit terrein driesland waarbij het sporadisch werd gebruikt voor 

akkerbouw, maar hoofdzakelijk dienst deed als wei- of hooiland.

In de jaren ’50 en ’70 is het landschap ingrijpend veranderd als onderdeel van de 

ruilverkaveling. De heggen werden geruimd en de sloot gedempt. Het terrein werd 

geëgaliseerd. Daarbij werd ook het noordelijke deel noordelijke deel is omgezet in 

bouwland. De oude bodem is hierbij begraven. Tot slot is het gehele terrein machinaal 

diep geploegd.

20.10 Werkput 10

Historisch geografische situering

De waarnemingslocatie bevond aan de zuidzijde van de Naastenbestsche Steegjens, 

het oostelijke deel van het plangebied. Direct aan de negentiende eeuwse bewoning 

bevond zich het rechthoekig kavelblok 20. Deze lijkt het ovale kavelblok 4 te 

oversnijden en behoorde vermoedelijk tot een jongere fase van inrichting van het 

complex.

Aan het begin van de negentiende eeuw was het ingedeeld volgens een 

blokverkaveling. Daarbij waren de noordelijke percelen in gebruik als bouwland, de 

zuidelijke als bouwland. Direct aan de weg waren kleine stukken hakhout aangeplant, 

een uitwerking van het voorpootrecht. In de zuidwesthoek bevond zich het erf van huis 

603 met daarachter een tuin. De weilanden waren omgeven door houtwallen. Deze 

markeerde ook de noordgrens van het blok. De stukken bouwland werd van elkaar 

gescheiden door middel van een singel.
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De percelen werden, voor hun opname in het kadaster, allemaal beschreven als 

aanstede. Van de stukken bouwland werd daarbij aangegeven dat het om halve 

aanstede ging. Een aanstede of aangelag was het bouw- of weiland dat direct aan 

het erf grensde en onderdeel was van de hoeve. Op grond daarvan kan worden 

aangenomen dat de grond binnen dit blok (oorspronkelijk) behoorde tot een hoeve. Dit 

betrof vermoedelijk een directe voorganger van huis 603.

Deze onderzoekslocatie is gekozen als onderdeel van het onderzoek naar de 

ontwikkeling van het gebruik en de inrichting van het akkercomplex. Naar verwachting 

vertegenwoordigd kavelblok 20 hierin een jonge fase. Tegelijkertijd waren we 

benieuwd naar de relatie tussen het erf van huis 603 en het bijbehorende cultuurland. 

Onderzoek

Als gevolg van al te voortvarend verloop van het onderzoek van het grafveld (vpl 24), 

zijn de werkputten aan de westzijde van vindplaats 24 aangelegd voordat het cultuur-

landschapsonderzoek plaats had kunnen vinden. Een verplaatsing van de sleuf was 

niet mogelijk omdat er geen onverstoord deel van het bouwland buiten het erf meer 

resteerde. Voor informatie met betrekking tot de inrichting en het landgebruik op deze 

locatie zijn we daarmee aangewezen op de waarnemingen die bij het vlakdekkende 

onderzoek zijn gedaan.

Figuur 20.34
Locatie akkersleuf 10 binnen plangebied.
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20.11 Werkput 11

Historisch geografische situering

De waarnemingslocatie bevond aan de zuidzijde van de Naastenbestsche Steegjens, 

het oostelijke deel van het plangebied. Direct aan de negentiende eeuwse bewoning 

bevond zich hier een groot rechthoekig kavelblok 21. Deze lijkt het ovale kavelblok 4 

te oversnijden en zelf oversneden te worden door het kleinere kavelblok 20. Daarmee 

behoorde deze vermoedelijk tot een latere fase van inrichting van het complex.

Het blok lijkt te zijn uitgezet vanaf (het akkerpad in het verlengde van) de Sint 

Fransiscusweg (12). Aan de zuidzijde wordt het begrensd door weg 11, de weg waaraan 

de bewoning zich aan het begin van de negentiende eeuw bevond. De kavels aan de 

zuidzijde lijken vanuit hier te zijn uitgezet, en vertonen een samenhang met het hier 

gelegen erf van huis 604. De twee percelen aan de noordzijde zijn haaks op het pad 

uitgezet. Aan het begin van de negentiende eeuw is vrijwel het gehele blok in gebruik 

als bouwland. Alleen een klein perceel in de zuidoosthoek, aan de weg 11 deed dienst 

als tuin. De noordelijke percelen waren omgeven door houtwallen, terwijl de grootste 

kavels van elkaar gescheiden werden door een singel.

Het grootste perceel stond voor de opname in het kadaster bekend als de herensbogt 

en (later?) als aanstede. Een aanstede of aangelag was het bouw- of weiland dat 

direct aan het erf grensde en onderdeel was van de hoeve. Afgaande op de ligging 

was dit land dat hoorde bij het erf van huis 604. Vermoedelijk was herensbogt een 

oudere naam. Bogten zijn schrale of niet zeer vruchtbare akkers doorgaans omheind 

met houtwallen, -singels of heggen. Deze omheinde percelen worden in verband 

gebracht met het driesstelsel, waarbij deze afwisselend als akker en weiland gebruikt 

werden. De omheining die niet zelden uit meidoornheggen bestond, diende daarbij als 

Figuur 20.35
Locatie akkersleuf 11 binnen plangebied.
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veekering; om dit respectievelijk buiten of binnen te houden. Omdat de percelen niet 

in het tweede kwart van de negentiende eeuw niet (meer) geheel met wallen omsloten 

waren, refereert deze naam waarschijnlijk aan een ouder gebruik. De betekenis van het 

element heren- in deze naam is onduidelijk. Het kan een verwijzing zijn naar heerlijk 

goed, maar even zeer naar een persoonsnaam Heren.

Het perceel ten noorden hiervan heette akkerke achter heerensbogt, een duidelijke 

verwijzing naar de geografische ligging. Het meest noordelijke perceel was de 

groot akker. Deze naam wordt gedeeld met de veldnamen aan de zuidoostzijde van 

kavelblok 4 en duidt erop dat deze eens een geheel hebben gevormd. Dit ondersteund 

het idee dat kavelblok 21 later werd ingericht, waarbij blok 4 gedeeltelijk werd 

herverkaveld.

Deze onderzoekslocatie is gekozen als onderdeel van het onderzoek naar de 

ontwikkeling van het gebruik en inrichting van het akkercomplex in relatie tot de 

geomorfologie en de historische geografie. Ten aanzien van de eerste wordt gekeken 

in hoeverre het reliëf hierin een rol speelde. Meer specifiek of de hogere delen 

eerder werden ingericht dan de lagere of een andere vorm van exploitatie kenden. 

Met betrekking tot de historische geografie worden de modellen getoetst van de 

chronologie van de ruimtelijke inrichting. Naar verwachting vertegenwoordigd 

kavelblok 21 hierin een latere fase. Tegelijkertijd waren we benieuwd naar de relatie 

tussen het erf van huis 604 en het bijbehorende cultuurland. De akkersleuf is zodanig 

aangelegd dat behalve dit cultuurland ook de vermoedelijke oude zuidgrens van 

kavelblok 4 zou worden aangesneden.

Onderzoek

Bij het onderzoek van akkersleuf 11 zijn drie tussenvlakken aangelegd. Vanwege 

een misverstand werd de put echter gedicht voordat het profiel kon worden 

gedocumenteerd en bemonsterd. Als gevolg daarvan konden de verzamelde 

vondsten niet nader worden toegewezen aan eventuele sublagen. De resultaten 

van het onderzoek bieden hier derhalve niet meer dan een algemeen beeld van het 

landgebruik op deze locatie. 

Fysisch landschap en vegetatie

Fysische geografie
De basis van het profiel bestond uit een matig fijn, licht lemig dekzand (S5005.1). In de 

top daarvan had zich een podzolbodem gevormd. Deze was in de noordelijke helft van 

het terrein omgespit (S36), waarschijnlijk om de structuur van de bodem te verbeteren 

en water makkelijker te laten infiltreren en afvloeien in de leemrijke ondergrond. 

In de top van deze gebroken bodem was een plaggendek tot stand gekomen (S5020). 

Het plaggendek had een geringe dikte en was, met inbegrip van de bouwvoor, 

ongeveer 50 cm dik. De donkere bouwvoor tekende zich scherp af tegen het bruine 

plaggendek. 
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spoor vul. aard kleur lithologie insluitsels opmerkingen

5001 1 bouwvoor d br-zw zs1 h2 - met diepploegsporen aan onder-
zijde

38 1 greppel d br-zw zs1 h2 -

30 1 greppel m br-gr zs1 h1 -

28 1 greppel d br-gr zs1 h1 -

5020 1 plaggendek m gr-br zs1 h1 -

3115 1 bodem-verbetering d gr zs2 h1 - gebroken podzolbodem

39 1 greppel m gr-br zs1 h1 - vulling van plaggendek

2 m br zs1 h0 vulling van gebroken bodem

3 d zw-gr zs1 h3 -

5003 1 bioturbatie m gr zs1 h0 gebioturbeerde podzolbodem 

5005 1 C-horizont; dekzand l gr-ge zs2 h0 - bodemvorming in vrijwel volledige 
laag

Micromorfologie
De micromorfologie van het bodemprofiel werd op deze locatie niet onderzocht.

Palynologie
De akkerlagen op deze locatie werden niet palynologisch onderzocht. 

Sporen

Landgebruik en -bewerking
Onder de bouwvoor werden de restanten van een dun plaggendek aangetroffen. De 

totale dikte van het akkerdek bedroeg hier circa 0,5 m. Ten noorden van greppel S39 

werden onder het plaggendek sporen van bodemverbetering aangetroffen. Deze 

bestonden uit parallelle, oost-west gerichte banen van langgerekte kuilen (S36). 

Landschappelijke inrichting
In het tracé van de put werden vier greppels aangetroffen. Deze waren allen in 

oost-westelijke richting gegraven, haaks op akkerpad 12. De meest noordelijke, S38, 

bevond zich in het verlengde van de noordgrens van het naamloze kavelbouwland. 

Deze greppel werd machinaal vergraven en gedempt.

Ongeveer halverwege de put werd greppel S39 aangetroffen. Deze was 1,2 m diep 

vanaf de bouwvoor en grotendeel opgevuld met gebroken podzolbodem. De greppel 

vormde de zuidelijke begrenzing van de bodemverbetering (S39). De greppel komt 

niet overeen met een negentiende eeuwse perceelsgrens. Mogelijk betreft het de 

voortzetting van de zuidgrens van kavelblok 4.

Aan de zuidzijde van de sleuf bevonden zich de smalle greppel S28 en een bredere 

greppel S30. Puin en landbouwplastic in de vulling van de laatste, toont dat deze tot 

voor kort in gebruik is geweest. Greppel S28 was hier vermoedelijk een voorganger 

van. 

Overige grondsporen
In de top van het dekzand of in het plaggendek zelf werden verder geen grondsporen 

waargenomen.

Bijzonderheden
Geen.

Tabel 20.19
Beschrijving van bodemprofiel ter hoogte van 
akkersleuf 11.



728 BeSt-aarle

Vondstmateriaal

Bij het onderzoek van deze akkersleuf werden 27 vondsten verzameld. Het merendeel 

hiervan is afkomstig uit het plaggendek en greppel S39 (zie figuur 20.36). Uit deze 

laatste zijn selectief enkele stukken baksteen verzameld. Het landbouwplastic is niet 

meegenomen.

Met 10 stukken vormde het bouwkeramiek de grootste materiaalgroep, gevolgd door 

het aardewerk en het metaal. Van deze laatste groep was met name de munt, de bel 

en de devotiehanger van daterende waarde.

Datering
Het oudste grondspoor op deze locatie was waarschijnlijk greppel S30. Een fragment 

prehistorisch aardewerk in de vulling hiervan duidt er evenwel op dat het terrein Late 

Bronstijd of IJzertijd het toneel was geweest van menselijke activiteiten. Het is echter 

niet daterend voor de greppel. 

Uit het ontbreken van teelaarde in de vulling van de greppel kan worden vastgesteld 

dat deze in ieder geval dateert van voor de vorming van het plaggendek, en dat het 

areaal indertijd waarschijnlijk nog niet als bouwland werd gebruikt. De greppel werd 

vermoedelijk gedempt ten tijde van de intensieve bodemverbetering ten noorden 

hiervan. 

Het materiaal dat in het bovenliggende cultuurdek werd dateert allemaal tussen de 

Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Het vroegste materiaal in deze groep zijn stukken 

grijs- en roodbakkend aardewerk. Op basis daarvan kan worden aangenomen dat de 

intensieve akkerbouw hier niet later dan de vijftiende eeuw aanving, mogelijk al in de 

veertiende eeuw. Materiaal uit de voorgaande eeuwen ontbrak in het geheel.

Opvallend was het gegeven dat naast dit laat-middeleeuwse materiaal ook stukken 

uit de negentiende eeuw werden aangetroffen zoals een ovale devotiehanger ter 

herinnering aan de zeven smarten van Maria. In het ensemble als geheel lijkt materiaal 

dat onmiskenbaar stamt uit de zeventiende en achttiende eeuw te ontbreken. 

De zestiende eeuw wordt hierin wel vertegenwoordigd met een fragment van 

een steengoed kan en een Gelderse duit geslagen onder het bewind van Philips II 
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Overzicht van vondstmateriaal uit de akkerla-
gen en de daar op of in aanwezige structuren.
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(1587-1590). De combinatie met de geringe dikte van het dek doet vermoeden dat het 

akkerdek voor het begin van de negentiende eeuw ten minste een maal is afgegraven.

De overige greppels doorsneden het plaggendek en dateren op zijn vroegst uit de 

negentiende eeuw. Van greppels S30 en S38 kon worden vastgesteld dat deze in het 

recente verleden zijn gedempt, als onderdeel van de ruilverkaveling in de jaren ’50 en 

’70. 

Interpretatie 

Akkersleuf 11 bevond zich aan de zuidwest zijde van de Naastenbestsche Steegjens, 

in het rechthoekige kavelblok 21 dat was ingericht van uit akkerpad 12 en weg 11. Dit 

blok overschreef een deel van de bestaande inrichting van kavelblok 4.

In de late prehistorie is het terrein een tijd in gebruik geweest. Afgaande op het 

vondstmateriaal is het hierbij niet intensief geëxploiteerd. Wanneer het terrein 

vermoedelijke in de Volle Middeleeuwen opnieuw ingericht wordt, lijkt het aanvankelijk 

instantie eveneens extensief te zijn gebruikt, vermoedelijk als weidegrond. Hierin komt 

verandering in de Late Middeleeuwen. Het noordelijke deel wordt omgespit en de top 

van de gebroken bodem vormde de basis voor akkerbouw. Vermoedelijk werd niet 

lang daarna greppel S39 gedempt. Ten minste vanaf de vijftiende eeuw wordt gebruik 

gemaakt van plaggenmest bij de bewerking van dit land. Het plaggendek dat zich 

hierdoor in de loop van de tijd vormde, werd voor het begin van de negentiende eeuw 

waarschijnlijk ten minste eenmaal afgegraven, vermoedelijk om de teelaarde, al dan 

niet via de potstal, te gebruiken op een andere locatie.

In de negentiende eeuw werd het blok verder geperceleerd met behulp van greppels. 

Topografische kaarten laten zien dat de percelen in dit blok in die periode (ook) met 

heggen en singels zijn gemarkeerd. Hiervan werden echter geen resten aangetroffen. 

Deze zijn vermoedelijk geheel opgenomen in de huidige bouwvoor. Zowel de heggen 

als de greppels zijn in de jaren ’50 en ’70 geruimd in het kader van de ruilverkaveling. 

Heden ten dagen is het terrein in gebruik als akkerland.

20.12 Werkput 12

Historisch geografische situering

De waarnemingslocatie bevond in het oostelijke deel van het plangebied, in het hart 

van het akkercomplex de Naastenbestsche Steegjens. Hier bevond zich een kavelblok 

(4) dat opviel door zijn organische, ovale vorm. Akkersleuf 12 is aangelegd in de kern 

van dit blok, in het kavelblok 36.
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Figuur 20.37
Datering van het aardewerk per context.
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Kavelblok 36 was in de lengterichting in tweeën gedeeld. De oostelijke helft was 

vervolgens verder verkaveld in een min of meer regelmatige stroken, haaks op LDP 

4. Het zuidelijke deel van de westelijke helft lijkt, bij een latere fase van inrichting, te 

zijn overschreven door kavelblok 21. Het noordelijke deel dat daarna overbleef, is in 

de lengterichting opgedeeld in twee ongeveer even grote percelen. Aan de oostzijde 

wordt het blok geflankeerd door akkerpad 13. Deze bood toegang tot het akkerland 

vanaf buurtschap De Grote Straat in het zuiden en liep verder door in noordelijke 

richting. 

Aan het begin van de negentiende eeuw is het gehele blok in gebruik als bouwland. 

De primaire en secundaire kavelgrenzen waren gemarkeerd met een heg of houtwal, 

evenals enkele van de perceelsgrenzen aan de noordzijde van de oostelijke helft. 

Het akkerland aan de zuidoostzijde kende daarentegen een open inrichting. Voor de 

opname in het kadaster stonden de percelen in dit deel van kavelblok 4 bekend als 

de grote akker. Hierin verwijst –akker het gebruik van deze grond voor de teelt van 

gewassen. Deze akker-namen kunnen een indicatie zijn voor oud bouwland en komen 

buiten kavelblok 4 alleen in kavelblok 2 in grotere aantallen voor. De naam grote 

akker, komen we ook tegen in percelen aan de noordzijde van kavelblok 21 en aan de 

noordzijde van kavelblok 4, buiten het kernblok 36. Dit veronderstelt dat deze percelen 

eens deel waren van een groter akkerareaal dat in zijn geheel de Grote Akker was 

geheten. De streepakkers, die we aantreffen in het noordoostelijke deel van blok 36, 

vormden hierbinnen een kleinere eenheid. Dit akkerblok dankt zijn naam aan de wijze 

van verkaveling.

De percelen aan de noordwestzijde van het blok waren de haverdries en het haverland. 

Behalve naar het gewas dat hier klaarblijkelijk veelvuldig is verbouwd, verwijzen deze 

namen naar een specifieke exploitatiewijze. Het meest westelijk gelegen perceel 

wordt beschreven als -dries, hetgeen verwijst naar een afwisselend gebruik als akker 

Figuur 20.38
Locatie akkersleuf 12 binnen plangebied.



Figuur 20.39
Profiel werkput 12 (schaal 1:100).
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en weiland. Het naastgelegen –land werd mogelijk meer permanent als bouwland 

gebruikt. 

Geheel in het zuiden van het blok bevond zich nog een perceel, dat bekend stond als 

de grietenakker aan de bogt. Griet- verwijst hierin vermoedelijk naar een persoonsnaam. 

De bogt kan zowel refereren aan de herensbogt aan de westzijde als de bogt ten oosten 

van het blok. 

Deze onderzoekslocatie is gekozen als onderdeel van het onderzoek naar de 

ontwikkeling van het gebruik en inrichting van het akkercomplex in relatie de 

historische geografie. Als onderdeel daarvan wordt bekeken hoe het kavelblok 4 tot 

stand is gekomen en hoe de verschillende delen ervan werden geëxploiteerd. De 

akkersleuf is aangelegd in het centrale deel van kavelblok 4, op het bouwland tussen 

de vindplaatsen 31 en 32. Behalve dat hiermee beoogt werd een steekproef te nemen 

van dit deel van het blok, wilden we ook weten hoe het gebruik ervan zich verhield tot 

deze vindplaatsen.

Onderzoek

Het onderzoek van werkput 12 verliep zonder nadere bijzonderheden. Daarbij werden 

drie tussenvlakken aangelegd.

Het profiel werd bemonsterd voor micromorfologisch, palynologisch en OSL 

onderzoek. De monsters zijn genomen in aan de noordzijde van het profiel omdat de 

pre-plaggendek akkerlaag S5071, hier het best bewaard was gebleven.

De monsters voor palynologie en micromorfologie kwamen in aanmerking voor nadere 

analyse en zijn in het licht van de onderzoeksvragen onderzocht. In verband met het 

budgettaire kader en de verwachtte doorlooptijd zijn de OSL monsters niet gedateerd.

Fysisch landschap en vegetatie

Fysische geografie
Het profiel werkt gekenmerkt door een zeer gelijkvormige opbouw over de gehele 

lengte van de put. De basis ervan bestond uit een matig fijn dekzand (S5005.1). De 

onderliggende leemlaag (S5005.2) werd hier niet waargenomen. In de top van de 

bodem had zich een sterk ontwikkelde veldpodzol gevormd (S5004). Hiervan was de 

A-horizont een het bovenste deel van de E-horizont opgenomen in het bovenliggende 

akkerdek.

Aan de onderzijde van het akkerdek bevond zich het restant van een oude akkerlaag 

(S5071). Die zich onderscheidde van het plaggendek door een kenmerkende grijze 

kleur. Aan de onderzijde hiervan tekende zich duidelijk de sporen van een keerploeg af. 

Deze akkerlaag werd over de gehele lengte van het profiel waargenomen, maar was 

met name aan de noordzijde goed geconserveerd.

Hierboven bevond zich een grijsbruin plaggendek van de gebruikelijke samenstelling 

(S5070). De onderste horizont hat een homogene structuur en ploegsporen aan 

de onderzijde. Aan de noordzijde van de put was deze echter duidelijk grijze r van 

kleur (S5070.3), dan aan de zuidzijde (S5070.2). Hoewel de kleurovergang zich 

binnen een afstand van een paar meter voordeed, was hierin geen scherpe grens te 

onderscheiden. De bovenste horizont (S5070.1) vertoonde geen verschil binnen het 

tracé. Deze laag was wat donkerder dan het onderliggende deel van het plaggendek en 

had meer heterogene structuur.
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Het akkerdek op deze locatie had een bescheiden omvang. De totale dikte 
ervan, met inbegrip van de bouwvoor, bedroeg 75 cm en liep aan de uiterste 
zuidzijde af tot 65 cm.

spoor vul. aard kleur lithologie insluitsels opmerkingen

5001 1 bouwvoor d br-zw zs1 h2 - -

5070 1 plaggendek d gr-br zs2 h2 houtskool heterogeen met rommelige 
overgang naar onderliggende 
horizont; veel molwerking

2 m gr-br zs2 h1 houtskool ploegsporen aan onderzijde

3 m br-gr zs2 h1 houtskool ploegsporen aan onderzijde

5071 1 akkerlaag m gr zs2 h1 houtskool ploegsporen aan onderzijde

5004 2 E-horizont veldpodzol l gr zs2 h0 -

3 B-horizont veldpodzol d br-zw zs2 h1 -

5005 1 C-horizont; dekzand l wi-ge zs2 h0 -

Micromorfologie15

Het profiel werd bemonsterd voor micromorfologisch onderzoek in het noordelijke 

deel van de put, op een plek waar de grijze akkerlaag goed bewaard was gebleven en 

de ploegsporen aan de onderzijde hiervan duidelijk herkenbaar waren. 

Doel van het monster was inzicht te krijgen in de genese van het akkerdek op deze 

locatie,de specifieke landbewerking die hieraan ten grondslag lag en de aard en 

herkomst van het materiaal waarmee de mest was toebereid. In het bijzonder waren 

we benieuw naar de samenstelling van de grijze akkerlaag (S5071) in relatie tot het 

plaggendek (S5070).

spoor c/f: grof/fijn 
verhouding

poriën humus en/of
organische resten

bijzondere kenmerken

5070.3/5071.1
plaggendek/ 
akkerlaag

enaulisch complexe pakkingshol-
ten; wortelkanalen

vergaan organisch 
materiaal

korrels met ijzerhuidjes (uit Bs 
horizont); houtskool; profiel-
vreemd materiaal met mica’s 
en zeer fijne korrelgrootte

5071.1/ 5005
akkerlaag/ 
C-horizont

enaulisch vlakken, opgevuld met 
los gepakt materiaal; 
sub-rechthoekige, blok-
vormige bodemdelen

vergaan organisch 
materiaal

houtskool; mest; fragment 
met diatomeeën; ijzercon-
creties

De plaggenhorizonten in WP12 (5070.3/5071.1) zijn relatief licht qua kleur en bevatten 

kwartskorrels met ijzerhuidjes, ijzerconcreties, houtskoolfragmenten en resten van 

mest met diatomeeën. Opvallend is de aanwezigheid van profielvreemd materiaal 

met glimmers. Helaas was de kwaliteit van deze slijpplaten niet erg goed, doordat het 

sediment in de monsterbakken erg droog en los gepakt was. Hierdoor is met name in 

slijpplaat BA17 een sterk blokkige structuur zichtbaar.

Palynologie
Van werkput 12 zijn drie monsters op palynologische resten onderzocht. De monsters 
komen uit akkerlagen die in de volle of late middeleeuwen zijn ontstaan. Het oudste 
monster (5071.1, BX6167) komt uit een akkerlaag die niet met plaggen is bemest. De 
andere twee monsters zijn van plaggendekken. De basisgegevens zijn opgenomen in 
hoofdstuk 26, bijlagen 26.4, 26.5 en 26.6.
De boompollenpercentages variëren tussen 5 procent in de oude akkerlaag tot 21 
procent in een van de plaggendekmonsters. Dit zijn lage waarden, die samenhangen 
met heel hoge waarden voor de categorie ‘cultuurgewassen’ In het oudste monster 
zijn de cultuurgewassen met bijna 53 procent vertegenwoordigd. In de beide monsters 

15  Fritzsch en De Moor, paragraaf 26.2 van dit rapport.

Tabel 20.20
Beschrijving van bodemprofiel ter hoogte van 
akkersleuf 12.

Tabel 20.21
Micromorfologische beschrijving van een 
selectie van lagen uit het bodemprofiel ter 
hoogte van akkersleuf 12.
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uit plaggendekken ligt het percentage tussen de 41 en 43 procent. Deze hoge 
percentages komen voor rekening van het pollen van rogge (Secale). Er is ook stuifmeel 
van boekweit (Fagopyrum) en in de plaggendekken van walnoot (Juglans) aanwezig. 
De monsters laten een variatie aan palynologische resten van akkerplanten zien, 
die in lage aantallen zijn aangetroffen. In het oudste monster is meer stuifmeel van 
struikhei (Calluna vulgaris) aanwezig. In de loop van de tijd neemt het pollenaandeel 
graslandplanten toe.

werkput 12 12 12

spoornummer 5071.1 5070.1 5070.3

vondstnummer 2041 2039 2040

context  pre-plag 
akkerl.

 plaggen-
dek

 plaggen-
dek

periode (900)1000-
1400

1400-1500 1400-1500

lab.code BX6167 BX6165 BX6166

aantal geteld pollen en sporen 741 842 738

  N % N % N %

geteld aantal boompollen 37 5,0 178 21,1 92 12,4

geteld aantal pollen & sporen kruiden 704 95,0 664 78,9 646 87,5

bomen en struiken (drogere gronden) 18 2,4 105 12,5 62 8,3

bomen (nattere gronden) 19 2,6 73 8,7 30 4,1

boskruiden 0 0,0 0 0,0 0 0,0

cultuurgewassen 391 52,8 349 41,4 313 42,5

akkerplanten en ruderalen 54 7,3 55 6,5 41 5,6

moerasplanten 0 0,0 2 0,2 2 0,3

graslandplanten 105 14,2 137 16,3 149 20,2

heide- en (hoog)veenplanten 129 17,4 103 12,2 129 17,5

algemene kruiden 24 3,2 11 1,3 11 1,5

sporenplanten 1 0,1 7 0,8 1 0,1

Sporen

Landgebruik en -bewerking
De oudste resten van agrarische landgebruik op deze locatie wordt gevormd door 

akkerlaag S5071. Deze akkerlaag valt op door zijn grijze kleur en onderscheid zich 

daarmee duidelijk van het reguliere plaggendek zoals zich dat ook hierboven bevond. 

Ploegsporen aan de onderzijde laten zien dat toen deze laag een actieve bouwvoor 

was, gebruik werd gemaakt van een keerploeg. Wat de reden is voor de afwijkende 

kleur is de vraag. Het feit dat een deel van deze laag überhaupt resteerde, betekent dat 

er enige toename van het akkerdek moet hebben plaats gevonden of dat men nadien 

minder diep is gaan ploegen. Uitgaande van het eerste, betekent dit dat er mineraal 

(zandhoudend) materiaal moet zijn aangevoerd. Gebeurde dit met de bemesting? En 

waren zandhoudende plaggen hiervoor de bron? En wanneer met plaggen bereidde 

mest hiervan de oorzaak is, waarin verschilt dit dan van de plaggenbemesting die 

leidde tot de vorming van de bruine plaggendekken? Vermoedelijk veranderde er iets 

in de samenstelling of bereiding van de gebruikte mest. 

Op deze plek werd dus al een tijd akkerbouw bedreven voordat men overging op plag-

genbemesting in de bekende vorm. Ook hierbij bleef de diepe landbewerking beperkt 

tot het reguliere ploegen. Van diep spitten werden geen sporen aangetroffen. Mogelijk 

was er in eerste instantie enige variatie in de gebruikte plaggenmest. De onderste 

horizont van het plaggendek was aan de zuidzijde (S5070.2) duidelijk bruiner gekleurd 

dan aan de noordzijde (S5070.3). Dit verschil werd in de bovenste horizont (S5070.1) 

niet meer waargenomen.

Tabel 20.22
Overzicht pollen naar vegetatiecategorie van 
geselecteerde lagen uit het bodemprofiel ter 
hoogte van akkersleuf 12.
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De top van het plaggendek is heden ten dage nog steeds in gebruik. Als gevolg daarvan 

heeft zich hierin een donkere bouwvoor gevormd (S5001). De strakke ondergrens laat 

zien dat gewoon ploegen hierbij volstaat.

Landschappelijke inrichting
Binnen het tracé van de akkersleuf werden geen sporen van aangetroffen die 

gerelateerd kunnen worden aan de inrichting van het kavelblok. Behalve het 

kleurverschil in de onderste horizont van het plaggendek, lijkt het terrein als een 

geheel te zijn bewerkt. 

De resten van de heggen of houtwallen die hier in de negentiende eeuw hebben 

gelegen zijn volledig opgenomen in de huidige bouwvoor. 

Overige grondsporen
In de top van het ongestoorde dekzand werden enkele paalsporen aangetroffen. Deze 

behoorden vermoedelijk tot bewoningssporen uit de IJzertijd of Romeinse van de 

naastgelegen vindplaatsen (vpl 15 of 22).

Bijzonderheden
Geen.

Vondstmateriaal

Bij het onderzoek van deze akkersleuf werden 37 vondsten verzameld. Het merendeel 

hiervan is afkomstig uit de bouwvoor en de bovenste horizont van het plaggendek. 

Uit de oudere akkerlaag konden slechts enkele vondsten worden verzameld (zie figuur 

20.40).

Met 23 stukken vormde het aardewerk de grootste materiaalgroep, gevolgd door 

het bouwkeramiek, dat met 7 stukken werd vertegenwoordigd. Dit materiaal kwam 

uitsluitend voor in de bouwvoor. De groep metaal omvatte 3 stukken. Hiervan waren 

de munt en de gesp goed dateerbaar. 

Datering
De oudste sporen op deze locatie zijn de paalkuiltjes die in de top van het dekzand 

werden aangetroffen. Deze zijn vermoedelijk onderdeel van vindplaats 15 of 22 en 

dateren dan uit de IJzertijd of Romeinse tijd. Materiaal uit deze periode werd ook 

aangetroffen in de bovenliggende akkerlaag S5071. Hoewel we ervan uit kunnen gaan 

dat indertijd ook al akkerbouw werd bedreven op deze plek, is het niet daterend voor 

de akkerlaag. De aanwezigheid van sporen van een keerploeg duidt erop dat deze in 

ieder geval tot in de Volle Middeleeuwen in gebruik was.

Behalve het prehistorisch aardewerk, dateert het materiaal in het bovenliggende 

cultuurdek allemaal tussen de Volle Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Het vroegste 

materiaal in deze groep is een fragment Paffrath aardewerk en dateert tussen 950 en 

1150. Gelet op de nabijheid van de vindplaatsen 31 en 32 is het opvallend dat slechts 

een fragment uit deze periode werd aangetroffen, zeker gezien de grote hoeveelheid 

materiaal dat in deze nederzettingen zelf werd gevonden. Mogelijk missen we een deel 

van het oorspronkelijke profiel.

Zowel de grijze cultuurlaag als de onderste horizont van het plaggendek bevatte 

weinig materiaal. Een kleine, dubbelovale gesp (1400-1650) in de laatste (S5070.2) 

toont dat deze laag in ieder geval (tot) in de vijftiende eeuw in gebruik moet zijn 

geweest.
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Het jongste materiaal in de bovenste horizont (S5070.1) dateert eveneens uit de Late 

Middeleeuwen. Materiaal uit deze periode kwam ook voor in de top van het dek, de 

huidige bouwvoor S5001. Hierin werd tevens aardewerk aangetroffen uit de zestiende, 

zeventiende en achttiende eeuw, zij het in bescheiden aantallen. 

Interpretatie 

Akkersleuf 12 is aangelegd in het centrale deel van het ovale kavelblok 4, op het 

bouwland naast vindplaats 32. Nederzettingssporen uit IJzertijd of Romeinse tijd 

duiden erop dat hier in deze periode werd gewoond. Daarbij werd vermoedelijk ook 

akkerbouw bedreven. Dit wordt ondersteund door de aanwezigheid van aardewerk in 

het bovenliggende akkerdek.

Het cultuurdek op deze locatie is vrij uniform en wordt gekenmerkt door de 

aanwezigheid van een grijze akkerlaag (S5071) onder het reguliere, bruine plaggendek 

(S5070). Afgaande op de sporen aan de onderzijde van deze laag werd bij de bewerking 

ervan gebruik gemaakt van een keerploeg. Tevens moet er daarbij zandhoudend 

materiaal zijn opgebracht. Wanneer dit gebeurd is als onderdeel van de bemesting, 

zoals dat voor het bovenliggende plaggendek het geval is, moet de samenstelling 

hiervan een andere zijn geweest gelet op het onmiskenbare kleurverschil tussen beide 

lagen.

De vorming van het bruine plaggendek S5070 werd ten minste vanaf de vijftiende eeuw 

ingezet. In deze periode is men overgegaan op het gebruik van plaggenmest met de 

gangbare samenstelling. Dit gebruik duurde voort tot en met de negentiende eeuw. 

Het is echter de vraag of het akkerdek hier niet tussentijds is afgegraven. Materiaal 

uit de Volle Middeleeuwen is hier schaars, terwijl dit in overvloed werd aangetroffen in 

de naastgelegen nederzetting. Dit moet dan al voor de vijftiende eeuw zijn gebeurd, 

aangezien materiaal uit die periode wel ruim vertegenwoordigd is. 

De enige aanwijzingen dat het terrein ooit uit afzonderlijke percelen bestond en als 

zodanig is bewerkt, was mogelijk een kleurverschil in de onderste horizont van het 

plaggendek. Dit werd in het bovenliggende deel niet waargenomen. Van een duidelijke 

perceelsmarkering zijn evenwel geen sporen gevonden. De resten van de heg of 
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houtwal die zich volgens de topografische kaarten hier in de negentiende eeuw heeft 

bevonden zijn volledig opgenomen in de bouwvoor.

20.13 Werkput 13

Historisch geografische situering

De waarnemingslocatie bevond in het oostelijke deel van het plangebied, in het hart 

van het akkercomplex de Naastenbestsche Steegjens. Hier bevond zich een kavelblok 

(4) dat opviel door zijn organische, ovale vorm. Akkersleuf 13 is aangelegd in het 

noordelijke deel van dit blok.

Het deel van kavelblok 4 ten noorden van kernblok 36 was opgedeeld in een 

blokverkaveling. Daarbij werden de afzonderlijke blokken uitgezet vanaf de 

buitengrens LDP 4. Aan weerszijde werd dit areaal geflankeerd door de akkerpaden 

12 (in het verlengde van de St-Fransiscusweg) en 13. Deze boden toegang tot het 

akkerland vanaf buurtschap De Grote Straat in het zuiden en liepen verder door in 

noordelijke richting.

Aan het begin van de negentiende eeuw is dit deel van het kavelblok in zijn geheel in 

gebruik als akkerland en waren vrijwel alle kavelgrenzen gemarkeerd met een heg of 

houtwal.

Het centrale kavel stond voor de opname in het kadaster bekend als de Bestsen akker. 

Hierin verwijst –akker het gebruik van deze grond voor de teelt van gewassen. Deze 

akker-namen kunnen een indicatie zijn voor oud bouwland en komen buiten kavelblok 

4 alleen in kavelblok 2 in grotere aantallen voor. De percelen aan de noordwestzijde 

heette beiden groten akker. Behalve dat deze vermoedelijk samen eens een geheel 

hebben gevormd, komen deze naam ook tegen voor percelen in kavelblok 21 en 36. Dit 

doet vermoeden dat deze percelen eens deel waren van een groter akkerareaal dat in 

zijn geheel de Grote Akker was geheten.

Twee percelen aan de oostzijde waren het eeuwsel genaamd. Deze term werd gebruikt 

om relatief arme of zure beekdalgraslanden aan te duiden. Twee percelen aan de 

westzijde droegen de naam het looiken. Het kan gaan om een verkleining van een 

lo-naam. Afgaande op de namen en het gebruik van omliggende percelen duidt deze 
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hier waarschijnlijk niet zozeer op de aanwezigheid van bos of een open plek daarin, 

maar op een moerassige weide.16 

Deze onderzoekslocatie is gekozen als onderdeel van het onderzoek naar de 

ontwikkeling van het gebruik en inrichting van het akkercomplex in relatie de 

historische geografie. Als onderdeel daarvan wordt bekeken hoe het kavelblok 4 tot 

stand is gekomen en hoe de verschillende delen ervan werden geëxploiteerd. De 

akkersleuf is aangelegd in het noordelijke deel van kavelblok 4, op de voormalige 

Bestsen akker en de groten akker. Deze sleuf dient als steekproef voor dit deel van het 

kavelblok. 

Onderzoek

Bij het onderzoek van werkput 13 zijn drie tussenvlakken aangelegd en verliep zonder 

verdere bijzonderheden. Greppel S2117 is daarbij niet gecoupeerd onder het niveau van 

het sporenvlak (vlak 2).

Het profiel is bemonsterd ter hoogte van greppel S2119. Omdat deze greppel was 

opgevuld met oud akkerdek wilden we hiermee inzicht krijgen op het landgebruik voor 

de vorming van het plaggendek. De monsters voor palynologie en micromorfologie 

kwamen in aanmerking voor nadere analyse en zijn in het licht van de onderzoeksvra-

gen onderzocht. In verband met het budgettaire kader en de verwachtte doorlooptijd 

zijn de OSL monsters niet gedateerd.

16  Beijers 1996, 186.

Figuur 20.42
Locatie akkersleuf 13 binnen plangebied.
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Fysisch landschap en vegetatie

Fysische geografie
Het profiel werd gekenmerkt door een gelijkvormige opbouw over de gehele lengte 

van de put, die alleen werd onderbroken door greppel S2117. De basis ervan bestond 

uit een matig fijn dekzand (S5005.1). De onderliggende leemlaag (S5005.2) werd 

hier niet waargenomen. In de top van de bodem had zich een sterk ontwikkelde 

veldpodzol gevormd (S5004). Hiervan was de A-horizont een het bovenste deel van 

de E-horizont opgenomen in het bovenliggende akkerdek. Met name in noordelijke 

richting waren op sommige plekken grotere delen van de podzolbodem beter bewaard 

gebleven. Hier werd ook de donkergrijze laag S5003 waargenomen. Vanwege de 

scherpe ondergrens werd deze aanvankelijk beschouwd als een oude cultuurlaag. Op 

grond van aanwezigheid van een grote hoeveelheid kleine mangaandeeltjes verspreid 

hierin, en het ontbreken hiervan in de bovenliggende akkerlagen, is deze laag toch 

geïnterpreteerd als een natuurlijke horizont.

In de spitsporen aan de onderzijde van het bovenliggende plaggendek werden 

restanten aangetroffen van een oudere, grijze akkerlaag (S5062). Het plaggendek had 

een gelaagde opbouw Hoewel vergelijkbaar met het dek aan de zuidzijde van greppel 

S2117, was het plaggendek aan de noordzijde iets bleker en grijzer. Onduidelijk is of dit 

verband hield met de samenstelling van bodem of met de exploitatie. In beide delen 

was er een kleurverloop waar te nemen in het plaggendek, waarbij deze donkerder 

werd naar boven toe. Daarbinnen waren ten minste twee lagen te onderscheiden. Op 

sommige plaatsen werden aanwijzingen gevonden dat er hierbinnen nog meer bewer-

kingshorizonten resteerden. Omdat deze veel minder sterk contrasteerden waren ze 

niet goed te onderscheiden.

In de top van het plaggendek had zich als gevolg van moderne machinale 

landbewerking en intensieve bemesting een donkere bouwvoor (S5001) gevormd. Deze 

strekt zich uit over het gehele terrein. Het akkerdek als geheel had een bescheiden 

omvang en was, met inbegrip van de bouwvoor, circa 60 cm dik. 

spoor vul. aard kleur lithologie insluitsels opmerkingen

5001 1 bouwvoor d br-zw zs1 h2 - -

2117 1 greppel d zw-gr zs1 h2 houtskool nazak van S5001

2 d gr-br zs1 h2 houtskool

3 m gr-br zs1 h1 houtskool vulling van S5061.1

5060 1 plaggendek m br-gr zs1 h1 - heterogeen; ploegsporen aan 
onderzijde

2 m gr-br zs1 h1 - met spitsporen aan onderzijde

5061 1 plaggendek m br-gr zs1 h1 - ploegsporen aan onderzijde

2 m gr-br zs1 h1 - met ploegsporen aan onderzijde; 
verm. geen spitsporen

5062 1 restant akkerlaag m gr zs1 h1 - resteert alleen in vulling van spit-
sporen S5060.2 en S5061.2

2119 1 greppel l gr-br zs1 h0 -

5003 1 gebioturbeerde 
E-horizont(?)

d gr zs1 h0 - mogelijk restant oude cultuurlaag

5004 2 E-horizont veldpodzol l gr zs2 h0 -

3 B-horizont veldpodzol d br-zw zs2 h1 -

5005 1 C-horizont; dekzand l wi-ge zs2 h0 -

Micromorfologie17

Het profiel werd bemonsterd voor micromorfologisch onderzoek ter hoogte van 

greppel S2119. Deze was opgevuld met akkerdek voordat het plaggendek werd 

17  Fritzsch en De Moor, paragraaf 26.2 van dit rapport.

Tabel 20.23
Beschrijving van bodemprofiel ter hoogte van 
akkersleuf 13.



Figuur 20.43
Profiel werkput 13 (schaal 1:100).
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gevormd. 

Doel van het monster was inzicht te krijgen in de genese van het akkerdek op deze 

locatie,de specifieke landbewerking die hieraan ten grondslag lag en de aard en 

herkomst van het materiaal waarmee de mest was toebereid.

spoor c/f: grof/fijn 
verhouding

poriën humus en/of
organische resten

bijzondere kenmerken

5061.1/5061.2
plaggendek

enaulisch complexe pakkings-
holten; gangen

vergaan organisch 
materiaal

houtskool; fytolieten; korrels 
met huidjes van sesquioxiden; 
anortische ijzerconcreties

5061.2/ 2119
plaggendek/ 
greppelvulling

enaulisch complexe pakkings-
holten; gangen en 
opgevulde gangen

vergaan organisch 
materiaal; onderin 
meer dan bovenin

houtskool; verplaatste silt-
kruimels

De plaggenhorizonten in WP13 (lagen 5061.1/5061.2) vertonen veel overeenkomsten 

en zijn micro-morfologisch vrijwel niet van elkaar te onderscheiden. De lagen bevatten 

ijzerconcreties, korrels met ijzerhuidjes, siltkruimels, houtskool, resten van dierlijke 

uitwerpselen en fytolieten. Onderin laag 5061.2 is een overgang te zien naar sediment 

met duidelijk meer organisch materiaal.

Palynologie
De palynologische informatie van werkput 13 is afkomstig van een akker die tussen 
900 en 1300 of misschien tussen 1400 en 1500 met plaggen is bemest (spoor 5061.2, 
BX6169). Een ander monster is van een plaggendek dat tussen 1400 en 1600 is ontstaan 
(spoor 5061.1, BX6168). Het derde monster uit deze werkput komt uit de vulling van 
een greppel die niet nauwkeurig gedateerd is (spoor 2119.1, BX6170). De basisgegevens 
staan in hoofdstuk 26, bijlagen 26.4, 26.5 en 26.6.
Het oudste monster heeft een laag boompollenpercentage opgeleverd (11,5%). De best 
gevulde categorie is die van de cultuurgewassen (42,9%). In dit monster is stuifmeel van 
vlas (Linum usitatissimum) aanwezig. Dit gewas is niet aangetroffen in de werkputten 8 
en 12, maar wel in monsters uit de werkputten in het zuidwesten van het plangebied. 
Het stuifmeel van walnoot (Juglans) wijst op bemesting met huisvuil, aangezien deze 
boom eerder in boomgaarden bij boerderijen stond dan langs de randen van een akker. 
Misschien is de gevonden stuifmeelkorrel van vlas ook met huisvuil meegekomen. De 
categorieën ‘graslandplanten’ en ‘heide- en (hoog)veenplanten’ zijn in vergelijkbare 
percentages aangetroffen.
Het jongste van de twee plaggendekmonsters laat een vergelijkbaar beeld zien. Het 
boompollenpercentage is iets toegenomen en bij de cultuurgewassen is alleen stuifmeel 
van rogge (Secale), graan en boekweit (Fagopyrum) gevonden.
Het monster uit de greppel bevat bijna 46 procent boompollen. Els (Alnus) is het best 
vertegenwoordigd, maar opmerkelijk is de aanwezigheid van haagbeuk (Carpinus 
betulus) met 4,5 procent. In het monster is bijna geen stuifmeel van cultuurgewassen 
en van de akkerflora aangetroffen en er kwam nauwelijks palynologisch materiaal 
van moerasplanten, waterplanten of waterorganismen in voor. Het pollen van grassen 
(Poaceae) en struikhei (Calluna vulgaris) maakt als in zoveel monsters van Best Aarle 
een belangrijk deel uit van de getelde pollenkorrels en sporen. 

Tabel 20.24
Micromorfologische beschrijving van een 
selectie van lagen uit het bodemprofiel ter 
hoogte van akkersleuf 13.
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werkput 13 13 13

spoornummer 5061.2 5061.1 2119.1

vondstnummer 2028 2027 2029

context plaggen-
dek

plaggen-
dek

greppel

periode 900-
1300(1400-
1500?)

1400-1600 ME/NT?

lab.code BX6169 BX6168 BX6170

aantal geteld pollen en sporen 737 859 648

  N % N % N %

geteld aantal boompollen 85 11,5 169 19,7 297 45,8

geteld aantal pollen & sporen kruiden 652 88,5 690 80,3 351 54,2

bomen en struiken (drogere gronden) 45 6,1 111 12,9 142 21,9

bomen (nattere gronden) 40 5,4 58 6,8 155 23,9

boskruiden 0 0,0 0 0,0 0 0,0

cultuurgewassen 316 42,9 374 43,5 25 3,9

akkerplanten en ruderalen 70 9,5 43 5,0 7 1,1

moerasplanten 1 0,1 1 0,1 2 0,3

graslandplanten 118 16,0 129 15,0 171 26,4

heide- en (hoog)veenplanten 114 15,5 118 13,7 95 14,7

algemene kruiden 30 4,1 20 2,3 3 0,5

sporenplanten 3 0,4 5 0,6 48 7,4

Sporen

Landgebruik en -bewerking
De oudste resten van agrarische landgebruik op deze locatie wordt gevormd door 

akkerlaag S5062. De resten hiervan werden aangetroffen in de vulling van de 

spitsporen van de plaggendekken S5060 en S5061 en onderscheidden zich hiervan 

door hun relatief lichte, grijze kleur. De reden voor dit kleurverschil is onduidelijk. 

Mogelijk heeft het te maken met de ondergrond, de duur van exploitatie of de wijze 

van bemesting. Dat er nog restanten van deze laag resteerden betekent dat er voor het 

diepspitten reeds sprake was van enige ophoging.

Onzeker is of men het gehele terrein heeft omgespit. De scherpe, hoekige sporen 

hiervan ontbreken aan de onderzijde van het plaggendek (S5061.2) ten noorden 

van greppel S2117. De ondiepe geschulpte sporen duiden erop dat de diepere 

landbewerking hier beperkt is gebleven tot ploegen.

Aan weerszijde van de greppel was te zien hoe het plaggendek donkerder werd naar 

boven toe. Dit betekent dat men vaker is gaan bemesten en/of dat de gebruikte mest 

meer humeus materiaal ging bevatten. Voor zover kon worden nagegaan heeft men 

ook gedurende de vorming van het dek voor de diepere landbewerking volstaan met 

het reguliere ploegen. De vorming van de bovenste donkere horizont (S5060.1 en 

S5061.1) is daarbij mogelijk een combinatie van een grotere mestgift en eenmalig 

dieper ploegen.

De top van het plaggendek is heden ten dage nog steeds in gebruik. Als gevolg daarvan 

heeft zich hierin een donkere bouwvoor gevormd (S5001). De strakke ondergrens laat 

zien dat gewoon ploegen hierbij volstaat.

Landschappelijke inrichting
Halverwege het tracé van de akkersleuf werden twee smalle, parallelle greppeltjes 

aangetroffen onder het plaggendek (S2118 en S2119). Deze waren vermoedelijk 

onderdeel van de onderliggende nederzetting en lijken geen rol gespeeld te hebben bij 

het latere inrichting van de agrarische ruimte.

Dit is wel het geval met de 10 m brede greppel die werd aangesneden aan de zuidzijde 

van de put. Deze markeerde de grens tussen de Bestsen akker en de groten akker. De 

Tabel 20.25
Overzicht pollen naar vegetatiecategorie van 
geselecteerde lagen uit het bodemprofiel ter 
hoogte van akkersleuf 13.
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greppel lijkt onderdeel te zijn van de vroege inrichting van dit deel van het terrein. De 

resten van de heggen of houtwallen die hier in de negentiende eeuw hebben gelegen 

zijn volledig opgenomen in de huidige bouwvoor. 

Overige grondsporen
Aan de noordzijde van de put werden in de top van het ongestoorde dekzand sporen 

aangetroffen van een huisplattegrond (huis 376). Deze was onderdeel van een 

nederzetting uit de Romeinse tijd (vpl 22).

Bijzonderheden
geen

Vondstmateriaal

Bij het onderzoek van deze akkersleuf werden 99 vondsten verzameld. Het merendeel 

hiervan is afkomstig uit het plaggendek. Aan beide zijden van greppel S2117 kon hieruit 

voldoende materiaal worden verzameld, zodat ook een onderling vergelijk mogelijk 

is. Helaas werd geen materiaal aangetroffen in de resterende delen van de oudere 

akkerlaag S5062 (zie figuur 20.44).

Met 56 stukken vormde het aardewerk de grootste materiaalgroep, gevolgd door het 

metaal, dat met 17 stukken werd vertegenwoordigd. Bouwkeramiek (8 stuks) kwam 

uitsluitend voor in de bouwvoor en de bovenste horizont van het plaggendek; Het 

enige glasfragment werd aangetroffen in de bovenste vulling van greppel S2117. 

Datering
De sporen van de huisplattegrond en de greppels S2118 en S2119 waren onderdeel 

van nederzetting die op deze plek werd aangetroffen en dateren uit de Romeinse tijd. 

Aardewerk uit deze periode werd ook aangetroffen in het bovenliggende akkerdek.

Behalve het prehistorisch aardewerk, dateert het materiaal in het bovenliggende 

cultuurdek allemaal tussen de Volle Middeleeuwen en Nieuwe tijd. De vroegste 

stukken betroffen stukken kogelpot aardewerk en keramiek uit Paffrath, Pingsdorf. Dit 

dateert tussen de late tiende en de twaalfde eeuw en sluit direct aan op de datering 

van de naastgelegen vindplaats 32. Afgaande op het aardewerk is het bouwland in de 

opvolgende periode ononderbroken in gebruik gebleven.

In de onderste horizont van het plaggendek werd alleen ten noorden van greppel 

S2117 dateerbaar materiaal aangetroffen. Dit bestond uitsluitend uit aardewerk uit de 

late prehistorie en Volle Middeleeuwen. Het jongste materiaal betrof een fragment 

Zuid-Limburgs aardewerk en dateert uit de twaalfde eeuw. Gelet op de aard van het 

cultuurdek is het de vraag of dit aardewerk bij de bewerking van deze laag op de akker 

zijn geraakt. Vermoedelijk is het afkomstig van een oudere akkerlaag die (vrijwel) 

volledig werd opgenomen in het plaggendek. De aanwezigheid van S5062 ondersteund 

deze mogelijkheid.

Het materiaal spectrum in de bovenste horizont van het plaggendek stemt voor 

beide delen van het profiel overeen. Behalve aardewerk uit de Volle Middeleeuwen 

is hierin ook materiaal uit de Late Middeleeuwen ruim vertegenwoordigd. 

Aardewerk dat onmiskenbaar dateert uit de Nieuwe tijd ontbreekt echter. Niettemin 

werden wel enkele metalen voorwerpen uit deze periode aangetroffen zoals twee 

musketkogels, een sub-rechhoekige gesp uit de achttiende eeuw en de huls van 

een Beaumontpatroon uit de late negentiende eeuw. Deze bevonden zich evenwel 

bovenin het dek. Interessant is dat deze voorwerpen waarschijnlijk een geheel ander 
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depositieproces vertegenwoordigen dan het aardewerk. 

Hoewel in de bouwvoor, de top van het plaggendek, wel enkele stukken aardewerk uit 

de zeventiende en achttiende eeuw werden gevonden, blijft dit slechts een klein deel 

van het totaal.

Greppel S2117 is lange tijd onderdeel geweest van de inrichting van dit deel van het 

akkercomplex en gaan in ieder geval terug tot de Late Middeleeuwen. De bovenste 

laag van het plaggendek volgde de berm en vulde deze gedeeltelijk op. Op grond van 

het vondstmateriaal kan worden vast gesteld dat de greppel niet voor de negentiende 

eeuw kan zijn gedempt. Topografische kaarten laten zien dat deze perceelsgrens tot 

in de jaren ’70 in gebruik was. Vermoedelijk is de greppel toen, als onderdeel van de 

ruilverkaveling gedempt. De huidige bouwvoor (S5001) strekt zich uit over het gehele 

terrein en oversnijdt de greppel. 

Interpretatie 

Akkersleuf 13 werd aangelegd in het noordelijk deel van het ovale kavelblok 4, 

buiten het kernblok 36. Het terrein heeft een lange geschiedenis lijkt als cultuurland. 

Nederzettingssporen uit duiden erop dat hier in de late IJzertijd of Romeinse tijd werd 
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Datering van het aardewerk per context.
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gewoond. Waarschijnlijk is het gedurende die periode ook in gebruik als akkerland. Het 

aardewerk dat in het bovenliggende akkerdek werd aangetroffen bestrijkt een periode 

die breder is dan alleen de fase van de nederzetting.

Mogelijk gaat het gebruik van de grijze akkerlaag (S5062) waarvan de restanten 

werden aangetroffen in de spitsporen onder het plaggendek, in oorsprong ook terug 

tot deze periode. Vondstmateriaal geeft hierover geen uitsluitsel. Tot de overgang naar 

bemesting met zandhoudende plaggen zal de akkerbouw zich voltrokken hebben in 

deze horizont. 

Na de Romeinse tijd werd dit terrein in de Volle Middeleeuwen weer in cultuur 

genomen. Dit gebeurde in ieder geval voor de twaalfde eeuw, maar lijkt samen te 

vallen met de inrichting en de bewoning van het erf van de nabijgelegen vindplaats 32. 

Onduidelijk is wanneer men hier overgaat op het gebruik van plaggenmest. Het 

vondstmateriaal in de onderste horizont van het plaggendek is niet jonger dan de 

twaalfde eeuw. Gelet op de trends elders in het akkercomplex is dit evenwel wat 

vroeg en het is ook mogelijk dat dit materiaal overwegend afkomstig is uit de oudere 

cultuurlaag die in dit dek is opgenomen. Het vondstmateriaal biedt echter geen 

uitsluitsel.

In ieder geval lijkt men akkerbouw op dit terrein al in een vroeg stadium in een 

intensieve vorm te bedrijven. Het volledige plaggendek, zoals dat resteert onder 

de bouwvoor, lijkt al voor het begin van de zestiende tot stand te zijn gekomen. 

Onduidelijk is of deze akker tussentijds is afgegraven. Het relatief bescheiden volume 

van het plaggendek als geheel en de geringe hoeveelheid materiaal uit de Nieuwe 

tijd wijzen in deze richting. Niettemin vertoont het vondstensemble vertoont een 

doorlopende chronologie zonder duidelijke lacunes. 

Spitsporen aan de onderzijde van het plaggendek vormen de enige aanwijzing voor 

intensieve bodem-verbetering op deze locatie. Verder heeft men voor de diepere 

landbewerking (kunnen) volstaan met het reguliere ploegen. Hoewel het akkerdek 

op de afzonderlijke percelen een vergelijkbare opbouw kende, waren er ook 

duidelijke verschillen in te onderscheiden. Dit veronderstelt dit deel van het complex 

op hoofdlijnen een zelfde ontwikkeling doormaakt, maar dat er op perceelniveau 

verschillen waren in de bewerking en bemesting.

Het akkerland in dit deel van het kavelblok lijkt al vanaf een vroeg stadium verkaveld te 

zijn in een aantal grote blokvormige percelen. Deze werden gemarkeerd door middel 

van een greppel. Deze verkaveling gaat ten minste terug tot de Late Middeleeuwen en 

is in gebruik geweest tot de ruilverkaveling in de jaren ’70. Toen is de greppel gedempt 

en zijn de afzonderlijke percelen samengevoegd. Dit deel van het akkercomplex is tot 

op heden in gebruik gebleven voor de teelt van gewassen. 

20.14 Werkput 118

Onderzoek

Op vindplaats 11 werden in werkput 118 de restanten van een natuurlijke depressie 
aangetroffen. In het profiel was een intacte beekeerdbodem te zien, die was opgevuld 
met een onder meer een opvallend licht gekleurd pakket zand (S5550). Deze werd 
aanvankelijk geïnterpreteerd als een overstuivingslaag, waarin nadien bodemvorming 
had plaats gevonden. 
Deze depressie bood een mooie gelegenheid om inzicht te krijgen in het oude 
landschap, voorafgaand aan de laat-en post-middeleeuwse intensieve akkerbouw. 
Behalve dat dit een licht kon werpen op een -wellicht door mensenhanden gecreëerde- 
milieuramp, zou de begraven bodem inzicht verschaffen in het landgebruik door 
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gemeenschappen in de voorafgaande periode, een verwachting die was ingegeven door 
de vondst van tientallen stukken handgevormd aardewerk in dit oude oppervlak.

Om zicht te krijgen op de landschapsgenese en de overstuivingshypothese te toetsen is 
het bodemprofiel is onderzoek gedaan naar de micromorfologie van de bodemlagen en 
naar het stuifmeel dat hierin besloten ligt. Hiertoe is het profiel integraal bemonsterd 
met twee 50 cm lange monsterbakken. 
Na monstername is de depressie laagsgewijs machinaal verdiept waarbij 
vondstmateriaal is verzameld.

Figuur 20.46
Locatie depressie in werkput 118 binnen 
plangebied.

Figuur 20.47
Profielkolom in het diepste deel van de 
depressie in werkput 118. 
1 bouwvoor (S5001); 
2 plaggendek (S5510); 
3 dempingslaag (S5550); 
4 met zandig sediment aangereikte cultuur-
laag (bruingrijs S5524 op grijs S5523); 
5 natuurlijke Ah-horizont (S5525); 
6 overgang natuurlijke A-horizont naar 
C-horizont met roestvlekken (S5530.1); 
7 C-horizont met roestvlekken (S5530.2); 
8 C-horizont met roestvlekken (sterk zandige 
leem; S5530.3).
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Fysisch landschap en vegetatie

Fysische geografie
Uit het profiel blijkt dat de lemige dekzanden (S5530/5540) geleidelijk oplopen in 
noordwestelijke richting. In de top daarvan heeft zich een veldpodzolbodem gevormd 
(S5525-5527). Resten van de podzol-A zijn nog bewaard. 
Deze A-horizont is afgedekt door een zandlaag S5550. Deze aanvankelijk geïnterpreteerd 
als overstuiving, hoewel de grens tussen beide lagen niet scherp is. Dit werd 
toegeschreven aan secundaire podzolering in de deklaag S5550. Deze was het meest 
duidelijk op de meest noordelijke flank van depressie, in de zone waar ook het 
oorspronkelijke oppervlak extreme podzolering vertoont. In andere delen van het 
profiel was dit evenwel minder goed zichtbaar; de B-horizont ontbrak of was zeer 
vaag (enkele micro-bandjes). De A en E van de bovenste secundaire podzol zijn overal 
opgenomen in het plaggendek. Op basis van het palynologisch en micormorfologisch 
onderzoek is deze interpretatie later bijgesteld en moet het gaan om een ophogings/
dempingslaag van teelaarde afkomstig van het (naastgelegen) akkerland (zie hieronder).
Bovenin de Ah-horizont bevond zich een grijze (S5523) en een bruingrijze cultuurlaag 
(S5524). Deze werden beschouwd als onderdeel van de overstuivingsfase waarbij de top 
van de natuurlijke bodem gecultiveerd is.

spoor vul. aard kleur lithologie insluitsels opmerkingen

5001 1 bouwvoor d br-zw zs1 h2 - -

5510 1 plaggendek d zw-gr zs1 h2 houtskool -

5550 1 overstuiving/ dempingslaag l begr zs1 h0 - -

5524 1 overstuiving/ cultuurlaag m brgr zs2 h1 - Bevat aardewerk

5523 1 overstuiving/ cultuurlaag m gr zs2 h1 - -

5525 1 Ah-horizont veldpodzol d zw zs2 h3 - -

5002 1 Overgang A/C-horizont l brgr zs2 h0 - met gleyvorming

2 C-horizont l gr zs2 h0 - met gleyvorming

3 C-horizont l grwi lz2 h0 - met gleyvorming

Micromorfologie18

Om uitsluitsel te krijgen over de mogelijke antropogene bewerking van de begraven 

bodem ter hoogte van de depressie en van de aard en genese van de grijze bodemlaag 

S5550, 5523 & 5524, in het veld geïnterpreteerd als stuiflaag, is de micromorfologie van 

deze lagen bestudeerd. 

spoor c/f: grof/fijn 
verhouding

poriën humus en/of
organische resten

bijzondere kenmerken

5510/5550
plaggendek/
stuiflaag

enkelvoudig
gespatieerd; 
fijn enaulisch

complexe pakkings-
holten; vlakken en 
gangen

vergaan organisch 
materiaal

Veel houtskool; mest met fyto-
lieten

5550/5524
stuiflaag/
cultuurlaag

enaulisch complexe pakkings-
holten en vlakken

vergaan organisch 
materiaal; sclerotia

ijzeraanrijking; verplaatste ijzer-
concreties

5524/5523
stuiflaag/
cultuurlaag

enaulisch Opgevulde vlakken 
met ijzerarm mate-
riaal, mogelijk een E 
horizont

Vergaan organisch 
materiaal, erg 
donker gekleurd; 
organisch
materiaal geïm-
pregneerd met ijzer

dierlijke uitwerpselen; disortische 
ijzerconcreties

5523/5525
Cultuurlaag/
Ah horizont

enaulisch Gangen, deel opge-
vuld met ‘schone 
korrels’, niet met 
organisch materiaal

Vergaan organisch 
materiaal; veel zeer 
fijn houtskool

Veel houtskool; mest fragment 
met fytolieten; weinig materiaal 
uit Bs horizont

18  Fritzsch en De Moor, paragraaf 26.2 van dit rapport.

Tabel 20.26
Beschrijving van bodemprofiel ter hoogte van 
depressie in werkput 118.

Tabel 20.27
Micromorfologische beschrijving van een 
selectie van lagen uit het bodemprofiel ter 
hoogte van depressie in werkput 118.
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De onderzochte opvullingshorizonten van de depressie in WP118 verschillen aanzienlijk 

van elkaar:  

Laag 5510 betreft een plaggenlaag die bestaat uit slecht gesorteerd zand met 

fragmenten mest met fytolieten en veel houtskool. De in het veld zichtbare scherpe 

overgang naar de onderliggende laag 5550 is in de slijpplaat vrijwel niet te zien.

Laag 5550 bevat in-situ ijzer aanrijking (inspoeling) alsook verplaatst fijnkorrelig 

materiaal. Tevens bevat de grondmassa veel sclerotia (verdikkingen in schimmeldraden 

waarin de schimmel voedingsstoffen en vocht opslaat).

Laag 5524bevat vergane organische resten en dierlijke uitwerpselen. In het 

sediment komen vlakken/gangen voor die zijn opgevuld met ander materiaal dan de 

grondmassa. De laag bevat tevens verplaatste ijzerconcreties.

Laag 5523 bevat beduidend meer organisch materiaal dan bovenliggende lagen 5524 

en 5550. Ook deze laag bevat dierlijke uitwerpselen en ijzerconcreties.

Laag 5525 heeft een matrix die duidelijk meer organisch materiaal (waaronder veel 

houtskool) bevat dan de bovenliggende lagen. Tevens is mest met fytolieten aanwezig. 

De overgang naar de bovenliggende laag 5023 is duidelijk zichtbaar in de slijpplaat.

Het slijpplaatonderzoek wijst uit dat het hier niet om stuiflagen gaat. Een (sub)

horizontale gelaagdheid, die bij stuifzandafzettingen verwacht mag worden, 

ontbreekt. Tevens bevatten de lagen niet in-situ gevormd ijzer en verplaatste 

fijnkorrelige materialen. Het is dan ook waarschijnlijker dat het hier om ophogingspak-

ketten gaat in plaats van stuiflagen. De onderste laag van het geanalyseerde profiel 

betreft zeer waarschijnlijk een Ah horizont.

Palynologie

Onderste zandpakket of oudste cultuurlagen (S5524 & 5523)
Er zijn twee monsters uit dit pakket afkomstig (BX6148 en BX6147). Het boompollen-
percentage bedraagt ruim 48 procent in het onderste van de twee monsters en ruim 
40 procent in het bovenste monster. Het best vertegenwoordigd zijn het boompollen 
van els (Alnus. resp. 23,1 en 19,6%) en hazelaar (Corylus, resp. 14,5 en 14,7%). Het 
niet-boompollenpercentage bestaat voor een belangrijk deel uit het pollen van grassen 
(Poaceae, resp. 37,7 en 36,3%). Het pollen van struikhei (Calluna vulgaris) komt niet 
boven de acht procent uit. De verhouding tussen het pollen van grassen en struikhei 
is gemiddeld 84 : 16. De aanwezigheid van het pollen van de typische graslandindi-
cator slanke weegbree (Plantago lanceolata-type), een soort van matig voedselrijke 
graslanden wijst op een relatief voedselrijk grasland. Tussen de palynologische resten 
zijn de categorieën ‘cultuurgewassen’ en ‘akkerplanten en ruderalen’ relatief goed 
vertegenwoordigd, zeker wanneer men bedenkt dat deze resten bij palynologisch 
onderzoek doorgaans zijn ondergerepresenteerd. Die onderrepresentatie heeft 
ermee te maken dat akkers doorgaans op droge gronden liggen, op plaatsen waar het 
palynologisch materiaal niet bewaard blijft en dat van een aantal cultuurgewassen, 
met name de meeste graansoorten, het pollen niet vrij in de lucht komt en daardoor 
ook nauwelijks in afzettingen accumuleert. De aanwezigheid van deze resten in het 
zandpakket maken aannemelijk dat het hier inderdaad om een cultuurlaag of akkerlaag 
gaat, die met meststoffen is verrijkt, zoals uit het micromorfologisch onderzoek naar 
voren komt.19 Het palynologisch onderzoek heeft geen mestindicatoren in de vorm van 
resten van mestschimmels opgeleverd. Deze zijn kennelijk niet bewaard gebleven. Wel 
kan aan de hand van de samenstelling aan cultuurgewassen iets gezegd worden over 

19  Fritzch en De Moor, paragraaf 26.2 van dit rapport.
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de ouderdom van het onderste zandpakket. Door de aanwezigheid van het pollen van 
de cultuurgewassen rogge (Secale cereale) en boekweit (Fagopyrum), als ook het pollen 
van korenbloem (Centaurea cyanus), de laatste twee in het bovenste van de twee 
monsters, is de cultuurlaag (S5524) in de (late) middeleeuwen gevormd.20

Stuiflaag en het erboven gelegen plaggendek (S5550/5510)
Boven het zandpakket is een tweede zandlaag aanwezig, die aanvankelijk als stuiflaag 
is geïnterpreteerd (discussie in paragraaf 5.2). Het bovenste deel is bleek; het onderste 
deel iets humeuzer. Er zijn twee palynologische monsters onderzocht; een uit het 
onderste humeuzere deel en een uit de top, op de overgang naar het erboven gelegen 
plaggendek. Boven de zandlaag is een plaggendek tot ontwikkeling gekomen, waaruit 
een palynologisch monster is onderzocht. Omdat de palynologische samenstelling van 
de monsters uit de zandlaag vergelijkbaar is met die uit het plaggendek worden ze in 
samenhang met elkaar besproken.
De drie monsters vallen de ongebruikelijk hoge pollenpercentages van cultuurgewassen 
op, van onder naar boven ruim 37, 32 en ruim 34 procent (hoofdstuk 26, bijlage 26.6). 
Het pollen van rogge domineert de categorie ‘cultuurgewassen’. Daarnaast komt het 
stuifmeel van vaak niet nader te determineren graan voor en is het stuifmeel van 
boekweit (Fagopyrum) en vlas (Linum usitatissimum) aanwezig. De verschillende typen 
pollen en sporen van akkerplanten en ruderalen doen veronderstellen dat ook het 
zandpakket dat als stuiflaag is geïnterpreteerd, van origine een (verplaatste) akkerlaag is 
geweest.
In het monster uit het humeuze deel van de stuiflaag is stuifmeel van maïs (Zea mays) 
aangetroffen (hoofdstuk 26, bijlage 26.6; BX6146). Maïs wordt pas vanaf de twintigste 
eeuw op grote schaal verbouwd en met name op de Brabantse zandgronden. De 
aanwezigheid van maar liefst vier stuifmeelkorrels van maïs kan betekenen dat de 
bodem is verstoord waardoor maïsstuifmeel van de bouwvoor een kleine 60 centimeter 
dieper is terecht gekomen. Het profiel en het micromorfologisch onderzoek hebben 
evenwel geen aanwijzingen voor een verstoring van de bodem opgeleverd. Wel is 
zowel bij de profielbeschrijving als bij het micromorfologische onderzoek vastgesteld 
dat de ‘stuiflaag’ sterk gebioturbeerd is. Het maïsstuifmeel zou via diergangen in het 
zandpakket onder het plaggendek terecht gekomen kunnen zijn. Een verplaatsing 
van ongeveer 60 centimeter door de bodem is echter vrij groot en eigenaardig is 
dat de palynologische monsters hoger in het profiel, en dus dichter bij het huidige 
maaiveldniveau, geen maïsstuifmeel hebben opgeleverd. Hoewel aannemelijk is dat 
het maïsstuifmeel subrecent is, kan niet worden uitgesloten dat het ouder is. Er is 
namelijk een andere verklaring voor de aanwezigheid van dit stuifmeel denkbaar. In 
1492 nam Columbus maïs uit Midden-Amerika mee naar Spanje, waar het met succes 
werd gekweekt.21 Dodoens schreef in 1554 in zijn Cruijdenboeck dat het gewas uit 
Azië komt.22 Hij noemt maïs Turks koren. Onder verwijzing naar Plinius gaf hij het de 
wetenschappelijke naam Milium Indicum, maar meldde daarbij dat het gewas in de 
zestiende eeuw ook onder de naam Frumtentum Turcicum of Frumtentum Asiaticum 
bekend stond. Het was in de zestiende eeuw een nieuw gewas in de lage landen en 
de waarde ervan was nog niet ‘sekerlijck ondervonden’, schreef Dodoens. Het werd in 
die tijd verbouwd in hoven van kruidenliefhebbers. Dankzij Dodoens’ beschrijving van 
maïs en de afbeelding die erbij staat weten we dat hij ook echt maïs bedoelde. Hij wist 
kennelijk niet dat het gewas zestig jaar daarvoor door Columbus uit Midden-Amerika 
was gehaald. Hoewel het waarschijnlijk is dat recent maïsstuifmeel van de bouwvoor 

20  Van Haaster 1997, 62.
21  literatuur (citaat van wikipedia)
22  Dodoens 1554, 506-507.
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door dierwerking in de bodem is terechtgekomen, kan daarom niet worden uitgesloten 
dat tussen de zestiende en de twintigste eeuw maïs is verbouwd in het plangebied van 
Best-Aarle.
De drie monsters lijken in algemeen opzicht veel op elkaar. Daaruit wordt afgeleid dat 
het palynologisch materiaal van het zandpakket en het plaggendek bij vergelijkbaar 
agrarisch landgebruik is geaccumuleerd. Toch zijn er drie verschillen tussen het 
onderste monster uit het humeuze deel van de zandlaag en de twee erboven gelegen 
monsters. Een daarvan is het hiervoor besproken voorkomen van maïsstuifmeel. Het 
tweede verschil is de dichtheid aan palynologisch materiaal, die een factor tien tot 
vijfentwintig lager is dan in de andere twee monsters. Het derde verschil heeft te maken 
met de verhouding tussen het pollen van grassen en dat van struikhei. In het onderste 
humeuze zandmonster is de verhouding 60 : 40; in de beide andere monsters 22 : 78. 
Deze gegevens bij elkaar geven voeding aan de gedachte dat de humeuze zandlaag is 
opgebracht en blijkens de lage dichtheid aan palynologisch materiaal is deze een vrij 
korte periode beakkerd, zonder dat er plaggenbemesting is toegepast. Uit het micro-
morfologisch onderzoek kan worden afgeleid dat de akker met dierlijke mest is bemest. 
Mestschimmels zijn echter niet bewaard gebleven. Wellicht komt het hoge percentage 
graspollen uit de opgebrachte mest en verwijst het naar de graslanden waarop het vee 
graasde. Een andere mogelijkheid is dat de akker regelmatig een jaar of enkele jaren 
braak lag, waardoor er zich een graslandvegetatie op ontwikkelde. In de braakjaren kan 
de akker als weidegrond zijn gebruikt en zo tegelijk bemest zijn.
De palynologische samenstelling in het bovenste monster uit het zandpakket lijkt sterk 
op die in het plaggendek. Gezien de locatie, op de overgang naar het plaggendek 
( hoofdstuk 26, bijlage 26.4), zou dit monster ook uit de basis van het plaggendek 
afkomstig kunnen zijn. Het plaggendek (S5510) is verrijkt met dierlijke mest (blijkens 
micromorfologisch onderzoek) en heideplaggen (blijkens het palynologisch onderzoek).

werkputnummer vindplaats 11 118 118 118 118 118

spoornummer 5523 5524 5550 5550 5510

vondstnummer 5345 5344 5344 5344 5344

context donker 
humeus 
zand

humeus 
zand

hecht 
humeus 
zand/cul-
tuurlaag

stuiflaag plaggen-
dek

periode LME LME LME/NT LME/NT LME/NT

lab.code BX6148 BX6147 BX6146 BX6145 BX6144

aantal geteld pollen en sporen 689 678 755 803 704

pollenconcentratie 72760 11625 9905 133692 254130

  N % N % N % N % N %

geteld aantal boompollen 335 48,6 275 40,6 141 18,7 226 28,1 153 21,7

geteld aantal pollen & sporen kruiden 354 51,4 403 59,4 614 81,3 577 71,9 551 78,3

bomen en struiken (drogere gronden) 180 26,1 142 20,9 83 11,0 157 19,6 103 14,6

bomen (nattere gronden) 155 22,5 133 19,6 58 7,7 69 8,6 50 7,1

boskruiden 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

cultuurgewassen, waar onder: 7 1,0 49 7,2 283 37,5 258 32,1 242 34,4

boekweit . . + + 22 2,9 4 0,5 2 0,3

rogge 3 0,4 32 4,7 200 26,5 200 24,9 200 28,4

maïs . . . . 4 0,5 . . . .

akkerplanten en ruderalen 6 0,9 9 1,3 34 4,5 17 2,1 22 3,1

moerasplanten 0 0,0 1 0,1 2 0,3 1 0,1 1 0,1

graslandplanten 270 39,2 257 37,9 160 21,2 75 9,3 70 9,9

heide- en (hoog)veenplanten 45 6,5 55 8,1 101 13,4 196 24,4 195 27,7

algemene kruiden 11 1,6 21 3,1 27 3,6 8 1,0 10 1,4

sporenplanten 15 2,2 11 1,6 7 0,9 22 2,7 11 1,6

Tabel 20.28
Overzicht pollen naar vegetatiecategorie 
van geselecteerde lagen uit de opgevulde 
depressie ter hoogte van werkput 118.
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Sporen

Ter hoogte van de depressie ligt een huisplattegrond uit de vroege ijzertijd (huis 214) 

en verschillende bijgebouwen uit (waarschijnlijk) dezelfde periode (bijgebouw 134, 136, 

137 en 213).

Vondstmateriaal

Bij het onderzoek van de depressie werden 87 vondsten verzameld, waarvan 69 

stukken aardewerk. Hiervan waren 32 stuks afkomstig uit de opvulling van de depressie 

(S5524). In de top van de natuurlijke bodem werden 3 stukken gevonden.

Datering
Het aardewerk uit de depressie is handgevormd en dateert uit de IJzertijd. De stukken 

zijn niet geselecteerd voor nader onderzoek. Samen met de naastgelegen nederzet-

tingssporen kan worden vastgesteld dat de depressie onderdeel uitmaakte van het 

laat-prehistorische bewoningsareaal. Of deze toen ook al in gebruik was als bouwland 

is onzeker. Op basis van de aanwezigheid van stuifmeel van rogge en het ontbreken 

van boekweitpollen kan de oudste cultuurlaag (S5523) terug gaan tot de Volle 

Middeleeuwen (in afwezigheid van een vroeg-middeleeuwse bewoningshorizont in het 

onderzoeksgebied). In de bovenliggende cultuurlaag S5524 was boekweitpollen wel 

aanwezig. Dit veronderstelt dat deze in de Late Middeleeuwen (nog) in gebruik was.

Het pollenbeeld van de afdekkende dempingslaag en de analogie van het sediment 

met de oude pre-plaggendek akkerlagen dateert de opvulling van de depressie in de 

Late Middeleeuwen.

categorieaard

geen vondsten

geen vondsten

bouwvoor

ophogings-/
cultuurlaag

plaggendek

32aardewerk

C-horizont geen vondsten

geen vondsten

5530

Ah-horizont5525

5001

5524

ophogings-/
cultuurlaag

3aardewerk

5523

dempingslaag

34aardewerk

10slak

2

2

4

steen

slak

steen

5550

5510

aantal opmerkingenspoor

Figuur 20.48
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
depressie in werkput 118.
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Interpretatie 

De beekeerdgrond is ontstaan als gevolg van een accumulatie van organisch materiaal, 

door een combinatie van grondwaterspiegelstijging en een weelderige plantengroei. 

Op basis van het ontbreken van stuifmeel van beuk (Fagus) en het hoge percentage 

linde lijkt de bodemlaag gevormd gedurende het Atlanticum; een periode met relatief 

hoge temperaturen en optimale omstandigheden voor het ontstaan van een dicht 

plantendek en veengroei in onze contreien. 

Het zandpakket dat deze oude bodem afdekt is niet het product van (langdurige) 

overstuiving, maar van antropogene bewerking en ophoging. Een (sub)horizontale 

gelaagdheid, die bij stuifzandafzettingen verwacht mag worden, ontbreekt. Tevens 

bevatten de lagen niet in-situ gevormd ijzer en verplaatste fijnkorrelige materialen. 

In de onderste cultuurlaag (S5523 & 5524) verraad de donkere kleur samenhangend 

met een hoger humusgehalte een vermenging met de onderliggende Ah-horizont. 

Het lijkt erop dat dit de eerste diepe bodembewerking is op deze plek. Het 

IJzertijdaardewerk dat veelvuldig werd aangetroffen in deze laag ontbreekt in de 

onderliggende Ah-horizont. Vanwege de relatief grote concentratie ervan is het 

aannemelijk dat dit niet van elders is aangevoerd, maar tot op het moment van 

diepe cultivatie dicht aan het oppervlak heeft gelegen. De cultivatie ging gepaard 

met een aanrijking van sediment (zand) van elders, waardoor delen van de oude 

bodem bewaard zijn gebleven. Het pollenbeeld is dat van een gerijpt akkerbiotoop 

en laat zien dat het sediment afkomstig is van een (nabijgelegen) bestaande akker. 

De aanwezigheid van het pollen van de cultuurgewassen rogge (Secale cereale) 

en boekweit (Fagopyrum), plaatst de vorming van de cultuurlaag in de Late 

Middeleeuwen.

Ook het lichtere deel van het zandpakket boven de depressie (S5550) is het product 

van antropogene ophoging. Opnieuw is hiervoor gebruik gemaakt van teelaarde 

van een bestaande akker. De lichte kleur van het sediment komt overeen met de 

restanten oude, preplaggendek akkerlagen die elders in het onderzoeksgebied zijn 

waargenomen. Het geringe humusgehalte in combinatie de samenstelling van het 

pollen, met een relatief lage component struikheide en een groot aandeel grassen, 

wijst op een betrekkelijk extensieve vorm van akkerbouw, met een geringe toepassing 

van mest. Vermoedelijk was de akker waar de teelaarde van betrokken werd destijds in 

gebruik als driesland waarbij akkerbouw werd afgewisseld door een periode van braak 

waarbij het dienst deed als weiland. 

De heterogene structuur van het pakket laat zien dat, in tegenstelling tot de 

onderliggende lagen, deze ophoging niet het bijproduct van de cultivatie is, maar een 

doel op zich. Met het opbrengen van dit pakket is de depressie gedempt. Afgaande op 

het gebruik in de opvolgende periode zal zich op een hoger niveau een nieuwe teellaag 

hebben gevormd, maar deze is geheel opgenomen in het plaggendek (S5510). Mogelijk 

is het plaggendek zelfs de bijbehorende teellaag wanneer de ophoging en demping 

van de depressie onderdeel is van de uitbreiding en intensivering van akkerbouw op dit 

deel van het terrein.
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21 Catalogus van structuren uit de late prehistorie

Laura Kooistra, Silke Lange, Judith van der Leije, Adé Porreij-Lyklema, Edwin de Vries & 

Marleen van Zon

In deze catalogus worden de sporen en structuren uit de bronstijd en ijzertijd 

beschreven. Voor de ligging van de besproken structuren en sporen, zie bijlage 27.3 van 

hoofdstuk 27.  

21.1 Huizen

Structuur 105

Onderzoek
Tijdens de aanleg van put 104 is de westelijke kopse kant van deze huisplattegrond 

aangetroffen. Besloten is eerst de structuur in zijn geheel bloot te leggen, om 

vervolgens de te volgen opgravingsmethodiek te bepalen. Bij het aanleggen van de 

S7037

S6237

S8707

Legenda

paalsporen/kuilen
natuurlijke/recente sporen
sporen structuur

0

2m

spoordiepte structuur

14,656 m+NAP

4m0
 



Figuur 21.1 
Structuur 105. Schaal 1:200.
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uitbreiding (put 125) bleek de plattegrond verstoord te zijn door subrecente kuilen. Er 

is dan ook gekozen om deze structuur volgens de standaard werkwijze af te handelen.

Constructie
Huis 105 is W-O georiënteerd en heeft een lengte van 15,3 m en een breedte van 7,7 m. 

De plattegrond heeft een tweebeukige opbouw en bestaat uit middenstaanders, wand- 

en buitenstijlen en een ingangspartij. 

Het huis heeft in totaal zes middenstaanders. Ter hoogte van de eerste, vierde en 

laatste middenstaander is in beide lange zijden sprake van wandstijlen, in het laatste 

geval van gepaard geplaatste wandstijlen. De wandstijlen zorgden voor een extra 

ondersteuning van de kapconstructie. De buitenstijlen, die de dakrand droegen, zijn 

opvallend rechthoekig van vorm en op regelmatige afstand van elkaar geplaatst (circa 

1,2 meter).  De wandstijlen en buitenstijlen liggen niet op een lijn maar verspringen ten 

opzichte van elkaar. 

Wanden
In de lange zijden lag de wand ter plaatse van de wandstijlen, op circa 0,5 m van de 

buitenstijlen. 

Ingangen
Huis 105 heeft twee ingangen, tegenover elkaar gesitueerd in het midden van de 

lange zijden. De breedte van de ingangen bedraagt 2 meter. Elke zijde van een ingang 

bestaat uit 4 of 5 paalsporen die in een karakteristieke ‘L’-vorm zijn geplaatst. 

Dak
Gezien de plaatsing van de middenstijlen en de buitenstijlen is het aannemelijk dat dit 

huis voorzien was van een schilddak.

Binnenindeling
De ingangspartij deelt de plattegrond op in twee gelijke delen (elk 6,2 m lang). Op 

basis van de sporen is onduidelijk of de tweedeling een functionele achtergrond heeft.  

Reparaties
De constructie levert geen duidelijke aanwijzingen voor reparaties. Mogelijk kan 

het extra paalspoor direct naast de vierde middenstaander als zodanig bestempeld 

worden. Het feit dat deze configuratie ook aangetroffen is in enkele andere 

plattegronden (huizen 107 en 270) wijst echter eerder op een structureel element. 

Verdwijnen van het gebouw
Er zijn geen verkoolde palen aangetroffen of zeer houtskoolrijke vullingen in paalkuilen 

die erop duiden dat het huis is afgebrand. Hoewel er geen uitgraafkuilen zijn 

waargenomen lijken de vaak heterogene vullingen van paalsporen en het ontbreken 

van paalkernen erop te wijzen dat het gebouw na de gebruiksfase is ontmanteld.  

Vondstmateriaal
De sporen hebben zes scherven van handgemaakt aardewerk opgeleverd, die niet 

scherper te dateren zijn dan late bronstijd – ijzertijd.

Archeobotanie
Er zijn drie paalkuilen op botanische macroresten onderzocht (hoofdstuk 26, bijlagen 

26.1 en 26.2). Geen daarvan heeft macroresten opgeleverd. Houtskool is evenmin in 

redelijke hoeveelheden aangetroffen.
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Datering
Huis 105 is van het type Haps/Oss-Ussen 4 uit de midden-ijzertijd/late ijzertijd. 

Schinkel plaatst huizen van dit type met een hoekige ingangspartij in de late ijzertijd.1 

De 14C-analyse van houtskool uit paalspoor 6237 levert gekalibreerd (2 Sigma) een 

datering op van 174 – 1 voor Chr. (Poz-61425: 2070 ± 30 BP).

Structuur 107 

Onderzoek
In de noordelijke helft van put 104 werd bij de aanleg een groot cluster paalsporen 

aangetroffen. Door de markante ingangspartij kon als snel een huisplattegrond 

herkend worden. Om de plattegrond in zijn geheel te kunnen onderzoeken is de 

werkput in oostelijke richting uitgebreid. In westelijke richting is sprake van een tweede 

1  Schinkel 1998, 122.
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Figuur 21.2 
Structuur 107. Schaal 1:200.
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huisplattegrond (structuur 110) die in het verlengde van structuur 107 ligt. Naast het 

feit dat huis 107 dus niet “schoon” in het vlak lag is deze plattegrond ook aangetast 

door recente ontginningen. Er is daarom gekozen voor een standaard werkwijze. 

Constructie
Het betreft een relatief klein, tweebeukig huis van 9,8 m lang en 6,4 m breed. 

De oriëntatie van de plattegrond is WZW-ONO. De plattegrond bestaat uit twee 

middenstaanders, buitenstijlen, wandstijlen en een ingangspartij.  De wandstijlen 

vormen paren die verspringen ten opzichte van de buitenstijlen. De noordelijke lange 

zijde en de oostelijke korte zijde zijn slecht geconserveerd waardoor hier wand- en 

buitenstijlen en delen van de ingang ontbreken.

De paalsporen van huis 107 hebben een opvalland platte bodem en een rechthoekige 

doorsnede. Mogelijk hangt dit samen met de leemlaag die op de locatie van dit huis 

iets hoger voorkomt dan in de omgeving. In veel gevallen zijn de palen namelijk net 

tot in de top van het leempakket gegraven, waardoor het erop lijkt dat men deze 

compacte laag voor de fundering van de huisconstructie heeft benut.

Wanden
Er zijn geen sporen van de wand bewaard gebleven. Aannemelijk is dat de wand ter 

plaatse van de wandstijlen heeft gelegen, op 0,5-0,75 m afstand van de buitenstijlen. 

Ingangen
Centraal in de lange zijden is sprake van een ingangspartij met een breedte van 1,9 m. 

De zuidelijke ingang heeft aan beide zijden de karakteristieke ‘L’-vorm. Dit kan echter 

ook verondersteld worden voor de noordelijke ingangspartij die slechter geconserveerd 

is.  

Dak
Op basis van de locatie van de middenstaanders en de buitenstijlen kan aangenomen 

worden dat dit huis een schilddak heeft gedragen. 

Binnenindeling
De ingangspartij deelt de plattegrond op in een 4 m lang oostelijk deel en een 3 m lang 

westelijk deel. Er zijn verder geen sporen aangetroffen die meer kunnen vertellen over 

de functie van de twee delen van het huis.

Verdwijnen van het gebouw
Er zijn geen verkoolde palen of houtskoolrijke paalvullingen aangetroffen die erop 

duiden dat het huis is afgebrand. Omdat er geen paalschaduwen of –kernen zijn 

aangetroffen, en de paalkuilen veelal met heterogene grond zijn opgevuld, is het 

aannemelijk dat de palen zijn uitgetrokken en het huis bewust is ontmanteld.

Vondstmateriaal
Geen.

Archeobotanie
Twee paalkuilen zijn op botanische macroresten geïnventariseerd (hoofdstuk 26, 

bijlagen 26.1 en 26.2). Er zijn daarbij geen macroresten vastgesteld. De hoeveelheid 

houtskool in de monsters is laag. Geen van de monsters is geanalyseerd.
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Datering
Huis 107 is van het type Haps/Oss-Ussen 4 uit de midden-ijzertijd/late ijzertijd. De 

hoekige ingangspartij vormen mogelijk een aanwijzing voor een datering in de late 

ijzertijd. De zuidwestelijke buitenstijlen oversnijden de buitenstijlen van huis 110.

Structuur 110 

Onderzoek
Zoals gezegd ligt structuur 110 in het verlengde van huis 107. Een lichte afwijking 

in oriëntatie en breedte duidt erop dat het om een aparte structuur gaat en geen 

uitbouw. De aanwezigheid van huis 161 dat huis 110 in het westen overlapt, bemoeilijkt 

de reconstructie van huis 110. In het uiterste westen ligt een sloot waarvan de aanleg 

vermoedelijk de gehele westelijke kopse kant van de plattegrond heeft vergraven. 

Aangezien de plattegrond met andere plattegronden overlapt en in recentere tijden 

ook deels verstoord is geraakt, is gekozen voor de standaardaanpak. 
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Figuur 21.3 
Structuur 110. Schaal 1:200.
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Constructie
Huis 110 heeft een breedte van 8,6 m en een lengte van minstens 21 m en maximaal 

circa 34 m en is W-O georiënteerd. De kernconstructie is tweebeukig. Van het 

westelijke deel zijn enkel de middenstaanders bewaard gebleven. De westelijke korte 

zijde is vergraven bij de aanleg van de hier gelegen sloot. De centrale ingangspartij het 

oostelijke deel van de plattegrond zijn het best geconserveerd (buiten- en wandstijlen, 

middenstaanders). In totaal zijn zes middenstaanders aangetroffen.

Wanden
Op basis van ingangspartijen en de wandstijlen kan de wand op circa 1 m van de 

buitenstijlen worden gereconstrueerd. 

Ingangen
De ingangspartij bevindt zich min of meer centraal in de lange zijden en is 2,2 m breed. 

De oostelijke kant van de ingangen zijn relatief goed bewaard gebleven. Hieruit kan 

worden afgeleid dat de ingangen uit dezelfde L-vormige zijden zijn opgebouwd als die 

van huizen 105 en 107. 

Dak
Op basis van de sporen van de oostelijke kopse kant moet dit huis voorzien zijn van een 

schilddak. 

Binnenindeling
De ingangspartij deelt de plattegrond op in een 8 m lang oostelijk deel en een  10,5 tot 

23,5 m lang westelijk deel. Er zijn verder geen sporen aangetroffen die meer kunnen 

vertellen over de functie van de twee delen van het huis. 

Reparaties en verbouwingen
Geen aanwijzingen voor verbouwing

Verdwijnen van het gebouw
Op basis van de geheel heterogene vullingen is het aannemelijk dat het huis na de 

gebruiksfase is ontmanteld waarbij de palen zijn verwijderd.

Vondstmateriaal
De sporen hebben zes wandscherven en een randscherf van handgemaakt aardewerk 

opgeleverd. De scherven zijn niet scherper te dateren dan late bronstijd – ijzertijd.

Archeobotanie
Eén paalkuil is op botanische macroresten geïnventariseerd (hoofdstuk 26, bijlagen 

26.1 en 26.2). Er zijn geen macroresten vastgesteld. De hoeveelheid houtskool in de 

monsters is laag.

Datering
Huis 110 is van het type Haps/Oss-Ussen 4 uit de midden-ijzertijd/late ijzertijd. Op basis 

van twee oversnijdingen is duidelijk dat huis 110 ouder is dan huis 107. 
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Structuur 126

Onderzoek
In de zuidelijke helft van put 111 is een groot cluster paalsporen blootgelegd. Al snel 

was duidelijk dat het meerdere bijgebouwen en een deel van een huisplattegrond 

betrof. De huisplattegrond was herkenbaar door de duidelijke ingangspartijen. 

Vanwege de grote hoeveelheid sporen was het niet meteen in het vlak duidelijk welke 

sporen bij welke structuur hoorden. Na het couperen van de sporen is het gelukt om 

de meeste sporen op basis van de kenmerken van de vulling aan een structuur toe te 

wijzen.

Huis 126 is incompleet en wordt aan de zuidzijde verstoord door een subrecente sloot. 

Echter, gezien de complexe aard van het sporencluster is toch besloten alle sporen op 

de standaardwijze te onderzoeken.  
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Figuur 21.4 
Structuur 126. Schaal 1:200.
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Constructie
Het betreft een WZW-ONO georiënteerd, tweebeukig huis met een breedte van 7,3 m 

en een lengte van 15 – 16 m. De vier middenstaanders zijn in verhouding tot de andere 

sporen relatief diep ingegraven (33-47 cm onder vlak). Enkele buiten- en wandstijlen 

zijn aangetroffen in de noordelijke lange zijde en  de oostelijke kopse kant. De diepte 

van deze sporen is over het algemeen gering (4-11 cm). Binnenstijlen zijn aan de 

noordzijde en de zuidzijde aangetroffen.

Ingangen
De subrecente sloot heeft de zuidzijde van de ingangspartij aangetast. Aan de 

noordzijde is de ingangspartij goed bewaard gebleven. Hieruit blijkt duidelijk dat de 

ingangspartij een Haps-achtig uiterlijk heeft. De breedte van de noordelijke en ook de 

zuidelijke ingang bedraagt 2 m. 

Dak
De kopse kanten van deze plattegrond zijn weliswaar incompleet, maar de plaats van 

de buitenstijlen ten opzichte van de laatste middenstaander in met name het oosten 

wijst  op een schilddakconstructie. 

Binnenindeling
De ingangspartij deelt de plattegrond op in een 7 m lang oostelijk deel en een  5 - 6 m 

lang westelijk deel. Welk deel als stal- en welk deel als woondeel heeft gefungeerd is 

echter niet te zeggen.

Verdwijnen van het gebouw
In enkele paalkernen zijn houtskoolspikkels aangetroffen. De hoeveelheden zijn te 

gering om te kunnen spreken van een afgebrand huis.  De wijduitlopende kern van 

een van de middenstaanders suggereert dat het huis is gesloopt door de palen uit te 

wrikken.

Figuur 21.5
Huis 126. Coupe van middenstaander spoor 
6489 met wijduitlopende kern.
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Vondstmateriaal
De twee centrale middenstaanders en ingangspartij leverden vier stuks 

aardewerkgruis, 2 brokken hutteleem en drie stuks natuursteen op.

Datering
Huis 126 is van het type Haps/Oss-Ussen 4 uit de midden-ijzertijd/late ijzertijd; 

mogelijk de late ijzertijd vanwege de hoekige ingangen. 

Structuur 138 (put 126)

Onderzoek
In de noordelijke helft van put 126 zijn tussen dicht op elkaar gelegen ontgin-

ningsbanen de resten van een zwaar aangetaste huisplattegrond aangetroffen 

(middenstaanders en een ingangspartij). Nadat deze sporen volgens de standaard 

opgravingsmethodiek waren afgehandeld is ter controle nog een vlak 3 aangelegd 
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Figuur 21.6 
Structuur 138. Schaal 1:200.
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om te kijken of er onder de ontginningsbanen niet nog enkele sporen bewaard waren 

gebleven. Dit bleek niet het geval. 

Constructie
Structuur 138 betreft een tweebeukige plattegrond met een W-O oriëntatie. Alleen 

de middenstaanders en de noordelijke ingang resteren. Over een lengte van circa 

9,5 m zijn vier middenstaanders aanwezig. De regelmatige afstand tussen de 

middenstaanders en de relatieve spoordiepte (30 tot 59 cm) doet vermoeden dat 

alle middenstaanders bewaard zijn gebleven. Hiervan uitgaande zal de lengte van de 

plattegrond ongeveer 13 – 15 m hebben bedragen. De noordelijke ingang ligt op 3,5 m 

afstand van de rij middenstaanders, wat betekent dat de plattegrond oorspronkelijk 

ongeveer 7 meter breed moet zijn geweest. Gezien de incomplete aard van de 

plattegrond zijn verder geen uitspraken over de dragende constructie te doen.  

Ingangen
Zoals gezegd is alleen de noordelijke ingangspartij aangetroffen. Deze bestaat uit twee 

rijen van drie palen met een onderlinge afstand van 2 m. De sporen zijn 9 tot 22 cm 

diep.

Binnenindeling
De noordelijke ingang maakt duidelijk dat de plattegrond in twee delen was 

opgedeeld. Wel deel fungeerde als stal en welk als woondeel is onduidelijk.

Verdwijnen van het gebouw
Er zijn geen indicaties dat het gebouw is afgebrand. De coupes van de paalsporen 

geven geen eenduidig beeld over het buiten gebruik raken van het gebouw. Enkele 

paalsporen lijken nog homogene paalkernen te bevatten terwijl andere palen lijken te 

zijn uitgegraven. 

Vondstmateriaal
Vier wandscherven, een bodemscherf en elf fragmenten gruis van handgemaakt 

aardewerk dat niet nader te dateren is dan late bronstijd/ijzertijd.

Datering
De twee-beukigheid in combinatie met de karakteristieke noordelijke ingangspartij  

suggereert dat het om een huis van het type Haps/Oss-Ussen 4 gaat. Daarmee is de 

datering midden of late ijzertijd.

Structuur 155 (put 114 en 134)

Onderzoek
Bij de aanleg van put 114 is een sporencluster aangetroffen die na couperen uiteen 

bleek te vallen in een deel van een huisplattegrond en enkele spiekers (156 en 157). De 

sporen van het huis zijn op de standaard werkwijze gecoupeerd en gedocumenteerd. 

In  put 134 is de ontbrekende oostelijke kopse kant van de plattegrond blootgelegd en 

eveneens op de standaard werkwijze afgehandeld. 

Constructie
Het tweeschepige huis 155 is 13,3 meter lang en is ZW-NO georiënteerd. De breedte 

varieert van 6 meter aan de kopse kanten tot 7,3 meter bij de ingangen. De plattegrond 

heeft twee middenstaanders die in lijn liggen met de ingangspartijen. In de lange en 
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korte zijden zijn buitenstijlen aangetroffen. Deze sporen wijken qua diepte niet veel 

af van de middenstaander. De afstand tussen de buitenstijlen in het westelijk deel is 

in verhouding tot andere plattegronden relatief groot, zo’n 2,4 meter. Waarschijnlijk 

ontbreekt hier een deel van de buitenstijlen. In het oostelijke deel zijn meer 

buitenstijlen bewaard gebleven en ligt de onderlinge afstand op ongeveer 0,9 meter. 

Ingangen
De ingangen zijn min of meer centraal in de lange zijden van de plattegrond gesitueerd 

en bestaan uit configuraties van twee of drie paalsporen. De ingangen zijn 1,9 meter 

breed en delen het huis op in een gedeelte van 6,3 (west) en 4,6 (oost) meter. 

Dak
Hoewel in de westelijke kopse zijde sprake is van een diepere staander in het midden 

van de wand is het aannemelijk, op basis van de draagconstructie van Haps-huizen, dat 

huis 155 voorzien was van een zadeldak.
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Figuur 21.7 
Structuur 155. Schaal 1:200.
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Binnenindeling
De ingangen delen de plattegrond op in twee delen waarbij het westelijke deel iets 

groter is dan het oostelijke deel. Het archeobotanisch onderzoek levert aanwijzingen 

voor een functie als stal voor het oostelijke deel (zie onder). 

Verdwijnen van het gebouw
Op basis van ontbreken van duidelijke paalkernen en de veelal heterogene vullingen 

lijkt de constructie na de gebruiksfase te zijn ontmanteld. 

Vondstmateriaal
De paalsporen hebben 3 fragmenten van handgemaakt aardewerk uit de lte bronstijd – 

ijzertijd opgeleverd. 

Archeobotanie
Drie paalkuilen zijn op botanische macroresten onderzocht (hoofdstuk 26, bijlagen 

26.1 en 26.2). Twee van de paalkuilen (S6591, V5069; S7270, V5390) bevatten vrij veel 

gemineraliseerde plantenresten. In de laatste genoemde zijn verkoolde plantenresten 

gevonden naast veel determineerbaar houtskool. Deze is voor analyse op macroresten 

geselecteerd (hoofdstuk 26, bijlage 26.3). De nog niet genoemde paalkuil (S6539, 

V5066) heeft eveneens veel determineerbaar houtskool opgeleverd.

Het geanalyseerde monster (S7270, V5390) heeft enkele verkoolde korrels van 

pluimgierst (Panicum miliaceum) opgeleverd en verkoolde resten van planten van 

antropogene vegetaties, waaronder akkers. Ook zijn nogal wat verkoolde stengelfrag-

menten aangetroffen van grassen en/of kruidachtige planten. Niet gedetermineerd 

zijn gemineraliseerde plantenresten. Mineralisatie van plantenresten is een aanwijzing 

voor ophoping van meststoffen. Dit in combinatie met de stengelfragmenten van 

kruidachtige planten voedt de gedachte dat de paalkuil met het verkoolde assemblage 

wellicht gesitueerd was in een gedeelte waar vee werd gestald.

Datering
Huis 155 is van het type Haps/Oss-Ussen 4 uit de midden-ijzertijd/late ijzertijd. De 

14C-analyse van zaden of houtskool uit paalspoor 7270 levert gekalibreerd (2 Sigma) 

een datering op van 396  – 208 voor Chr. (Poz-61442: 2255 ± 30 BP).

Structuur 160

Onderzoek
Bij de aanleg van put 104 werd langs de zuidwest wand van de put een enkele rij palen 

aangetroffen. Deze rij palen is bij het couperen niet behandeld als behorend tot een 

structuur. Bij de aanleg van de naastliggende put 121 werd al gauw duidelijk dat de rij 

palen in put 104 de noordelijke lange wand van een huisplattegrond betrof vormt. In 

put 121 is de rest van de plattegrond dan verder als structuur op een standaardwijze 

onderzocht en gedocumenteerd. 

Constructie
De WNW-OZO georiënteerde plattegrond is 7 m breed en 25,4 m lang. Hoewel 

de palen van de oostelijke kopse kant ontbreken wordt er vanuit gegaan dat de 

plattegrond hier niet langer is geweest. Het oostelijke  deel van de plattegrond is slecht 

geconserveerd.  Hierdoor is alleen in het westelijke deel de kernconstructie bewaard 

gebleven. Deze bestaat hier uit drie in paren geplaatste  binnenstijlen waardoor de 

plattegrond een driebeukige opbouw heeft. Mogelijk heeft bij het meeste westelijke 
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paar binnenstijlen nog een middenstijl gestaan. In dat geval zou de plattegrond 

drie- en vierbeukig zijn. De binnenstijlen  hebben met behulp van dwarsbalken en 

langsliggers een deel van het dak ondersteund. De stijlen in de lange en korte zijden 

hebben, gezien hun gemiddeld grotere doorsnede,  eveneens een fors deel van de 

daklast gedragen. Onduidelijk is of het bij deze stijlen om wand- of buitenstijlen gaat.

Wanden
Indicaties voor de locatie van de wand ontbreken.

S6780

S6784

S6797

Legenda

kuilen/potstallen structuur
paalsporen/kuilen
natuurlijke/recente sporen
sporen structuur

0

2m

spoordiepte structuur
14,654 m+NAP

4m0


Figuur 21.8 
Structuur 160. Schaal 1:200.
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Ingangen
Er zijn geen ingangen aan te wijzen. 

Dak
De ligging van het westelijke paar binnenstijlen ten opzichte van de buitenstijlen duidt 

op een schilddak. 

Binnenindeling
Onduidelijk.

Bijzondere elementen
In de plattegrond is een grote, relatief ondiepe houtskool kuil (s6797) aangetroffen met 

houtskool. Functie van de kuil is onduidelijk. Mogelijk is de kuil een jonger spoor dat 

niet bij de plattegrond hoort (zie hieronder).

Verdwijnen van het gebouw
De sporen bestaan eigenlijk alleen uit paalkuilen. Nergens kon een duidelijke 

paalschaduw worden waargenomen. Verder zijn er geen sporen van verbrande palen 

aangetroffen. De afwezigheid van paalschaduwen zou erop kunnen duiden dat het huis 

is ontmanteld waardoor alleen de paalkuilen zijn overgebleven.

Vondstmateriaal
De paalsporen en de inpandige kuil hebben in totaal 10 scherven handgemaakt 

aardewerk uit de late bronstijd of ijzertijd opgeleverd.

Archeobotanie
Drie paalkuilen zijn op botanische macroresten onderzocht (hoofdstuk 26, bijlagen 

26.1 en 26.2). Op een enkele verkoolde en (subrecente) onverkoolde plantenrest na, 

zijn geen macroresten gezien. De hoeveelheid houtskool in de monsters is laag. Geen 

van de monsters is geanalyseerd.

Datering
Huis 160 heeft waarschijnlijk  een gecombineerd drie/vierbeukige plattegrond. 

Het aardewerk plaatst dit huis in de Urnenveldenperiode. Spieker 103 behoort 

waarschijnlijk tot het erf van huis 160 (zie hoofdstuk 6). Omdat deze spieker door 

middel van ¹⁴C-analyse in de vroege ijzertijd is gedateerd, kunnen we huis 160 ook in 

deze periode plaatsen. 

Huizen uit de vroege ijzertijd met een gecombineerd drie/vierbeukige opbouw worden 

tot het type St.-Oederode gerekend. De 14C-datering van een verkoolde hazelnoot uit 

de inpandige kuil komt dan minimaal een of twee eeuwen te jong uit:  gekalibreerd (2 

Sigma) 414  – 235 voor Chr. (Poz-61432: 2315± 30 BP). Dit pleit er op het eerste gezicht 

voor de kuil als jonger dan het huis te interpreteren. De hazelnoot kan echter ook 

“intrusief” in het spoor terecht zijn gekomen.

 

Structuur 161

Onderzoek
De huisplattegrond is in twee delen opgegraven. In eerste instantie is de oostelijke 

helft van de structuur in put 104 aangesneden waar deze overlapt met huis 110. Hier is 

de plattegrond echter niet herkend. De sporen zijn wel allemaal gedocumenteerd. De 

westelijke helft van de structuur is circa 2 weken later in put 121blootgelegd en op de 

standaard wijze onderzocht. 
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Constructie
Het betreft een twee-beukige structuur met een WZW-ONO oriëntatie waarvan in het 

westelijke uiteinde enkele sporen ontbreken. Duidelijk is dat de plattegrond bestaat 

uit een rij van middenstaanders en hiermee in lijn staande gepaarde wandstijlen. Dit 

is karakteristiek voor huistype Oss-Ussen 5. Het dak wordt hierbij gedragen door de 

stijlen van de wand. De plattegrond is 5,9 m breed en heeft een lengte van  minimaal 

12,5 m. 

Wanden
De wanden liepen tussen deze wandstijlen door. De korte wanden ontbreken.

Ingangen
Er zijn geen duidelijke paalzettingen aangetroffen die op een ingangspartij duiden. 

Mogelijk kan wel de kleinere afstand tussen de buitenstijlen ter hoogte van de tweede 

en derde middenstaander als indicatief worden gezien. Deze bedraagt ongeveer 1,8 – 2 

meter, een vrij standaard afmeting voor een ingang. 

S6774

S6776

Legenda

kuilen/potstallen structuur
paalsporen/kuilen
natuurlijke/recente sporen
sporen structuur

0

2m

spoordiepte structuur
14,581 m+NAP

4m0



Figuur 21.9 
Structuur 161. Schaal 1:200.
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Dak
De korte wanden zijn niet bewaard gebleven, waardoor concrete aanwijzingen over de 

uiteinde van het gebouw ontbreken. 

Binnenindeling
Onduidelijk.

Verdwijnen van het gebouw
In geen van de sporen zijn paalschaduwen of sporen van brand waargenomen. Dit wijst 

erop dat het gebouw is afgebroken.

Vondstmateriaal
De plattegrond heeft in totaal 14 scherven handgemaakt aardewerk uit de late 

bronstijd of ijzertijd opgeleverd.

Archeobotanie
Er zijn twee paalkuilen van op botanische macroresten geïnventariseerd (hoofdstuk 26, 

bijlagen 26.1 en 26.2). Op enkele mogelijk subrecente onverkoolde plantenresten zijn 

geen macroresten gezien. Ook de hoeveelheden determineerbaar houtskool zijn laag. 

De monsters zijn daarom niet in aanmerking voor analyse op botanische macroresten 

gekomen.

Datering
Huistype Oss-Ussen 5 dateert uit de late ijzertijd. 

Structuur 173

Onderzoek
In de noordelijke hoek van put 105 is bij de aanleg een deel van een Haps-huis 

aangesneden. In een later stadium is de rest van de plattegrond vrijgelegd 

(respectievelijk put 123 en 128) om deze in zijn geheel te kunnen onderzoeken. Hierbij 

bleek de noordelijke zijde te zijn aangetast door een subrecente sloot. De rand van 

deze sloot is vervolgens verder verdiept waarbij nog een deel van de noordelijke 

ingangspartij aangetroffen is. De plattegrond is volgens de standaard methodiek 

opgegraven, gedocumenteerd en bemonsterd. 

Constructie
Bij bestudering van de structuur in het vlak bleek al snel dat er sprake moest zijn van 

twee fases waarbij de jongste fase op bijna exact dezelfde plaats is gebouwd als de 

oudste fase. Van de wand- en buitensstijlen resteren slechts enkele exemplaren in de 

lange zijden en de oostelijke korte zijde. Deze zijn over het algemeen niet aan een 

fase toe te wijzen. De middenstijlen, die relatief diep zijn (17 – 39 cm) zijn wel allemaal 

bewaard gebleven. Aan de hand hiervan en de tweefasige wandstijl in de oostelijke 

korte zijde kan de lengte op ruim 14 m worden gereconstrueerd. De breedte van de 

plattegrond bedraagt 7,5 m.

Net als bij verscheidene andere plattegronden, zoals huis 107, lijken de paalsporen 

gefundeerd op  de leemlaag in de ondergrond.  

Ingangen
Voor beide fasen gaat het om direct tegenover elkaar gelegen ingangen, ongeveer 

centraal in de lange zijden van het huis. De ingangen worden aan iedere zijde 

gemarkeerd door drie tegen elkaar gelegen rechthoekige palen. 
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Reparaties en verbouwingen
Aan de dubbele middenstaanders, ingangspartijen en oostelijke wandstijl is duidelijk 

te zien dat de plattegrond twee fasen kent. Door oversnijdingen en de ligging van de 

middenstaanders is vastgesteld welke fase de jongste en welke de oudste is (zie Figuur 

21.10). 

Binnenindeling
De ingangen delen de plattegrond op in twee delen. Het archeobotanisch onderzoek 

levert aanwijzingen voor een woonfunctie van het westelijk deel (zie onder). 

Verdwijnen van het gebouw
Het overgrote deel van de sporen betreft paalkuilen. Slechts in een enkel geval is er 

een paalschaduw zichtbaar. De hoeveelheid houtskool in de paalkuilen is te gering 

om van een verbrand huis afkomstig te zijn. De meest logische verklaring voor de 

afwezigheid van goede paalschaduwen, is dat het huis uiteindelijk ontmanteld is. 

S6774

S6776

Legenda

kuilen/potstallen structuur
paalsporen/kuilen
natuurlijke/recente sporen
sporen structuur

0

2m

spoordiepte structuur
14,581 m+NAP

4m0



Figuur 21.10 
Structuur 173. Schaal 1:200.
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Vondstmateriaal
In de sporen van huis 173 zijn 4 brokken steen en 24 scherven aardewerk aangetroffen. 

Opvallend is de aanwezigheid van 9 stuks  kustaardewerk (o.m. zoutgootjes).

Archeobotanie
Vier paalkuilen van de ingangspartij en en centrale middenstaanders zijn op botanische 

macroresten onderzocht (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Drie daarvan (S6309, 

V5291; S6313, V5289; S6317, V5290) leverden redelijke hoeveelheden fragmenten 

determineerbaar houtskool op. Vanwege de aanwezigheid van verkoolde macroresten 

is één van deze paalkuilen (S6309, V5291) voor analyse geselecteerd (hoofdstuk 26, 

bijlage 26.3).

De matrix van het geanalyseerde monster bestaat uit fijn gefragmenteerde verkoolde 

resten. Door de fragmentatiegraad ontbreken de kenmerken, maar op basis van de 

textuur en de wijze van verkolen zou het om gebroken graankorrels kunnen gaan. Deze 

gedachte wordt versterkt door de aanwezigheid van vrij veel graankorrels, waaronder 

enkele van gerst (Hordeum) en meerdere van emmer (Triticum dicoccon). Er zijn ook 

gebroken graankorrels aanwezig, die niet nader gedetermineerd kunnen worden. 

Naast graankorrels zijn kafresten van gerst, emmer en spelt (Triticum spelta) aanwezig 

in de vorm van aarspilfragmenten van de eerstgenoemde en halve plus hele aarvorkjes 

van de tarwesoorten. Het monster herbergt tevens enkele verkoolde zaden van vlas 

(Linum usitatissimum) en een verkoolde etensrest.

Paalspoor 6309 betreft een centrale middenstaander grenzend aan het westelijke deel 

van het huis. Het assemblage aan verkoolde macroresten uit het spoor duidt mogelijk 

op een woonfunctie van het westelijke huisdeel.

Datering
Huis 173 is van het type Haps/Oss-Ussen 4 uit de midden-ijzertijd/late ijzertijd. 

De 14C-analyse van houtskool uit middenstijl 6309 geeft gekalibreerd (2 Sigma) 

een datering van 361  – 178 voor Chr. (Poz-61444: 2190 ± 30 BP). Opvallend is de 

aanwezigheid  van zoutgootjes. Deze zijn vrij scherp gedateerd in de tweede helft van 

de vroege ijzertijd. Mogelijk loopt het gebruik van deze objecten in Zuid-Nederland 

toch langer door, net als voor het West-Nederlandse  kustgebied wordt gesteld. 2

Structuur 179

Onderzoek
In put 133 vlak 2 is een cluster sporen aangetroffen die zijn toegeschreven aan 

twee 4-palige spiekers (structuren  180 en 312) en de noordelijke helft van een 

huisplattegrond. De huisplattegrond grenst in het westen aan spieker 312 en overlapt 

centraal met spieker 180. De zuidelijke helft van de huisplattegrond is verstoord bij 

de aanleg van een recente sloot. De structuur is volgens de standaard werkwijze, 

opgegraven gedocumenteerd en bemonsterd. 

Constructie
Het betreft WZW-ONO georiënteerd twee-beukig huis. De draagconstructie bestaat 

uit een rij van vier middenstaanders en een rij buitenstijlen. Daarnaast zijn in de korte 

zijden en in het westen van de noordelijke lange zijde nog enkele wandstijlen bewaard 

gebleven. 

2  Van den Broeke 2013, 167
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Op basis van de afstand tussen de noordelijke wand en de middenstijlen en de ligging 

van de oostelijke en westelijke korte zijden kan de omvang van het huis geschat 

worden op 13 bij 6 m.  

Ingangen
De ingang is in het midden van de noordelijke wand gesitueerd, tussen de tweede en 

derde middenstaander. De ingang heeft een breedte van 2 m en bestaat uit enkele 

losse sporen. Een karakteristieke “Haps”-ingang is daarmee niet vastgesteld. 

Dak
Op basis van de plaatsing van de middenstaanders en de ligging van de korte zijden 

was dit huis voorzien van een schilddak. 

Binnenindeling
De noordelijke ingang maakt duidelijk dat de plattegrond in twee delen was 

opgedeeld. Wel deel fungeerde als stal en welk als woondeel is onduidelijk.



Legenda

kuilen/potstallen structuur
paalsporen/kuilen
natuurlijke/recente sporen
sporen structuur

0

2m

spoordiepte structuur
14,501 m+NAP

4m0



Figuur 21.11 
Structuur 179. Schaal 1:200.
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Reparaties en verbouwingen
De meest oostelijke middenstaander is op een zeker moment vervangen door een 

nieuwe staander, waarbij het paalspoor van de oude staander deels is vergraven. 

Verdwijnen van het gebouw
In verschillende sporen zijn paalkernen herkend. Onduidelijk is echter of de palen zijn 

uitgetrokken of zijn weggerot.

Vondstmateriaal
Uit twee sporen zijn in totaal vijf scherven uit de late bronstijd- ijzertijd verzameld. 

Daarnaast bevatte de vulling van de oostelijke middenstaander S7242 veel kleine 

brokjes leem. 

Datering
De tweebeukigheid in combinatie met de kenmerken van het aardewerk dateren 

het huis in de midden-ijzertijd/late ijzertijd.  Het huis heeft geen elementen die het 

mogelijk maken om het huis aan of type Haps/Oss-Ussen 4 of Oss-Ussen 5 toe te 

wijzen, beide behoren tot de mogelijkheid. 

Structuur 185

Onderzoek
In de zuidelijke helft van put 134 bleek bij de aanleg sprake van verstoringen tot op 

een diep niveau door subrecente ontginningssporen en recente ploegbanen. Toch 

konden tussen de verstoorde banen clusters paalsporen worden waargenomen. Bij het 

couperen bleken deze tot de structuren van twee huizen (185 en 188) en een spieker 

(187) te behoren. Hierbij is gekozen om het best bewaarde huis 185 op de standaard 

werkwijze te couperen, te documenteren en te bemonsteren. 

Constructie
Het betreft een WZW-ONO georiënteerd twee-beukig huis dat zwaar is aangetast 

waardoor alleen de diepere paalsporen resteren. Het gaat om vier middenstaander, 

een centrale ingangspartij , enkele wandstijlen (o.m. twee gepaard geplaatste 

exemplaren)  in de lange zijden en een twee buitenstijlen in het oosten van de 

zuidelijke lange zijde. De lengte van het huis kan worden ingeschat op 14,5 tot 15,5 m, 

de breedte  op circa 8,7 m. Op grond van met name de karakteristieke ingangspartij is 

het huis gerekend tot het type Haps/Oss-Ussen 4.

Ingangen
De ingangen zijn in de lange zijden van de plattegrond gesitueerd en bestaan 

uit configuraties van twee tot vier paalsporen. De breedte van de ingangen 

bedraagt 2 m. De westelijke zijde van de ingangspartij liggen in  op één lijn met 

de 2e middenstaander, de oostelijke zijde verspringt iets ten opzichte van de 3e 

middenstaander. De ingangen delen de plattegrond op in twee grofweg gelijke delen 

(elk circa 6,5 m). 

Dak
Omdat de zuidelijke lange zijde aan allebei de uiteinden tot voorbij de buitenste 

middenstaanders doorloopt, is het aannemelijk dat sprake is van een schilddakcon-

structie.  
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Binnenindeling
De ingangspartij maakt duidelijk dat de plattegrond in twee delen was opgedeeld. Wel 

deel fungeerde als stal en welk als woondeel is onduidelijk.

Verdwijnen van het gebouw
Er zijn geen paalkernen herkend of en houtskoolrijke sporen. De veelal heterogene 

vullingen lijken erop te wijzen dat de structuur na de gebruiksfase is ontmanteld.  

  

Vondstmateriaal
Twee stuks handgemaakt aardewerk uit de late bronstijd-ijzertijd.

Datering
Huis 185 is van het type Haps/Oss-Ussen 4 uit de midden-ijzertijd/late ijzertijd.  

Legenda

paalsporen/kuilen
natuurlijke/recente sporen
sporen structuur

0

2m

spoordiepte structuur
14,576 m+NAP

4m0







Figuur 21.12 
Structuur 185. Schaal 1:200.
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Structuur 188 

Onderzoek
Huis 188 is in dezelfde verstoorde zuidelijke helft van put 134 aangetroffen als huis 185. 

Omdat van huis 188 maar enkele paalsporen bewaard zijn gebleven is gekozen voor 

een extensief onderzoek van deze plattegrond. 

Constructie
Het betreft een zwaar aangetast W-O georiënteerd twee-beukig huis. In het oosten 

resteren twee of drie middenstijlen en enkele buiten- en wandstijlen. In de westelijke 

helft ontbreken middenstijlen maar zijn wel enkele buitenstijlen (lange zijden) en een 

wandstijl (korte zijde) bewaard.  De afmetingen van het huis kunnen geschat worden 

op circa 14,5-15,5 m bij 8 m. 

Legenda

paalsporen/kuilen
natuurlijke/recente sporen
sporen structuur

0

2m

spoordiepte structuur
14,681 m+NAP

4m0


?

Figuur 21.13 
Structuur 188. Schaal 1:200.
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Ingangen
In de noordelijke lange wand zijn geen aanwijzingen voor een ingang aangetroffen. In 

de zuidelijke lange zijden zijn twee meer naar binnen gelegen paalsporen aanwezig 

die hier een circa 2 m brede ingang doen vermoeden. Hiervan uitgaande deel de 

ingangspartij het huis op in een westelijk deel van circa 7,5 m en een iets korter 

oostelijk deel (5,5 -6,5 m). 

Dak
Geen aanwijzingen voor de dakconstructie aangetroffen.

Binnenindeling
Geen aanwijzingen.

Verdwijnen van het gebouw
Er zijn geen paalkernen herkend of houtskoolrijke sporen. De veelal heterogene 

vullingen lijken erop te wijzen dat de structuur na de gebruiksfase is ontmanteld.  

Vondstmateriaal
Geen

Datering
De tweebeukigheid in combinatie met de kenmerken van het aardewerk dateren 

het huis in de midden-ijzertijd/late ijzertijd.  Het huis heeft geen elementen die het 

mogelijk maken om het huis aan of type Haps/Oss-Ussen 4 of Oss-Ussen 5 toe te 

wijzen, beide behoren tot de mogelijkheid.  

Structuur 212

Onderzoek
Huis 212 is in put 141 blootgelegd en betreft een vrijwel complete plattegrond, 

waarvan de noordoostelijke hoek verstoord is door een boomval. Daarnaast zijn 

enkele sporen aangetast door een baan van subrecente spitsporen. Op basis van deze 

verstoringen is besloten de plattegrond op een standaard wijze te documenteren en 

bemonsteren.

Constructie
Huis 212 is twee-beukig met een omvang van 13,2 m bij 6,5 m en een WZW-ONO 

oriëntatie. De kernconstructie bestaat uit twee middenstaanders, buitenstijlen en 

een ingangspartij. De beide middenstijlen bevinden zich in lijn met de zijkanten van 

de ingangen. De buitenstijlen zijn bijna overal rondom de plattegrond aanwezig en 

vertonen sterke regelmaat in vorm, diepte en onderlinge afstand (1 meter). Enkel de 

noordoostelijke exemplaren ontbreken door een boomval. 

Buiten de sporen van de kernconstructie  zijn in de lange zijden een aantal wandstijlen 

bewaard gebleven, waaronder een viertal in paren geplaatste wandstijlen. In dat 

opzicht vertoont huis 212 een sterke gelijkenis met huizen 105 en 270. 

Binnen de noordelijke helft van de plattegrond bevinden zich vier, op een lijn gelegen 

paalsporen die op grond van de kenmerken van hun vulling bij de plattegrond lijken te 

horen. De functie van deze sporen is niet zeker. Mogelijk gaat het om middenstaanders 

van een tweede fase van dit huis. De drie op een lijn gelegen paalsporen in het 

zuidoosten (haaks op de lange zijde) zouden dan een restant van een ingang kunnen 

zijn. Vreemd is wel dat dan resten van de andere ingang en buiten- en wandstijlen 
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ontbreken.  Waarschijnlijker is dat de paalsporen voor een extra ondersteuning hebben 

gezorgd. De drie paalsporen in het zuidoosten zouden de aanzet van een binnenwand 

kunnen zijn geweest. Hierbij zou dan een smal gedeelte van de plattegrond zijn 

afgescheiden van de rest, iets wat duidelijker te zien is bij huis 270.

Wanden
De wand heeft ter hoogte van de wandstijlen gelopen, waarschijnlijk tussen de 

gepaarde wandstijlen door. Dit  is op ca 1 m van de buitenstijlen. 

Ingangen
Huis 212 heeft twee ingangen, tegenover elkaar gesitueerd in de lange zijden. Elke 

zijde van een ingang wordt gevormd door een uitstaande paal ter hoogte van de wand 

met dwars daarop een rij van 3-4 paalsporen. Samen vormen ze de karakteristieke 

‘L’-vorm die bij een deel van de andere Haps-plattegronden ook is aangetroffen. Ook 

de breedte van de ingangen komt overeen met die van de andere plattegronden, 

namelijk 2 meter. 

S7738

S7568

S7751

Legenda

paalsporen/kuilen
natuurlijke/recente sporen
sporen structuur

0

2m

spoordiepte structuur
14,704 m+NAP

4m0






Figuur 21.14 
Structuur 212. Schaal 1:200.
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Dak
Beide kopse kanten bestaan uit vier buitenstijlen, die voorbij de buitenste 

middenstijlen liggen.  Op basis hiervan moet aangenomen worden dat dit huis voorzien 

was van een schilddak. 

Binnenindeling
De ingangen liggen perfect in het midden van de plattegrond en delen deze op in 

twee delen van gelijke grootte. De aanwezigheid van vrij veel houtskool in paalkuil 

S7568 suggereert de nabijheid van een haardplaats en dus op een woonfunctie van het 

oostelijke deel. 

Verdwijnen van het gebouw
Bij de ingangspartijen lijken er uitgraafkuilen zichtbaar te zijn. Ook de heterogene 

opvulling van de overige sporen suggereert dat het huis na de gebruiksfase is 

afgebroken. 

Vondstmateriaal
In verschillende paalsporen zijn in totaal negen scherven van handgemaakt aardewerk 

uit de late bronstijd-ijzertijd aangetroffen, alsmede enkele brokjes slakmateriaal.

Datering
Huis 212 is van het type Haps/Oss-Ussen 4 uit de midden-ijzertijd/late ijzertijd. De 

14C-analyse van houtskool uit paalspoor 7738 levert gekalibreerd (2 Sigma) een 

datering op van 400  – 210 voor Chr. (Poz-61435: 2270 ± 30 BP). 

Archeobotanie
Grondmonsters uit drie paalkuilen zijn op botanische macroresten onderzocht 

(hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Eén van de paalkuilen (S7568, V5722) bevat naast 

vrij veel determineerbaar houtskool een verkoolde macrorest .

Structuur 214

Onderzoek
Bij de aanleg van put 137 is een langgerekt cluster paalsporen aangetroffen, met 

een N-Z oriëntatie. De sporen werden zichtbaar op de overgang van de E- naar de 

B-horizont, waar het eerste sporenvlak is aangelegd (vlak 2). Enkele van de sporen 

tekenden zich duidelijk af, de meeste waren echter vrij vaag begrensd. Mede door 

het vlekkerige vlak en de natuurlijke verstoringen was de lay-out van de plattegrond 

in eerste instantie niet geheel duidelijk. Daarom is gericht gezocht naar ontbrekende 

sporen en is , na afwerken van vlak 2, een circa 20 cm dieper controlevlak aangelegd. In 

het controlevlak zijn nog twee paalsporen gevonden die tot de plattegrond gerekend 

kunnen worden. 

De sporen zijn goed geconserveerd, maar ondiep ingegraven. Hierdoor zijn in het 

zuidoosten, waar iets meer van de natuurlijke bodem in de bovengelegen akker 

was opgenomen, wandpalen verdwenen. Verder is de plattegrond is plaatselijk door 

boomvallen verstoord. Omdat in vlak 2 al snel duidelijk was dat deze structuur afwijkt 

van de meeste andere huisplattegronden die op Best-Aarle zijn aangetroffen is 

gekozen voor een intensieve onderzoeksmethode waarbij onder meer alle kansrijke 

sporen zijn bemonsterd.
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Constructie
Het betreft een drie- en vier-beukig huis van 18,5 m lang en 6,4 m breed. De oriëntatie 

van deze plattegrond is N-Z. De kern van de constructie bestaat uit verscheidene 

binnenstijlen, die in het noordelijke deel telkens worden geflankeerd door een 

wandstijl. De afstand tussen de binnenstijlen is in het noorden 1,5 m in dwarsverband 

en 1,9 m in langsverband. Dit wijkt af van de afstanden in de zuidelijke helft van de 

plattegrond. Hier zijn de binnenstijlen onregelmatiger en dichter op elkaar geplaatst, 

wat neerkomt op 1 m in dwarsverband en 1,5 m in langsverband. Ook zijn hier meer 

wandstijlen dan binnenstijlen aanwezig. 

Naast de binnen- en wandstijlen  bestaat de kernconstructie in het noorden verder nog 

uit twee middenstijlen en in het zuiden uit een middenstijl. Buiten zowel de noordelijke 

als zuidelijke lange zijde is een buitenstijl aanwezig. De noordelijke korte zijden 

heeft een heeft“recht”uiterlijk , bestaande  uit vijf wandstijlen. Het deels verstoorde 

zuidelijke uiteinde zal oorspronkelijk ook uit vijf wandstijlen zijn opgebouwd.

S7660

S7530

S7531 S7393

Legenda

paalsporen/kuilen
natuurlijke/recente sporen
sporen structuur
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spoordiepte structuur
14,752 m+NAP

4m0 





Figuur 21.15 
Structuur 214. Schaal 1:200.
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De plattegrond lijkt op basis van zijn lay-out sterk op de plattegrond die te Nijnsel is 

opgegraven, maar zou ook tot het type Sint-Oedenrode gerekend kunnen worden. De 

Nijnsel-plattegrond wordt gerekend tot het type Nijnsel/Oss-Ussen 1 en kenmerkt zich 

door een drie-beukigheid, aangevuld met enkele middenstijlen.3  Verondersteld wordt 

dat de daklast gedragen werd doormiddel van een “halve-portalen” constructie van 

gepaard geplaatste binnen- en wandstijlen, waarbij de enkele middenstijlen hooguit 

een ondersteunende  functie hebben. Bij de plattegrond van Nijnsel zijn buiten de 

wandstijlen nog enkele buitenstijlen aanwezig die de dakrand hebben gedragen, en 

ook die zijn bij onze plattegrond aanwezig. Afwijkende is dat de Nijnselse plattegrond 

aan een zijde voorzien  is van een afgerond uiteinde, terwijl huis 214 twee “rechte” 

uiteinden heeft. 

Het type Sint-Oedenrode is slecht gedefinieerd doordat er maar weinig goed 

gedateerde exemplaren van bekend zijn. Typerend lijkt de afwisseling van twee- drie- 

en vierbeukigheid te zijn, hoewel hierin ook nogal wat variatie in optreedt.4 Door de 

drie- en vier-beukigheid zou huis 214 ook als type Sint-Oedenrode geïnterpreteerd 

kunnen worden.

Wanden
Bij een “halve-portalen” constructie heeft  de wand ter hoogte van de buitenste stijlen 

gelegen. 

Ingangen
Er zijn geen ingangspartijen aangetroffen. Mogelijk wijzen de dubbel uitgevoerde 

midden- en binennstijlen in het centrale deel van de plattegrond dat hier in de lange 

zijden ingangen hebben gelegen. Het veelvuldige “verkeer”zou tot extra slijtage van 

deze stijlen kunnen hebben geleid waardoor ze gerepareerd of verstevigd moesten 

worden. De afstand tussen deze dubbele rijen stijlen bedraagt ongeveer 2 m, wat 

overeenkomt met de ingangen van andere laat-prehistorische huisplattegronden.  

Dak
Vanwege het doorlopen van de binnen- en middenstijlen tot in de korte zijden, is het 

huis waarschijnlijk voorzien geweest van een zadeldak.  

Reparaties en verbouwingen
De dubbele rijen stijlen in het centrale deel (mogelijke ingang) duiden erop dat hier 

de dragende constructie mogelijk een keer vervangen of verder verstevigd is. Een 

middenstijl en een binnenstijl zijn bovendien nog eens  extra vervangen door een 

nieuwe stijl. Een wand/buitenstijl van de oostelijke mogelijke ingang is eveneens een 

keer vervangen.

Binnenindeling
De mogelijke ingangen centraal in de lange zijden delen de plattegrond op in een 

8,5 m lang noordelijk deel en een 6,5 m lang zuidelijk deel. In beide delen zijn door 

het weglaten van middenstijlen open ruimten gecreëerd. Houtskoolspikkels, brokjes 

verbrande leem en zand, die zijn aangetroffen in de paalsporen 7530 en 7531, duiden 

mogelijk op de nabijheid van een haardplaats en dus op een woonfunctie van het 

noordelijke deel. 

3  Huijts 1992, 45. Hiddink 2014.
4  Hiddink 2014.
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Verdwijnen van het gebouw
Het is onduidelijk hoe het gebouw is verdwenen. 

Vondstmateriaal 
Leembrokjes en acht scherven van aardewerk uit de late bronstijd-ijzertijd

Datering
De driebeukigheid van de plattegrond maakt dat deze in de bronstijd of vroege ijzertijd 

thuishoort. Huizen van het type Nijnsel/Oss-Ussen 1 dateren uit de midden-bronstijd. 

Huizen van het type Sint Oedenrode lijken vooral in de late bronstijd en vroege ijzertijd 

voor te komen. Het onderzoek van huis 214 heeft twee chronologische aanwijzingen 

opgeleverd. In de eerste plaats heeft de plattegrond alleen aardewerk uit de late brons-

tijd-ijzertijd opgeleverd terwijl typisch midden-bronstijd-aardewerk ontbreekt. Ten 

tweede levert de 14C-analyse van houtskool uit de binnenstijl spoor  7531 gekalibreerd 

(2 Sigma) een datering op van 771  – 431 voor Chr. (Poz-61423: 2475 ± 30 BP). Op grond 

hiervan wordt huis 214 in de vroege ijzertijd geplaatst en gerekend tot het type Sint 

Oedenrode.

Archeobotanie
Van drie paalkuilen zijn grondmonsters op botanische resten geïnventariseerd, o.m. 

van paalspoor 5730 met het vondstmateriaal (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). 

De monsters hebben op een enkel onverkoold restje, dat wellicht (sub)recent is, geen 

macroresten opgeleverd. De aanwezigheid van een redelijke hoeveelheid houtskool in 

het vondstrijke paalkuil (S7530, V5595) en paalkuil S7531 (V5594) kan betekenen dat in 

de buurt daarvan een haardplaats lag of dat om de een of andere reden een deel van 

de constructie is verbrand. Geen van de monsters is geanalyseerd.

Structuur 222

Onderzoek
Bij de aanleg van putten 145 en 146 is een cluster van paalsporen aangetroffen waarin 

niet direct een duidelijke structuur was te onderscheiden. Ter plaatse was het vlak zeer 

vlekkerig door boomvallen en andere (natuurlijke) verstoringen en bovendien liepen 

aan de westzijde twee subrecente sloten. Het vlak is opnieuw handmatig opgeschaafd 

en later nog een keer machinaal verdiept. Hierbij kwamen nieuwe sporen tevoorschijn 

die samen met de bekende sporen een zwaar aangetaste huisplattegrond bleken te 

vormen. De plattegrond is op een standaard wijze aangepakt. 

Constructie
De ZW-NO georiënteerde plattegrond is tweebeukig en bestaat uit middenstijlen, 

wandstijlen en een ingangspartij. De exacte opbouw en omvang van de plattegrond is 

onzeker. Het centrale en westelijke deel, hoewel flink aangetast, is relatief duidelijk. De 

hier gelegen Ingangspartijen en vijf middenstijlen behoren zeker tot de plattegrond, 

evenals de enkele wandstijlen. Opvallend is dat de afstand tussen de wandstijlen 

regelmatig is en dat een deel ervan op lijn met middenstaanders ligt. In het oostelijk 

uiteinde vertroebelen twee boomvallen het zicht op de plattegrond. De hier gelegen 

paalsporen zijn op grond van een overeenkomstige  spoorvulling tot de plattegrond 

gerekend. De ligging van een deel van deze sporen is echter in vergelijking met de rest 

van de plattegrond nogal onregelmatig. Verschillende opties zijn daardoor mogelijk 

waarbij de twee uiterste zijn: geen van de oostelijke sporen behoren tot de plattegrond 

tot binnen de oostelijke sporen bevinden zich in ieder geval twee middenstijlen en een 
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wandstijl. Op basis van bovenstaande is de lengte van de plattegrond 23 tot 27 m, de 

breedte bedraagt  6,5 m. 

Ingangen
Er zijn twee ingangspartijen aangetroffen. Elk bestaande uit twee rijen van twee of drie 

paalsporen. Deze ingangen liggen tegenover elkaar in de lange zijden en zijn 2 meter 

breed. Ze liggen niet in het midden van de plattegrond, maar delen de structuur op 

in een deel van 16 m (west) en een deel van 7 tot 11 m (oost). Kenmerkend voor deze 

ingangspartijen is dat deze iets uitspringen ten opzichte van de wandstijlen. 

Dak
Onzeker. 

S7625

S7626

S7814

S7633

Legenda

kuilen/potstallen structuur
paalsporen/kuilen
natuurlijke/recente sporen
sporen structuur
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Figuur 21.16 
Structuur 222. Schaal 1:200.
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Bijzondere elementen
Binnen de plattegrond is één kuil aangetroffen (spoor 7626). Deze heeft een ronde 

vorm in het vlak, een platte bodem in de doorsnede en een diepte van 34 cm. Op basis 

van de vorm van het spoor betreft het mogelijk een voorraadkuil. 

Binnenindeling
De ingangspartij maakt duidelijk dat de plattegrond in twee delen was opgedeeld. Wel 

deel fungeerde als stal en welk als woondeel is onduidelijk.

Verdwijnen van het gebouw
Onduidelijk.

Vondstmateriaal
De paalsporen en de kuil hebben in totaal vier scherven indet. handgemaakt 

aardewerk, een fragment natuursteen en enkele brokjes verbrand bot opgeleverd.

Datering
De plattegrond is typologisch moeilijk te duiden. De ingangen lijken bij een type 

Oss-Ussen 5 te passen, maar de karakteristieke gepaarde wandstijlen ontbreken. 

Het zou daarom ook om een zwaar aangetaste huis van type Haps/Oss-Ussen 4.  De 

14C-analyse van houtskool uit de middenstijl spoor  7633 plaats de plattegrond in de 

tweede helft van de midden-ijzertijd of  de overgang naar de late ijzertijd: gekalibreerd 

(2 Sigma) 388 – 204 voor Chr. (Poz-61436: 2235 ± 30 BP). 

Archeobotanie
Drie paalsporen en een kuil zijn op botanische macroresten geïnventariseerd 

(hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Op een enkele verkoolde en (subrecente) 

onverkoolde plantenrest na, zijn geen macroresten gezien. Wel is een verkoolde 

etensrest gevonden, die niet nader analyseerbaar is. In kuilspoor S7626 (V5813) en 

paalspoor S7814 (V5818) is veel determineerbaar houtskool aangetroffen. Geen van de 

monsters is geanalyseerd.

Structuur 223

Onderzoek
Tijdens de aanleg van put 146 was deze structuur goed herkenbaar aan de buitenste 

rijen stijlen. Alle sporen zijn gecoupeerd en gedocumenteerd volgens de standaard 

werkwijze.

Constructie
De NW-ZO georiënteerde plattegrond is circa 7,4 meter breed en 22 meter lang en 

komt goed overeen met huis 160. 

Van huis 223 zijn de beide lange zijden een de noordwestelijke korte zijde compleet 

bewaard. Twee paalsporen buiten de noordwestelijke korte zijden zijn als buitenstijlen 

te interpreteren. Dit impliceert dat de paalsporen van de korte zijde en de lange zijden 

wandstijlen zijn. De smalle greppel in het noorden lijkt dit te bevestigen. De lange 

zijden bestaan elk uit 10 wandstijlen waarbij elke wandstijl een tegenhanger heeft in de 

tegenovergelegen  lange zijde. 

In het noordwestelijke deel van huis 223 liggen de binnenstijlen op precies dezelfde 

plek als die van huis 160, namelijk net niet op een lijn met het 2e en 4e paar 

wandstijlen. Verschil is dat bij huis 224 ook midddenstijlen aanwezig zijn, waardoor hier 

spreke is van vierbeukigheid. 
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In de zuidoostelijke helft van de plattegrond is de kern slecht geconserveerd. Veel 

stijlen ontbreken hier en de wel bewaard gebleven stijlen lijken “slorig” geplaatst. 

Hierdoor is het niet duidelijk of dit deel een vierbeukige  dan wel een driebeukige 

opbouw of een combinatie van beide  heeft gehad. 

Wanden
De wandstijlen markeren de plek waar de wand heeft gelopen. Een smalle greppel in 

het noorden is mogelijk een restant van de wandgreppel. 

Dak
Dakconstructie is onduidelijk.

Binnenindeling
Enkele in het noorden gelegen inpandige  voorraadkuilen zijn mogelijk een aanwijzing 

voor een woonfunctie van dit deel van de plattegrond. 

S7827

S7851

S7853

S7855

S7846

Legenda

kuilen/potstallen structuur
paalsporen/kuilen
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Figuur 21.17 
Structuur 223. Schaal 1:200.
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Bijzondere elementen
Binnen de plattegrond zijn verscheidene kuilen aangetroffen die mogelijk als inpandige 

voorraadkuil dienst hebben gedaan. Slechts één spoor (S7851) bevatte veel aardewerk, 

leem en houtskool. De grond om het spoor lijkt verhit te zijn geweest. Bij het 

uitschaven zijn twee concentraties met in totaal ruim 100 scherven aangetroffen. 

Verdwijnen van het gebouw
Nergens kon een duidelijke paalschaduw worden waargenomen. Dit zou erop kunnen 

duiden dat het huis is ontmanteld waardoor alleen de paalkuilen zijn overgebleven.

Vondstmateriaal
Totaal 104 scherven aardewerk uit de late bronstijd – ijzertijd (kuilspoor 7851).

Datering
Net als bij huizen 160 en 214 hebben we te maken met een plattegrond van het type 

Sint Oedenrode. Het aardewerk en een 14C-datering plaatsen huis 223 in de vroege 

ijzertijd (houtskool uit kuilspoor 7851 dateert gekalibreerd (2 Sigma) uit 771 – 431 voor 

Chr. (Poz-61420: 2475 ± 30 BP). 

Archeobotanie
Drie paalkuilen zijn op botanische macroresten onderzocht (hoofdstuk 26, bijlagen 

26.1 en 26.2). Op een enkele verkoolde en (subrecente) onverkoolde plantenrest na, 

zijn geen macroresten gezien. In één van de paalkuilen (S7846, V5477) is een redelijke 

hoeveelheid houtskool gezien. Geen van de monsters is geanalyseerd.

Structuur 236

Onderzoek
Deze zwaar aangetaste plattegrond is in put 149 “ontdekt” tijdens het couperen van 

een groep spiekers.  Gezien de incomplete aard van de plattegrond is besloten tot een 

extensieve opgravingsmethodiek.

Constructie
Het betreft een WZW-ONO georiënteerd, twee-beukig huis van 11 meter lang en 

6,5 meter breed. Van de constructie zijn een aantal buitenstijlen en een deel van de 

ingangspartijen bewaard gebleven. Verder is er één middenstijl bewaard gebleven in 

lijn met de westzijde van de ingangspartij. De middenstaander in lijn met de oostzijde 

van de ingangspartij is verdwenen. Omdat het om een vrij korte plattegrond gaat, 

hebben twee middenstaanders waarschijnlijk volstaan. 

Ingangen
Het huis heeft twee 1,8 m brede ingangen, tegenover elkaar gesitueerd in de lange 

zijden. De (resten van de) ingangspartijen zijn L-vormig, hetgeen kenmerkend is voor 

huizen van  het type Haps/Oss-Ussen 4.

Dak
Huizen van  het type Haps/Oss-Ussen 4 zijn voorzien van een schilddak.

Binnenindeling
De ingangen verdelen het huis in een 5,5 m lang westelijk deel, en een 3,5 m lang 

oostelijk deel. Wel deel fungeerde als stal en welk als woondeel is onduidelijk.



catalOguS Structuren uit de late prehiStOrie    789

Verdwijnen van het gebouw
De meeste sporen zijn te ondiep om een uitspraak over het verdwijnen van het gebouw 

te doen.

Vondstmateriaal 
Geen.

Datering
Huis 236 is van het type Haps/Oss-Ussen 4 uit de midden-ijzertijd/late ijzertijd. 

Legenda

paalsporen/kuilen
natuurlijke/recente sporen
sporen structuur
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Figuur 21.18 
Structuur 236. Schaal 1:200.
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Structuur 260

Onderzoek
Huis 260 uit put 165 is een incomplete plattegrond die grenst aan de rand van een 

recente sloot. Deze is bij het veldwerk als zodanig herkend waarna enkele sporen uit 

de nabijgelegen put 124 bij de technische uitwerking ook aan de plattegrond konden 

worden toegekend. Gezien de matige conservering van de plattegrond is ervoor 

gekozen geen monsters te nemen en enkel de diepere sporen te documenteren.

Constructie
Huis 260 is ZW-NO georiënteerd. De draagconstructie bestaat uit een rij van vier 

middenstaanders, waarvan de buitenste het diepst zijn. Daarnaast zorgden de 

buitenstijlen voor verdere ondersteuning van het dak. Deze zijn slechts sporadisch 

Legenda

paalsporen/kuilen
natuurlijke/recente sporen
sporen structuur
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Figuur 21.19 
Structuur 260. Schaal 1:200.
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bewaard gebleven. De ligging van de paalsporen in de westelijke kopse kant 

suggereert dat het om type Haps/Oss-Ussen 4B gaat waarbij de buitenstijlen en 

wandstijlen regelmatig gepaard waren geplaatst. Dit valt bij deze plattegrond moeilijk 

hard te maken omdat veel wandstijlen, die geen dagdragende functie hadden, ondiep 

waren ingegraven en zijn verdwenen. De oostelijke kopse kant is geheel verdwenen 

waardoor de lengte van de plattegrond alleen geschat kan op ongeveer 13,5 m. De 

breedte bedraagt 6,1 m.

Wanden
Van de westelijke kopse wand zijn enkele wandstijlen bewaard gebleven. Deze 

bevinden zich op circa 40 cm van de buitenstijlen. 

Ingangen
De ingangen waren in de lange wanden gesitueerd en zijn slechts gedeeltelijk bewaard 

gebleven. Beide ingangen zijn ongeveer 1,9 meter breed. 

Dak
De plaatsing van de eerste middenstaander ten opzichte van de westelijke kopse kant 

betekent dat dit huis moet zijn voorzien van een schilddak. 

Binnenindeling
Op het eerste gezicht lijken de ingangen de plattegrond  in twee gelijke delen te 

hebben verdeeld. Wel deel fungeerde als stal en welk als woondeel is onduidelijk.

Reparaties en verbouwingen
Mogelijk kunnen de dubbele palen van de noordelijke ingangspartij als indicatie voor 

een reparatie gezien worden. 

Verdwijnen van het gebouw
Omdat de meeste sporen vrij ondiep en gebioturbeerd kan hieruit de wijze van 

verdwijnen van het gebouw niet worden afgeleid. 

Vondstmateriaal
Vijf scherven van aardewerk, waarvan er vier niet scherper dan late bronstijd of ijzertijd 

zijn te dateren en een op basis van een geprononceerde voet in de midden- of late 

ijzertijd thuishoort (V6050).

Datering
Huizen van het type Haps/Oss-Ussen 4 dateren uit de midden-ijzertijd/late ijzertijd. 

Structuur 264 

Onderzoek
De zuidelijke wand van deze slecht geconserveerde plattegrond is aangesneden 

in put 149. Hier is deze niet als zodanig herkend, aangezien de meeste sporen een 

geringe diepte hadden. Veel van de sporen zijn dan ook geïnterpreteerd als natuurlijke 

verstoringen of vlekken. Bij de aanleg van put 166 werd de rest van de plattegrond 

aangesneden. Ook hier bleken slechts enkele sporen bewaard te zijn gebleven. 

Mogelijk moeten de vlekken in put 149 dan ook als onderkantjes geïnterpreteerd 

worden. Dit is op basis van de veldgegevens niet meer te achterhalen. Gezien de 

slechte conservering van de plattegrond is deze plattegrond op extensieve werkwijze 

afgehandeld. 
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Constructie
Het betreft een twee-schepige constructie met een ZW-NO oriëntatie, bestaande 

uit vier middenstaanders en enkele palen van de lange wanden. De exacte opbouw 

van de lange wanden –wandstijlen, binnenstijlen of gepaarde stijlen – is onduidelijk. 

Ook duidelijke ingangen zijn niet meer vast te stellen. De breedte van de plattegrond 

bedraagt 7,2 m; de lengte kan worden ingeschat op ongeveer 16 m. Gezien de slechte 

conservering is de plattegrond niet eenvoudig te typeren en kan het zowel huis van het 

type Haps/Oss-Ussen 4 als type Oss-Ussen 5 betreffen. 

Dak
Omdat de lange wanden verder doorlopen dan de rij middenstaanders heeft dit huis 

een schilddak gehad. 

Legenda
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natuurlijke/recente sporen
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Figuur 21.20 
Structuur 264. Schaal 1:200.
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Binnenindeling
Duidelijke aanwijzingen hiervoor ontbreken

Verdwijnen van het gebouw
Op basis van de ondiepe en vlekkerige sporen is dit niet vast te stellen.

Vondstmateriaal
Twee scherven handgemaakt aardewerk uit de late bronstijd – ijzertijd.

Datering
De plattegrond is typologisch moeilijk te duiden. De ingangen lijken bij een type 

Oss-Ussen 5 te passen, maar de karakteristieke gepaarde wandstijlen ontbreken. Het 

zou daarom ook om een zwaar aangetaste huis van type Haps/Oss-Ussen 4.Typen 

Haps/Oss-Ussen 4 en Oss-Ussen 5 komen voor in de midden- en late ijzertijd.

Structuur 270

Onderzoek
Tijdens de aanleg van put 149 is de westelijke kopse kant van deze huisplattegrond 

aangesneden. Hierbij is besloten te wachten met couperen totdat de structuur in 

zijn geheel kon worden onderzocht. Zo kon een betere inschatting gemaakt worden 

over de te volgen opgravingsmethodiek. Bij het aanleggen van de put ernaast (put 

162) werd de rest van de plattegrond blootgelegd. Hoewel de plattegrond een goede 

conservering heeft, ligt deze niet schoon in het vlak maar overlapt deze met twee 

spiekers (structuren 273 en 274). Om deze reden is niet gekozen voor de intensieve 

maar voor de standaard werkwijze. 

Constructie
Het betreft een twee-schepig huis van 18,2 m lang en 7,9 m breed. De oriëntatie van 

deze plattegrond is WZW-ONO. In verhouding tot de andere plattegronden is huis 270 

zeer compleet en goed geconserveerd te noemen. Enkel in de noordoostelijke hoek 

ontbreken enkele palen en zijn de sporen naar verhouding minder diep. 

De dragende constructie wordt gevormd door een rij van vier middenstanders en de 

buitenstijlen. De staanders ter hoogte van de ingangen staan het dichtst op elkaar, op 

2 meter afstand. De buitenste staanders staan op ongeveer 3,7 meter. In het westelijk 

deel zijn net ten noorden van de noklijn twee minder diepe sporen aangetroffen. Deze 

palen hebben mogelijk een vliering gedragen of zijn later aangelegd als extra steun 

voor de constructie.

De buitenstijlen zijn zeer rechthoekig van vorm, zowel in het vlak als in doorsnede,  

en met regelmatige tussenafstanden geplaatst (1,1-1,4 meter). Aan de lange zijden 

en oostelijke kopse kant bevinden zich op circa 0,5 m  een aantal wandstijlen. In de 

oostelijke korte wand en het oostelijke uiteinde van de lange zijden zijn de wand- en 

buitenstijlen gepaard opgesteld. Elders zijn de wandstijlen juist verspringend ten 

opzichte van de buitenstijlen geplaatst. Op twee plaatsen komen twee gepaard 

geplaatste wandstijlen voor.

In het westen van de plattegrond is ter hoogte van de westelijke middenstaander een 

dwarswand geplaatst. 

Wanden
De wanden van het huis stonden op ongeveer 0,5 m van de buitenstijlen. De wand 

heeft ter hoogte van de wandstijlen gelopen, in het zuiden waarschijnlijk tussen de 

gepaarde wandstijlen door. 
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Ingangen
Huis 270 heeft twee 2 m brede ingangen, tegenover elkaar in de lange zijden. Elke zijde 

van een ingang is L-vormig en bestaat uit een buitenstijl met dwars daarop een rij van 

2-3 paalsporen. De ingangen delen de plattegrond op in twee delen van gelijke grootte 

(circa 8 m).

Dak
Op basis van de configuratie van midden- en buitenstijlen moet dit huis een schilddak 

hebben gehad.

Binnenindeling
De interne dwarswand en de mogelijke vliering in het westen kunnen een aanwijzing 

voor een woonfunctie van dit deel van de huisplattegrond zijn. Het archeobotanisch 

onderzoek levert echter tegenstrijdige aanwijzingen op dit punt op (zie onder). 

S8084

S8061

Legenda
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Figuur 21.21 
Structuur 270. Schaal 1:200.
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Verdwijnen van het gebouw
Bij de middenstaanders zijn uitgraafkuilen te zien. Ook de andere sporen zijn vaak 

gevlekt opgevuld. Op basis hiervan lijkt het gebouw na de gebruiksfase te zijn 

ontmanteld. 

Vondstmateriaal
Het onderzoek van huis 270 heeft 40 scherven handgemaakt aardewerk en een brok 

natuursteen opgeleverd. Onder meer zijn scherven van een versierde pot en een 

gladwandige schaal vormtype 71 gevonden (figuur 24.2: V6085). 

Datering
Type Haps/Oss-Ussen 4 dateert uit de midden- en late ijzertijd. De 14C-analyse van 

zaden uit de zuidwestelijke hoekpaal spoor  8061 dateert huis 270  gekalibreerd (2 

Sigma) in 350  – 52 voor Chr. (Poz-61433: 2130 ± 30 BP).Het aardewerk (Van den Broeke 

vormtype 71) plaatst het huis in de tweede helft midden-ijzertijd. 

Archeobotanie
Twee paalkuilen zijn op botanische macroresten geïnventariseerd (hoofdstuk 26, 

bijlagen 26.1 en 26.2). De ene paalkuil (S8084, V6172) was rijk aan determineerbaar 

houtskool en niet-determineerbare gemineraliseerde plantenresten. Er is een enkel 

slecht geconserveerde verkoold zaadje gevonden. In het andere monster (S8061, 

V6174) is alleen een mogelijk subrecente, onverkoolde plantenrest aangetroffen. Geen 

van beide monsters is geanalyseerd. De aanwezigheid van gemineraliseerde resten 

zou kunnen duiden op een paal uit het staldeel van een huis. De rijkdom aan houtskool 

in deze paalkuil zou daarentegen kunnen wijzen op een haardplaats of een andere 

gebeurtenis waarbij houtskool is gevormd.

Structuur 310

Onderzoek
Bij de aanleg van put 163 is rondom  een grote boomval een groep sterk 

gebioturbeerde sporen aangetroffen waarin in het veld geen structuur in is herkend. 

Pas tijdens de technische uitwerking  bleek er een zwaar aangetaste huisplattegrond 

in schuil te gaan. Aangezien in het veld niet geheel duidelijk was in welke context de 

paalsporen te plaatsen waren is gekozen voor een standaard werkwijze. 

Constructie
Het betreft een vermoedelijk twee-beukige structuur van minstens 10 m lang en circa 

8,6 m breed. De oriëntatie van deze plattegrond is grofweg WZW-ONO. Van het skelet 

zijn slechts enkele sporen bewaard gebleven: verscheidene buitenstijlen, een mogelijke 

middenstaander en mogelijke resten van twee ingangen.  Het zuidelijke deel van de 

plattegrond is door een grote boomval verstoord.

Ingangen
Op circa 1 m afstand van de buitenstijlen liggen  enkele paalsporen die mogelijk resten 

van een noordelijke en zuidelijke ingang vertegenwoordigen.  Deze interpretatie 

leidt tot een westelijk deel van 3,5 m lengte  en een oostelijk deel met een lengte van 

minimaal 4,5. 
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Reparaties en verbouwingen
In de noordelijke ingangspartij is mogelijk sprake van een reparatie. Hier lijkt een 

paal te zijn vervangen door twee anderen. Verdere indicaties voor reparaties zijn niet 

waargenomen. 

Bijzondere elementen
Binnen de plattegrond zijn twee kuilen aangetroffen. De één (S7970) is licht opgevuld 

en bevatte 14 scherven van handgemaakt aardewerk en een brok natuursteen. Ook 

de andere kuil (S8394) bevatte scherven, maar in veel grotere hoeveelheden (673 

scherven). Tevens bleek op de bodem een dikke laag verkoolde graankorrels aanwezig, 

omringd door een zoom verbrande grond. De kuil heeft vermoedelijk  primair dienst 

gedaan als graansilo (zie onder: archeobotanisch onderzoek). De opvulling van S8394 

doet vermoeden dat de gebruiksfase van dit spoor op een mogelijk rituele wijze is 

afgesloten waarbij een grote hoeveelheid aardewerk in het spoor is gedeponeerd. 

Mogelijk hangt het ritueel samen met het verlaten van het huis en kan gesproken 

worden van een verlatingsoffer. 

S7970
S8394

Legenda
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Figuur 21.22 
Structuur 310. Schaal 1:200.
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Binnenindeling
De interpretatie van de mogelijke ingangen  leidt tot een westelijk deel van 3,5 m 

lengte  en een oostelijk deel met een lengte van minimaal 4,5.

Verdwijnen van het gebouw
De meeste sporen hebben een geringe diepte en zijn sterk gebioturbeerd waardoor het 

lastig te zeggen is hoe dit gebouw verdwenen is. 

Vondstmateriaal
In totaal zijn in de sporen van huis 310 697 scherven aardewerk en 1 brok natuursteen 

aangetroffen, op 6 aardewerkscherven na allemaal afkomstig uit de twee kuilen. 

Kuilspoor 8934 heeft hoofdzakelijk scherven van drie tot vier besmeten (voorraad)

potten opgeleverd, w.o. twee tonvormen  (figuur 24.1: V6006)  en een Harpsteter-pot  

(figuur 24.1: V6007.1). Een opmerkelijke vondst uit deze kuil is verder een secundair 

afgeronde scherf van besmeten aardewerk (figuur 24.1: V6007.2).

Datering
De 14C –analyse van houtskool uit kuilspoor 8934 plaatst huis 310 na het begin van de 

midden-ijzertijd tot overgang naar de late ijzertijd (Gekalibreerd (2sigma)  399 – 209 

voor Chr.; Poz-61445; 2265 ± 30 BP). Op grond van de datering van het aardewerk 

(vroege tot begin midden-ijzertijd) lijkt een datering in grofweg de vierde eeuw voor 

Chr. aannemelijk.

Archeobotanisch onderzoek
Een deel van de vulling van de kuil S8394 is met twee grondmonsters verzameld 

(hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Deze bleken boordevol graan te zitten en zijn 

geanalyseerd (hoofdstuk 26, bijlage 26.3). In beide monsters zijn bedekte meerrijige 

gerst (Hordeum vulgare subsp. vulgare var. vulgare) en emmertarwe (Triticum 

dicoccon) in vergelijkbare hoeveelheden aangetroffen. Van beide granen zijn ook 

kafresten aanwezig, te weten enkele aarspilfragmenten van bedekte meerrijige gerst 

en vele aarvorkjes en halve aarvorkjes van emmer. Het aantal resten van wilde planten 

is minimaal en beperkt zich tot soorten met vrij grote zaden die in akkers kunnen 

voorkomen, waaronder ook korrels van de wilde haversoort oot (Avena fatua). Het 

lijkt in de beide monsters te gaan om gedorst graan dat lag opgeslagen en dat om 

de een of andere reden is verbrand waarbij een deel is verkoold. Dat het om gedorst 

graan gaat wordt afgeleid uit de samenstelling aan resten: er zijn weinig aarspilfrag-

menten en stroresten of andere resten die groter dan wel kleiner zijn dan graankorrels 

ontbreken. Alleen enkele zaden van wilde planten van vergelijkbare grootte als de 

graankorrels en (halve) aarvorkjes van emmer zijn aanwezig. 

Huis  393

Onderzoek
Bij de aanleg is structuur 393 door de vele natuurlijke sporen, w.o. veel diergangen, niet 

direct herkend. Pas na het couperen werd de constructie van de plattegrond duidelijk. 

Constructie
De NW-ZO georiënteerde plattegrond meet 9,4 bij 5,3 m  vertoont sterke 

overeenkomsten met de noordelijke helft van de huizen 160 en 223.  De constructie 

omvat binnenstijlen en wandstijlen. De lange zijden bestaan vijf wandstijlen waarbij 

elke wandstijl een tegenhanger heeft in de tegenovergelegen  lange zijde. De kern 



798 BeSt-aarle

bestaat uit twee rijen van twee binnenstijlen en een middenstijl die ter hoogte van 

de 2e en 4e paar wandstijlen zijn opgesteld. Deze binnen- en middenstijlen geven de 

plattegrond een vierbeukige opbouw. Ter hoogte van het 3e paar wandstijlen zijn geen 

binnen- en middenstijlen aanwezig waardoor hier een open ruimte is ontstaan.

Centraal in beide korte zijden staan drie stijlen waarvan de functie afhankelijk is 

van het type dakconstructie dat het huis heeft gehad. Bij een zadeldak waren het 

binnen- en middenstijlen, bij een schilddak wandstijlen.  De uitstulping aan de centrale 

wandstijl van de noordoostelijke lange zijde markeert mogelijk een ingang, die dan 

links of rechts van dit spoor moet hebben gelegen.   

Dak
Beide opties (schild- of zadeldakconstructie) zijn mogelijk.

Binnendindeling
Onduidelijk.

Verdwijnen van het gebouw
De sporen waren niet scherp waardoor het lastig te zeggen is hoe dit gebouw 

verdwenen is. 

Legenda
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Figuur 21.23 
Structuur 393. Schaal 1:200.
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Vondstmateriaal
Geen.

Datering
Huis 393 is van het type Sint Oedenrode uit de late bronstijd – vroege ijzertijd.

21.2 Waterputten

Structuur 1 (spoor 1383)

Strategie: opgraven en documentatie
De put is in twee segmenten alternerend verdiept tot op het constructiehout. Hierbij 

is het profiel getekend en gefotografeerd, en zijn monsters genomen.  Vervolgens 

is de houtconstructie handmatig vrij gegraven, waarbij een profiel van de kern met 

houtconstructie is gedocumenteerd en monsters van de putvulling zijn genomen. Als 

laatste is het hout geborgen.

Kuil
De kuil heeft een maximale diepte van 2,35 m onder huidig maaiveld. Op vlak 2 (14,28 

m +NAP) heeft de kuil een ronde vorm met een doorsnede van 3 m. In profiel is de kuil 

komvormig, de bodem ligt op 12,38 m +NAP.  De putkist is centraal in de kuil geplaatst, 

waarbij de planken van de bekisting vertikaal de grond in zijn gedreven. Rondom de 

put is de kuil dichtgegooid (laag 8). Onduidelijk is of de put tot aan het toenmalige 

maaiveld heeft doorgelopen of dat het om een put in een inloopkuil gaat. 

Tijdens de opgraving bestond de bekisting nog uit drie, niet aansluitende planken en 

was de kern opgevuld met brokken lemige grond. Hieruit kan worden afgeleid dat de 

een deel van de bekisting na het buiten gebruik raken is gesloopt, waarna de kern is 

dichtgegooid of ingestort. Vervolgens is de half-open kuil geleidelijk dichtgespoeld 

(laag 2; humeuze spoellaagjes). Gedurende dit geleidelijk dichtraken is op enig 

moment de flank van de kuil in een keer ingestort (laag 3). Laag 1 is de “nagezakte” 

basis van de middeleeuwse akker.

waterput 1 (S1383)
N Z

m2 m3m0m 1

kernnazak
opvulling

13

14
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12

m+NAP

insteek hout

1

2

4

6

7

3

8 8

Figuur 21.24 
Structuur 1. Schaal 1:40.



800 BeSt-aarle

Putconstructie
De drie planken van de putbeschoeiing waren van eik (V988, 989.1 en 989.2). Een 

aangepunte paal (V987) is gemaakt uit het hout van een radiaal gekliefde eiken tak en 

lag in stukken verticaal in vullaag 7. 

De paal (figuur 21.25, V987) had een resterende lengte van 103 centimeter en een 

diameter van 9 bij 11 centimeter. De twee eiken planken waren eveneens gekliefd uit 

eiken stamhout met restlengten van 68 en 65 cm (figuur 21.26, V988. Breedte 24,5 

cm en 989, breedte 27 cm). Uit het dendrochronologisch onderzoek blijkt dat beide 

planken waarschijnlijk uit een boom afkomstig zijn (figuur 21.26, V989.1). Op de 

zijkanten van de planken bevond zich nog het spinthout. De onderkanten waren recht 

afgehakt.  De smalste plank had twee gaten licht verzet onder elkaar (figuur 21.27, 

V989.2). Het ene gat (diameter circa 3,5 cm) bevond zich ter plekke van een ingerotte 

knoest en zal op natuurlijke manier zijn ontstaan, zij het niet dat er in de verweerde 

rand mogelijk haksporen zijn vastgesteld. Ook de randen van het tweede gat (circa 3 

x 3 cm) waren relatief verweerd. Hier bevond zich echter geen knoest en het lijkt erop 

dat dit gat met een guts of smalle bijl is uitgehakt.

Overige vondsten
Een scherf handgemaakt aardewerk uit vulling 2.

Datering
De waterput is dendrochronologisch gedateerd in het najaar/winter van 264 voor Chr. 

Of iets later als het hout secundair gebruikt is.

Archeobotanie
Er zijn geen macrorestenmonsters van deze waterput genomen. Uit een profielbak 

uit de kern van de waterput is een palynologisch monster afkomstig (hoofdstuk 26, 

bijlagen 26.4 en 26.5). Het monster kwam uit een wat turbulente vulling waarin weinig 

palynologische resten waren geaccumuleerd en kwam daarom niet voor analyse in 

aanmerking.

Figuur 21.25
Waterput 1. Eiken paal, vondstnummer 987 (© 
BIAX Consult).

Figuur 21.26
Waterput 1. Eiken planken, links: vondstnum-
mer 988, rechts: vondstnummer 989.1 (© BIAX 
Consult).
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Structuur 191 (spoor 7163)

Strategie: opgraven en documentatie
Deze enorme waterput is compleet vrijgelegd door werkput 115 uit te breiden met 

werkput 124. Midden over de lengte van de waterput is een dam uitgespaard om 

de relatie tussen de opvullagen van de put en de afdekkende akkerlagen in detail te 

kunnen onderzoeken. De segmenten aan weerszijden van de dam  zijn alternerend 

machinaal verdiept tot op het constructiehout. Hierna is de dam verwijderd en is 

de houtconstructie handmatig vrij gegraven. Hierbij is wederom een smalle dam 

uitgespaard voor de bestudering van de stratigrafie van de kern met houtconstructie 

en voor de monstername. In vlak 4 kwam onder de insteek van waterput 191 het 

restant van een oudere waterput tevoorschijn (figuur 21.30: waterput 311, zie 

hieronder). Enkele weken na het onderzoek van waterput 191, tijdens de open dag, is 

het hout geborgen.

Kuil
De kuil is in vlak 2 (14,45m +NAP) enigszins ovaal van vorm en meet 14,3 x 12,7 m 

(figuur 21.29). De restdiepte is 3,15 m onder vlak 2 (bodem op 13,30 m +NAP); de totale 

diepte is ca 4,0 m onder huidig maaiveld. De waterput heeft een zeer flauwe insteek, 

die aan de ZO zijde welhaast vlak verloopt. Op 1,60 m diepte is de kuil cirkelvormig 

in het vlak (doorsnede 3,30 m) en knikt de insteek steil omlaag. Dit is de kern van 

de waterput waar het hout van de putconstructie in is aangebracht. Deze kern ligt 

excentrisch in het noordwesten van de kuil en is tot door het leempakket gegraven 

(laagspoor 5540). Dit was nodig om het grondwater onder de leemlaag te bereiken.

De kuil is rondom de putconstructie opgevuld met brokken leem (lagen 11 en 13). De 

opvulling binnen de houtconstructie bestaat uit een afwisseling van dunne laagjes 

donkerbruin humeuze leem en lichtgrijze zandlaagjes (lagen 9 en 12). Dit duidt op een 

geleidelijk dichtslibben van de put. 

De opvulling boven de putconstructie en de flanken van de kuil bestaat uit een 

enigszins gelaagd pakket donkergrijs zand met houtskool ( lagen 4 en 5). Het betreft 

Figuur 21.27
Waterput 1. Eiken plank met twee gaten, 
rechts detailopname. Vondstnummer 989.2 (© 
BIAX Consult).
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vermoedelijk dekzand en cultuurgrond uit de directe omgeving dat gefaseerd in de 

depressie van de buiten gebruik geraakte waterput is gespoeld.

De top van deze sequentie is sterk humeus, houtskoolrijk donkerbruin zand met een 

homogeen uiterlijk (lagen 2 en 8). Het gaat om een cultuurlaag of oude akker die 

gevormd is in de top van de opvulling van de waterput.

In historische tijden is in de depressie van de opgevulde waterput een kuil gegraven  

tot op het hout van de prehistorische put.  De bodem van de kuil bestaat uit een sterk 

venige laag (laag 6A). Daarboven is de kuil gedempt met bruin (laag 6) tot geelbruin 

zand (laag 1). De opgevulde kuil wordt afgedekt door het  plaggendek dat boven de 

historische kuil iets is nagezakt.

Verdwijnen van de constructie
De waterput is na het buiten gebruik raken geleidelijk dichtgeslibd. In de historische 

tijd is de put gedeeltelijk opnieuw uitgegraven. Daarbij is de top van de constructie 

geraakt. Drie houtelementen zijn daarbij uit hun oorspronkelijke positie geraakt en in 

een hogere opvulling terecht gekomen. De rest van de constructie was nog goeddeels 

intact.

Putconstructie
De waterput is van het  type “inloopkuil”. Via de geleidelijk aflopende zuidoostelijke 

flank van de kuil bereikte men het diepste deel van de kuil met de eigenlijke 

putconstructie. Deze constructie bestond uit verticale en horizontale houten 

elementen die in de vorm van een omgekeerde piramide waren geplaatst (figuren 

21.31 en 21.32). Waarschijnlijk is de houtconstructie niet veel hoger geweest dan de 

rand van het diepere deel van de kuil, hetgeen betekent dat de constructie vrijwel 

compleet bewaard is gebleven.

De bovenzijde van de constructie wordt gevormd door in een vierkant (2,30 x 2,40 m) 

geplaatste horizontale planken en balken die de verticaal geplaatste planken op hun 

plaats houden. Door de  jongere kuil zijn drie van de horizontale elementen uit verband 

geraakt en in de jongere opvulling terechtgekomen  (V5416-5418 op 13,15 m +NAP). 

De verticale elementen zijn onder een schuine stand ca 30 cm in de kuilbodem 

gedreven en komen samen in het zandpakket onder de leem. Een enkele keer zijn ter 

versteviging van de putconstructie staken en twijgen aangebracht. Deze behoren tot 

de primaire constructie en vormen geen reparatie-elementen.

In totaal zijn 71 stuks hout geborgen en beschreven. De meeste stukken zijn van 

eik (39x), naast els (19x), zes keer es, twee keer esdoorn en drie stukken die niet op 

soort zijn gedetermineerd. Het eikenhout omvatte vooral gekliefde planken met 

diverse afmetingen, soms voorzien van binnen deze structuur niet functionele gaten 

of bekapte uiteinden. Negen stuks zijn rondhouten, waarvan één met een gevorkt 

uiteinde ( V5689). De laatstgenoemde is mogelijk als opstapje of klimboom in de 

put gebruikt (zie hoofdstuk 10). Negen houtvondsten zijn afkomstig uit de helft 

van een stam of tak van els (9x, es (2x) en één keer van eik (stamcode 2). Verreweg 

het meeste hout bestond uit hergebruikt bouwhout, meestal planken, maar ook uit 

enkele balken en latjes. Bij de planken is onderscheid te maken tussen planken zonder 

verdere bewerking, planken met gaten voor (stek)verbanden en planken met bewerkte 

uiteinden. Tot de eerste categorie behoren de  planken met recht uiteinden, afkomstig 

van plankenwanden van binnen- of buitenmuren. De maximaal resterende lengte was 

215 cm, de maximale breedte 28 cm. 

In de tweede categorie valt een van de bredere planken die in lengte compleet 

bewaard is gebleven (figuur 21.33, V5432). Deze had drie grotere rechthoekige gaten 
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en op het uiteinde een kleiner, vierkant gat. Het is goed mogelijk dat het om een 

bodemplaat gaat waarin verticale planken licht verzet naast elkaar stonden. In deze 

samenhang valt op dat de twee voorste gaten zijn voorzien van een schuin afgewerkte 

kant. Waarschijnlijk had dit een functionele reden, namelijk om de plaatsing van de 

planken vanaf de schuine kant in het gat te vergemakkelijken. Het kleine gat diende 

mogelijk voor een pen of staak waarmee een andere, boven- of onderliggende 

plank werd geborgen. Op het houtoppervlak van vondstnummer 5432 waren talrijke 

krassporen en deukjes van eerder gebruik te herkennen. Opmerkelijk was dat deze 

gebruikssporen zich slechts aan één kant bevonden, de andere kant was zonder 

gebruikssporen. Dit suggereert dat de plank in een primaire constructie inderdaad met 

de onbeschadigde kant op de bodem heeft gelegen. 

Tenslotte zijn er planken gedocumenteerd die aan beide kanten waren voorzien van 

een penachtig uiteinde voor een stekverbinding (figuur 21.34). Het pengedeelte zal 

oorspronkelijk in een rechthoekig of vierkant gat van een paal, staander of ligger 

hebben gezeten. Op grond van de complete lengte van de plank, namelijk circa 150 cm, 

zal dit een kleine structuur zijn geweest. Te denken valt aan de wand van een spieker of 

aan de bekisting van een waterput. Het is ook goed mogelijk dat sommige stukken van 

een oudere waterputconstructie afkomstig zijn, mogelijk die van put 311. De uiteinden 

zijn trouwens te groot voor de gaten van de plank (V5432). 

Aan de onderkant van de trechtervormige constructie is een elzen rondhout haaks 

op de planken waargenomen. Deze staak moest er waarschijnlijk voor zorgen dat de 

wanden niet in elkaar stortten.   

Vondsten
De vullagen van de waterput hebben 91 scherven handgemaakt aardewerk, zeven 

stuks smeedslak en zes fragmenten natuursteen opgeleverd. Onder het aardewerk 

bevinden zich scherven van een gepolijste drieledige pot Van den Broeke type 42A 

en een gladwandige kom of schaal  Van den Broeke type 32. Het natuursteen bestaat 

voornamelijk uit fragmenten vuursteen. Het merendeel van de vondsten is afkomstig 

uit de ingespoelde vullagen 4 en 5 van de inloopkuil en de hierboven gelegen oude 

akker (laag 2). Bovenin de vulling van de putkern zijn een tiental aardewerkscherven en 

een fragment maalsteen aangetroffen (laag 9). 

Binnen de putconstructie bevond zich  en rondhout met een gevorkt uiteinde ( V5689) 

dat mogelijk als opstapje of klimboom in de put is gebruikt (zie hoofdstuk 10).

Datering
De twee dendromonsters zijn van een paal (V5432) en een plank (V5437) van de 

putconstructie. Ze leverden een kapinterval op van rond 329 voor Chr. (-355 tot -315) 

respectievelijk 299 voor Chr. De eerste datering heeft betrekking op secundair gebruikt 

hout. Laatstgenoemde datering is van hout zonder aanwijzingen voor secundair 

gebruik, en vertegenwoordigt vermoedelijk het tijdstip van de bouw van de put.

Onder het aardewerk bevinden zich twee vormen (Van den Broeke typen 32 en 42A) 

die thuishoren in  fasen F/G (450 – 350/325 voor Chr.) en dus van voor de aanleg van 

de waterput. Dit aardewerk is afkomstig uit de ingespoelde vullaag 4 bovenuit de 

inloopkuuil en zegt daarmee niets over de datering van de aanleg en het gebruik van 

de put.  

Waterput 191 oversnijdt waterput 311, en is vermoedelijk een directe opvolger daarvan. 

Waterput 191 wordt zelf oversneden door een vierpalige spieker, structuur 175. 
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Archeobotanie
Uit de vulling zijn vijf macrorestenmonsters genomen (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 

26.2). Drie brachten bij de inventarisatie vrij weinig onverkoolde plantenresten aan het 

licht. Van de twee rijke monsters is degene met de meeste resten van cultuurgewassen 

voor analyse geselecteerd (hoofdstuk 26, bijlage 26.3). Dit monster komt, net als het 

palynologische monster (hoofdstuk 26, bijlage 26.4, 26.5 en 26.6), uit de bovenste 

van twee vullingen die net na het buiten gebruik raken van de waterput zijn gevormd 

(vulling 9).

Het geanalyseerde macrorestenmonster heeft een palet aan cultuurgewassen 

opgeleverd. Het opvallendst is de hoeveelheid zaden en vruchtkapselfragmenten 

van vlas (Linum usitatissimum) in combinatie met heel veel stengelfragmenten van 

vermoedelijk dit gewas. In de categorie ‘planten met oliehoudende zaden’ is ook 

huttentut (Camelina sativa) vertegenwoordigd met hauwfragmenten.

Figuur 21.29
 Waterput 191 vlak 2.

Figuur 21.30 
Waterput 191 vlak 4. Linksachter de doorgrav-
en resten van waterput 311.
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De analyse van het palynologische monster uit dezelfde vulling heeft een kleine 62 

procent boompollen opgeleverd. Naast els zijn eik (Quercus), berk (Betula) en hazelaar 

(Corylus avellana) in vergelijkbare percentages aanwezig. Bij het niet-boompollen is 

het stuifmeel van grassen (Poacea, 17,9%) en dat van struikhei (Calluna vularis, 11,5%) 

aanwezig. Hoewel de percentages laag zijn, valt de variatie aan pollen en sporen van 

akkerplanten en ruderalen op. Vreemd is wel dat er geen stuifmeel van vlas (Linum 

usitatissimum) is gevonden. Het palynologische monster zal van een net iets ander 

niveau van vulling 9 afkomstig zijn dan het macrorestenmonster.

Figuur 21.31
 Waterput 191 vlak 5. Houten putconstructie.

Figuur 21.32
Blootgelegde en deels verwijderde houtcon-
structie van waterput 191.
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Structuur 217 (spoor 7641)

Strategie: opgraven en documentatie
De waterput wordt oversneden door een recente sloot. Tijdens het machinaal 

afwerken van de sloot werd het spoor op een dieper niveau zichtbaar (vlak 3). De 

put is in twee segmenten alternerend verdiept tot op het constructiehout. Hierbij 

is het profiel getekend en gefotografeerd, en zijn monsters genomen.  Vervolgens 

is de houtconstructie handmatig vrij gegraven, waarbij een profiel van de kern met 

houtconstructie is gedocumenteerd en monsters van de putvulling zijn genomen. Als 

laatste is het hout geborgen.

Kuil
De kuil heeft een maximale diepte van circa 3,6 m onder huidig maaiveld. Op vlak 

3 heeft de kuil een doorsnede van ruim 2 m (figuur 21.36). In de opvulling zijn twee 

fasen onderscheiden. Vullingen 4, 5 en 6 vormen de oudste fase. Laag 4 is het hogere 

deel van de insteek. Op een dieper niveau (vlak 5, zie figuur 21.37) bestaat deze uit 

een vlechtwerken putconstructie met een doorsnede van 0,6 m (laag 6) die op zijn 

plaats gehouden wordt door brokken zand en leem (laag 5). De bodem van de kuil 

was vrij vlak en lag op 11,71 m +NAP. De vlechtwerkconstructie is bijna 10 cm dieper in 

de natuurlijke ondergrond gedrukt. Gezien het smalle onderste deel van de kuil is de 

vlechtwerken put niet compleet bewaar gebleven, maar zal deze zeker tot circa 13 m 

+NAP hebben doorgelopen en mogelijk zelfs tot het maaiveld. Na het buiten gebruik 

raken van de oudste fase moet het vlechtwerk deels zijn verwijderd waarna laag 4 

deels over de achtergebleven put is gezakt. 

De jongste putfase wordt gevormd door lagen 1, 2 en 3. De kuil was in vlak 3 min of 

meer rond van vorm met een diameter van 2,20 meter.  Het diepste deel van deze fase 

(basis laag 2 op 11,75 m +NAP) was min of meer vierkant en ligt iets ten zuiden van de 

vlechtwerken put van de oudste fase. Het diepste deel ervan en had de vlechtwerk-

constructie gedeeltelijk vergraven. Laag 2 kenmerkte zich door een brokkige vulling 

hetgeen erop duidt dat de put na het buiten gebruik raken is dichtgegooid. De sterk 

humeuze lagen 1 en 3 zijn nagezakte bovenliggende lagen.

Putconstructie
Van de oudste fase resteerde een ronde vlechtwerkconstructie met een doorsnede 

van 60 cm (figuur 11). Het eerste hout van het vlechtwerk werd op 12,06 meter + NAP 

zichtbaar. Aan de buitenkant was het vlechtwerk afgedicht met een circa 20 cm dikke 

Figuur  20.34
 Waterput 191, plank met stekdelen aan weer-
skanten (© L. Kooistra).

Figuur 21.33
Waterput 191, plank met gaten, vondstnum-
mer 5432 (© L. Kooistra).
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leemlaag. Daarbuiten stonden staken met een diameter van circa 4 centimeter. Het 

vlechtwerk (figuren 21.38 en 21.39) bestond uit ongeschilde en ongespleten takken van 

hazelaar (30x) en els (20x). 

Van de jongste fase is geen putconstructie bewaard gebleven. Mogelijk is deze na het 

buiten gebruik raken verwijderd.

 

Verdwijnen van de constructie
De oudste put is, gezien de gelaagdheid van laag 6, geleidelijk dichtgeslibd. De 

brokkige structuur van laag 2 van de jongste put suggereert dat deze na buiten gebruik 

raken is dichtgegooid, mogelijk nadat de putconstructie was verwijderd.
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Figuur 21.35 
Structuur 217. Schaal 1:40.
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Vondsten
Naast het houten object (de trap) zijn slechts twee scherven handgemaakt aardewerk 

(late bronstijd-ijzertijd) aangetroffen, beide afkomstig uit de jongste putfase. 

In de vlechtwerkkuil werd een eiken rondhout (figuren 21.40 en 21.41, V5741) gevonden 

die als klimboom dienst heeft gedaan (zie hoofdstuk 10). De klimboom was schuin 

de ondergrond in gedreven, tot ca 60 cm onder de bodem van de kuil. Het grootste 

deel van de trap bevond zich in de kern van de oudste put en dieper; de bovenste 

10-20 cm bevond zich in de basis van het deel van laag 2 dat de vlechtwerken put 

had vergraven. Mogelijk is de trap na het graven van laag 2 door de oudere put heen 

gegraven en gedreven, maar het is ook mogelijk dat trap bij de oudere put hoort en bij 

de aanleg van de jongere put gedeeltelijk is blootgelegd. De laatste optie is het meest 

waarschijnlijk omdat de “trede” van de trap in de richting van de kern van de oude put 

stond en bovendien het diepste deel van de jongere put achter de houten paal lag.

Datering
De 14C-datering van houtskool uit de kern van de vlechtwerkconstructie (Poz-61441: 

1011-846 Cal BC bij 2s) plaats de waterput in grofweg de 10e eeuw voor Chr. 

Archeobotanie
Van de verschillende vullingen van structuur 217 zijn drie monsters op botanische 

macroresten geïnventariseerd (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Twee daarvan zijn 

geanalyseerd (hoofdstuk 26, bijlage 26.3). Naast de categorie ‘granen’ die alleen met 

pluimgierst (Panicum miliaceum) is vertegenwoordigd, zijn er resten die in de categorie 

‘noten en vruchten’ vallen; schaaldelen van hazelnoten (Corylus avellana), pitten van 

gewone braam (Rubus fruticosus) en enkele (fragmenten van) pitjes van appel (Malus 

sylvestris). Bij de laatste gaat het waarschijnlijk op pitten van wilde appel, aangezien 

er geen aanwijzingen zijn dat mensen uit de prehistorie in onze streken boomgaarden 

aanlegden en bomen en struiken cultiveerden.  De pitten van wilde appel en 

gecultiveerde appel zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Die van wilde appel 

zijn over het algemeen iets groter, maar om dat vast te stellen zijn veel pitten nodig.

De resten van wilde planten zijn waarschijnlijk afkomstig van planten die rond of 

in de waterput groeiden. Voor planten in de waterput komen schedefonteinkruid 

Figuur 21.36
Waterput 217 vlak 3.
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(Potamogeton pectinatus) en een waterranonkel (Ranunculus aquatilis-type) in 

aanmerking. Er omheen groeiden een scala aan planten van voedselrijke, soms 

stikstofrijke, standplaatsen op natte tot droge grond. Er zijn ook resten gevonden van 

planten die op droge relatief voedselarme gronden zijn aan te treffen, zoals tormentil 

(Potentilla erecta), egelboterbloem (Ranunculus flammula) en schapenzuring (Rumex 

acetosella).

Het palynologische monster is genomen uit een donker bandje van laag 4 (hoofdstuk 

26, bijlagen 26.4 en 26.5). Het bevat goed geconserveerd palynologisch materiaal 

en is daarom geanalyseerd (hoofdstuk 26, bijlage26. 6). Het boompollenpercentage 

bedraagt bijna 80 procent, waarbij het pollen van eik (32,1%), els (20,5%), berk (Betula, 

12,8%) en hazelaar (6,8%) de hoogste percentages hebben. Achter het pollen van berk 

gaan twee soorten schuil, één van voedselarme vochtige tot droge grond (ruwe berk, 

Betula pendula) en één van voedselarme natte tot vochtige standplaatsen (zachte 

Figuur 21.37
Waterput 217 vlak 5. 

Figuur 21.38
Waterput 217. Vooraanzicht vlechtwerken 
beschoeiing.
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berk, Betula pubescens). Er zijn schimmelsporen aanwezig die zich ook in mest kunnen 

ontwikkelen.

Figuur 21.39
Waterput 217, detail van vlechtwerk (© BIAX 
Consult).

Figuur 21.40
Waterput 217. Gecoupeerde putconstructie 
met klimboom. 
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Waterput structuur 265 (spoor 800)

Strategie: opgraven en documentatie
De waterput is grotendeels op dezelfde wijze onderzocht als waterput 217. Vanwege 

het omhoogkomend grondwater en het instortingsgevaar is de putconstructie 

alleen schetsmatig ingetekend. Een deel van de houten palen is machinaal met een 

spanband uit de waterput getrokken, omdat het niet mogelijk was deze met de hand 

te verwijderen. Hierdoor zijn beschadigingen aan het hout opgetreden.

Kuil
De kuil heeft een diepte van 3,9 m onder het huidige maaiveld bestaat uit twee fasen. 

Vullagen 1 t/m 5, 8 en 9 behoren tot de jongste fase; vullingen 6, 7 en 10 t/m 17 tot de 

oudste fase. In vlak 2 (15,00 m +NAP) was de kuil rond van vorm en 5,8 m in doorsnede. 

Ter hoogte van vlak 4 (13,0 m + NAP) was de doorsnede 2,5 m.

De oudste fase van de kuil bestaat uit de restanten van twee opeenvolgende 

waterputten. Lagen 11, 13 en 14 vormen de, later deels vergraven of ingestorte insteek, 

laag 16 de kern.  Hieronder bevindt zich nog een laag (17) die voornamelijk uit welzand 

lijkt te bestaan. De kern bestaat uit de restanten van een vierkante planken waterput 

waarbinnen later een halve boomstamput is aangelegd (zie onder). De boomstamput 

is compleet bewaard en loopt tot circa 13,3 m +NAP door. De oudere vierkante put zal 

waarschijnlijk ook deze hoogte hebben gehad. Dit betekent dat men via een van de 

flanken van de kuil naar de put moest lopen om water te kunnen putten. 

Laag 12 is een kuil die tot op de resten van de waterputten is gegraven, mogelijk 

om de boomstamput te plaatsen waarbij tevens een deel van de vierkante putkist is 

verwijderd. Een andere mogelijkheid is dat de kuil de eindfase van de waterput verte-

genwoordigt en is aangelegd om het voor hergebruik geschikte hout  te verzamelen. 

De uitgraafkuil is vervolgens met grond gedicht (lagen 12, 10, 9 en 6). 

Later is in de opgevulde uitgraafkuil een ruim 2 m diepe kuil gegraven (jongste fase). 

Deze kuil heeft een vlakke bodem waarop drie flinke planken lagen (vulling 9; figuur 

21.42) met daartussen de resten van inmiddels verdwenen planken (vulling 8). Tezamen 

vormden deze planken een soort platform. Waarvoor deze constructie gediend heeft is 

Figuur 21.42
Waterput 265. Foto van vlak 3 met drie plan-
ken gelegen op de bodem van de uitgraafkuil.
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onduidelijk. Het lijkt in ieder geval niet om de bekisting van een waterput te gaan. Na 

het buiten gebruik raken van deze constructie is de kuil geleidelijk dicht geraakt (lagen 

3-5). Lagen 1 en 2 kunnen als nazak worden beschouwd.

Putconstructie
De oudste fase betreft een waterput die uit twee opeenvolgende putconstructies 

bestaat: een vierkante planken putconstructie en een uitgeholde boomstam. Bij het 

uitgraven van de putconstructie(s) is de vierkante putconstructie uit verband geraakt. 

De vierkante bekisting bestond oorspronkelijk uit verticale hoekpalen en horizontaal 

geplaatste planken (figuur 21.43). Van de hoekpalen zijn er drie geborgen. Op de 

bodem en langs de onderzijden van de wanden van de put bevonden zich de resten 

van een vlechtwerkconstructie (figuur 21.43, V5679) die mogelijk als filter dienst heeft 

gedaan. Toen de waterput buiten gebruik dreigde te raken, werd de helft van een 

uitgeholde eiken boomstam in de schacht geplaatst. Hierbij is het vlechtwerk geraakt. 

In totaal zijn 37 stuks hout geborgen. Het hout van de oudste constructie bestond 

uit planken van diverse afmetingen, soms aangepunt en/of voorzien van gaten voor 

stekverbindingen of pen-en-gat verbindingen. De bekisting bestond bijna uitsluitend 

uit eikenhout. Van het vlechtwerk zijn onder meer monsters genomen van de actieve 

elementen, ook inslag genoemd. Deze waren ongespleten en ongeschild, afkomstig 

van regelmatig gegroeide takken van hazelaar (28x) met doorsneden tussen 1,2 en 2,3 

cm. De passieve elementen, de staken, omvatten dikkere takken van hazelaar en els 

(9x hazelaar en 3x els) met doorsneden tussen 2 en 4,5 cm. 

De vlechtwijze was om-en-om: telkens een tak voor en vervolgens achter een staak, 

de volgende tak precies andersom, namelijk achter en vervolgens voor een staak. In de 

historische mandenmakerij wordt deze techniek ook Hollandse glorie genoemd. Het 

is de meest eenvoudige vlechtwerk- of weeftechniek waarmee een dichte structuur 

wordt verkregen. 

Het gebruikte bouwhout van de bekisting zal van gesloopte gebouwen afkomstig zijn 

geweest. Een aanwijzing hiervoor zijn de niet-functionele gaten in sommige planken 

(zoals V5651 en V5669). Bovendien is drie keer houtworm vastgesteld. Deze aantasting 

zal vóór het plaatsen van het hout in de schacht zijn gebeurd, omdat houtworm in een 

waterputconstructie niet had kunnen leven.

In de vulling van de waterput bevond zich een plank met drie bijna vierkante gaten. De 

plank wordt tot de oudste gebruiksfase gerekend en zal als ladder hebben gefungeerd 

(zie hoofdstuk 10). Mogelijk behoord een tweede ladderfragment tot de jongere fase 

van de waterput waarvan slechts de rechte onderkant met het begin van een trede 

bewaard is gebleven (zie hoofdstuk 10). 

Bijna alle planken zijn radiaal uit de stam gespleten. Sommige planken vertoonden een 

ingedroogd en verweerd oppervlak, en waren aan boven- en onderkant afgescheurd 

(zoals bij V5646, zie figuur 21.44). Een van de planken was nog 217 cm lang. Aan 

de zijkanten bleek de plank beschadigd. Mogelijk is dit gebeurd toen men de plank 

van de oorspronkelijke constructie af trok. De planken zullen oorspronkelijk tot 

plankenwanden hebben behoord. Interessant is ook een stam of balk met rechthoekig 

gat (V5651) die aan beide uiteinden afgewerkt was. De complete lengte van het stuk 

bedroeg 79 cm, bij afmetingen in doorsnede van 10 x 11 cm.  Waarschijnlijk betreft het 

een ligger van een huis die oorspronkelijk een staander heeft geborgen ((figuur 21.45, 

V5651). 

De twee segmenten van de halve boomstam hebben een lengte van 130 cm ((figuur 

21.46, V5681). Oorspronkelijk zal de boom 150 cm in doorsnede zijn geweest. Er zijn 

drie min of meer vierkante gaten aan de rand van het rechtersegment gehakt. Hierin 

zaten de resten van een elzenhouten bindteen met een doorsnede van circa 2 tot 3 cm. 
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Aan de binnen- en buitenkant van de boomstam zijn disselsporen zichtbaar bewaard 

gebleven. De disselsporen aan de buitenkant hebben te maken met het weghakken 

van het spinthout, terwijl de disselsporen aan de binnenkant met het uithollen van 

de stam te maken zullen hebben gehad. De onderkanten van de segmenten zijn niet 

afgeschuind, zoals dit vaak voorkomt bij boomstamputten uit middeleeuwse context. 

De onderkanten zijn  net als de bovenkanten recht afgewerkt. Er is in bewerking geen 

verschil tussen de binnen- en buitenkant waargenomen, ook niet in de vorm en diepte 

van de bewerkingssporen. Waarschijnlijk is de stam aan binnen- en buitenkant met 

hetzelfde werktuig bewerkt. Uitgaande van de bewerkingssporen was de dissel van 

metaal met een gebogen bijlsnede die een breedte had van circa 7 cm (figuur 21.47, 

V5681).

Verdwijnen van de constructie
Na het buiten gebruik raken van de vierkante waterput of de boomstamwaterput is 

een deel van de putbeschoeiingen uitgegraven om elders hergebruikt te worden. De 

jongste gebruiksfase van de kuil (functie onbekend) is na het buiten gebruik raken 

geleidelijk dichtgeslibd.

Vondsten
Het onderzoek van de kuil heeft in totaal 49 scherven handgemaakt aardewerk 

en 3 brokken natuursteen opgeleverd. Het merendeel is afkomstig uit de jongste 

gebruiksfase (38  fragmenten aardewerk en 2 brokken steen), uit de uitgraafkuil zijn 

11 stuks aardewerk en 1 brok steen afkomstig. Een van de scherven uit de uitgraafkuil 

(laag 10) betreft een randscherf die versierd is met een rij vingertopindrukken op 

de overgang van schouder naar hals en aan de buitenzijde van de rand (figuur 24.2: 

V5648).

In de vulling van de oudste waterput bevond zich een plank met drie bijna vierkante 

gaten die als ladder heeft gefungeerd. Tot de jongste waterput (boomstam) wordt 

tweede ladderfragment gerekend waarvan slechts de rechte onderkant met het begin 

van een trede bewaard is gebleven (zie hoofdstuk 10). 

Datering
De 14C-datering van zaden uit de basis van de vulling van de uitgraafkuil (laag 12) 

plaatst de waterput in het einde van de midden-bronstijd of begin van de late bronstijd 

(Poz-61427: 1281 – 1076 Cal BC, bij 2s). Op grond van het aardewerk uit de vullagen 

is een datering rond de overgang van midden- naar late bronstijd aannemelijk: bijna 

al dit materiaal dateert uit de late bronstijd-ijzertijd, terwijl typisch midden-bronstijd 

materiaal ontbreekt. Een uitbijter vormt de eerder genoemde vondst in de uitgraafkuil 

laag 10 van een randscherf die op basis van de kenmerkende versiering in de late 

ijzertijd is geplaatst.

Verschillende stukken hout hadden in principe  voldoende jaarringen voor een den-

drochronologische datering. De jaarringenreeksen konden echter niet aan bestaande 

referentiecurves gekoppeld worden (zie paragraaf 26.5). Voor de periode waaruit de 

waterput stamt zijn voor Zuid-Nederland nog geen curves beschikbaar.

Archeobotanie
Van de verschillende vullingen zijn vier monsters op macroresten geïnventariseerd 

(hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Twee daarvan zijn geanalyseerd. In de vullingen 

kwamen weinig resten van cultuurgewassen voor. Het gaat om enkele onverkoolde 

resten van pluimgierst (Panicum miliaceum) en kafresten van emmertarwe (Triticum 

dicoccon). De categorie ‘noten en vruchten’ is vertegenwoordigd met enkele 
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schaaldelen van hazelnoot (Corylus avellana) en pitten van braam, waarschijnlijk 

gewone braam (Rubus fruticosus). De meeste resten zijn van wilde planten die vaak 

in antropogene vegetaties zijn te vinden. Het is aannemelijk dat ze afkomstig zijn van 

planten die rond de waterput groeiden. De resten van sterrenkroos (Callitriche) kunnen 

van planten zijn die in de waterput voorkwamen. 

Twee van de geïnventariseerde macrorestenmonsters zijn op palynologische resten 

geanalyseerd (hoofdstuk 26, bijlage 26.4, 25.5 en 25.6). Vondstnummer 5660 

representeert de oudste en vondstnummer 5639 de jongste vulling van de waterput. 

De percentages boompollen zijn in beide monsters vergelijkbaar, respectievelijk bijna 

48 en ruim 43 procent. In beide monsters is het pollen van grassen (Poaceae) met 

een kleine 30 procent vertegenwoordigd. Daarmee lijken de assemblages in beide 

monsters op het eerste gezicht sterk op elkaar. Toch zijn er verschillen. In de oudste 

vulling bestaat een belangrijk deel van het boompollen uit els (Alnus, 18,9%) en eik 

(Quercus, 13,9%). In de jongste vulling domineert els (31,2%). In deze vulling is een 

hoog percentage struikhei (Calluna vulgaris, 20,6%) geteld.

Figuur 21.43
Waterput 265. Links: reconstructie van de 
vierkante putkist (oudste waterput-fase) 
met rechts een detail van de vlechtwerk-
constructie onderaan de binnenzijde van de 
vierkante put.
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Figuur 21.43. Waterput 265, reconstructie van de vierkante putkist (oudste 

waterput-fase) met links een detail van de vlechtwerkconstructie onderaan de 

binnenzijde van de vierkante put.

   

Figuur 21.44
Waterput 265. Fragment van een eiken plank, 
V5646 (©S. Lange).

Figuur 21.45
Waterput 265. Hergebruikte ligger van huis-
stijl, V5651 (©S. Lange).

Figuur 21.46. 
Waterput 265. Halve boomstamput. vondst-
nummer 5681 (© BIAX Consult).
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Structuur 266 (spoor 7687)

Strategie: opgraven en documentatie
Deze waterput is op dezelfde wijze aangepakt als waterput 217.

Kuil
De kuil reikt tot 3,5 m onder het huidige maaiveld (11,8 m +NAP). In vlak 2 (14,25 m 

+NAP) is de kuil 5 m in doorsnede, en enigszins ovaal van vorm. In vlak 4 (12,75 m 

+NAP) tekent de kuil zich af als een ovaal van 2,70 x 1,80 m. Op de bodem is de kuil 

minder dan 2 m in doorsnede. De putconstructie (omgekeerde piramide-constructie) 

is aan de noordzijde van de kuilbodem geplaatst. Vervolgens is de ruimte rond de 

constructie dicht gegooid met schone leem (vulling 7). Hogerop in de kuil bestaat 

de insteek uit vuilere grond (vulling 4). Om de put te bereiken moest men vanuit het 

noordwesten de kuil inlopen.

De kern van de put is onderin zandig hetgeen duidt op een snelle opvulling met 

welzand. Hierboven bestaat de vulling uit een afwisseling van humeuze en zandige 

laagjes wat wijst op een geleidelijk dichtslibben van de put (vulling 8). Het bovenste 

deel van de kuilvulling bestaat deel uit een donkere, humeuze laag die mogelijk na 

de gebruiksfase de kuil in is gespoeld (laag 5). Het grootse deel heeft echter een 

heterogene samenstelling  waaruit blijkt dat het spoor uiteindelijk met grond is 

dichtgeworpen (vulling 3). Vullingen 1 en 2 zijn “nagezakte” bodemlagen.

Putconstructie
De bekisting van deze waterput was nog geheel aanwezig en is goed geconserveerd 

te noemen. De bekisting had een rechthoekige vorm (2,2 bij 1,7 m) bestaande uit 

schuin naar beneden geplaatste planken en balken (figuur 21.49). De top van het hout 

is waargenomen op 12,90 m +NAP. De planken zijn enkele decimeters door de bodem 

Figuur 21.47
Waterput 265. Afdruk van bijl op vondstnum-
mer 5681 (© BIAX Consult).
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van de kuil heen geslagen (tot 11,50 m +NAP). In het midden komen de onderkanten 

van deze planken bijna samen. De planken van de oostelijke putwand rustten op 

een horizontale balk. Aan de binnenzijde van de korte noord- en zuidzijde werd de 

bekisting gestut door haakse elementen met pennen aan beide uiteinden voor een 

stekverbinding (onder meer V5943, figuur 21.50). Om de pennen te bergen was een 

drietal planken voorzien van vierkante gaten (V5933, figuur 21.51, en V5951 en V5955). 

Ter ondersteuning is in het midden eveneens een dwarsbalk geplaatst, die oudtijds is 

gebroken. In de zuidelijke putwand zijn extra planken en palen geplaatst. Deze lijken 

welhaast deels een dubbele wand te vormen. Een deel van dit hout staat rechtop of 
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Figuur 21.48
Structuur 266. Schaal 1:40.
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leunt naar binnen toe. Het lijkt er op dat de wand is gaan verzakken en dat daarom 

deze zijde verstevigd is met verticale elementen.

Het meeste hout bestond uit eik (37x), daarnaast drie stukken els, één es en zeven keer 

esdoorn. 

De palen en staken waren van zachte houtsoorten: van els en esdoorn. Vier palen van 

een kwart uit een esdoornstam zijn met grote waarschijnlijkheid uit één stam gekliefd, 

gezien de overeenkomsten in diameter (gemiddeld circa 8 x 11,5 cm) en groeipatroon 

(V5944, V5953, V5957 en V5959). De palen en staken waren aangepunt en dienden ter 

versteviging van het schuin gestelde bouwhout van de bekisting. De samenstelling 

van het eiken bouwhout was divers in afmetingen en bewerking. Daar waar nog spint 

aanwezig was, was dit sterk aangetast door houtworm. Tenminste een deel van het 

hout is dan ook secundair. 

Het houtoppervlak van de planken, balken en staken was gehavend en zat vol met 

krasjes, deuken en haksporen. Een van de planken had opvallend veel haksporen, 

afkomstig van haaks op de plank aangebrachte inslagen. De inslagen zijn niet 

functioneel. Er is geen hout verwijderd om bijvoorbeeld de plank smaller of dunner te 

maken. De inslagen lijken willekeurig te zijn geplaatst zonder herkenbaar patroon. Zelf 

tijdens de sloop van gebouwen zal het hout niet op deze manier beschadigd raken. 

Vooralsnog is voor dit type beschadigingen geen verklaring gevonden (figuren 21.52 en 

21.53, V5928). 

Sommige planken hadden een recht afgewerkt uiteinde, andere waren aangepunt. Er 

waren duidelijk verschillen te zien tussen de primaire en secundaire bewerking. Zoals 

op alle eiken houtvondsten goed te herkennen, was het houtoppervlak gedurende de 

gebruiksfase in de primaire constructie verweerd en beschadigd geraakt. Het ruwe, 

gehavende houtoppervlak stond in sterk contrast tot de scherpe, gladde bewerkings-

sporen en het onbeschadigde oppervlak van het hout dat voor hergebruik opnieuw 

is bewerkt. Voor het hergebruik en de plaatsing in de put bleek het noodzakelijk om 

houtelementen in te korten. Dit is ook gebeurd met een balk, vondstnummer 5930 

(figuren 21.54 en  21.55). Deze balk was rondom in breedte en over de gehele lengte 

verweerd, behalve op twee plaatsen waar op het hout scherpe, gladde bijlafslagen 

te zien waren. Dit is niet het gevolg van verschillen in conserveringsomstandighe-

den, omdat de balk aan de andere kant wel een verweerd oppervlak vertoonde. 

Van het inkorten zelf waren soms sporen achtergebleven, zoals op vondstnummer 

5932. Op het uiteinde van deze plank zijn de schuin geplaatste inslagen van een bijl 

gedocumenteerd, waarmee de plank op maat is gebracht (figuur 21.56). 

Verdwijnen van de constructie
De gehele constructie is aanwezig. Na het buiten gebruik raken is de constructie niet 

verwijderd maar in de bodem achtergebleven. De kuil met put is uiteindelijk gedempt. 

Vondsten
Het merendeel van het vondstmateriaal is uit de nazak (1 en 2) en de dempingslagen (3 

en 5) afkomstig: 3 brokken natuursteen, 1 smeedslak en 34 fragmenten handgemaakt 

aardewerk, waaronder enkele scherven van een versierde drieledige schaal (Van den 

Broeke, vormtype 71; figuur 24.2: V5948). Verder zijn in de kern van de waterput een 

fragment maalsteen en in de insteek 2 scherven ijzertijd-aardewerk aangetroffen.

Er zijn drie houten voorwerpen verzameld, namelijk een eiken plank met een vierkant 

gat (circa 10x10 cm) die vermoedelijk als opstapje of ladder heeft gediend (V5920) 

en twee klimbomen: een tak van esdoorn (V5938) en een gevorkte, essenhouten 

tak (V5934), beide met één uitgehakte trede (zie hoofdstuk 10). De essenhouten tak 

leunde met de gevorkte uiteinden op de bodem van de kuil. 
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Datering
Er zijn van deze waterput negen dendrochronologische dateringen beschikbaar (zie 

paragraaf 26.5). Een deel van deze dateringen heeft betrekking op houtmonsters 

zonder spinthout en geeft alleen een terminus post quem van de aanleg van de 

waterput, lopend van na 324 voor Chr. tot na 241 voor Chr. Vier dateringen. Vier andere 

dateringen zijn door de aanwezigheid van een deel van het spinthout scherper. Zij 

liggen dicht bij elkaar, van rond 213 voor Chr. tot rond 226 voor Chr. Als dit hout uit 

bomen komt die allemaal gelijktijdig zijn gekapt voor de aanleg van de waterput, dan 

dateert deze rond 215 voor Chr. Omdat het houtonderzoek heeft uitgewezen dat een 

deel van de putconstructie uit secundair gebruikt bouwhout bestaat, is het waarschijn-

lijker dat de jongste veldatum het moment van aanleg aangeeft (tussen 217 en 200 

voor Chr.). Er moet zelfs rekening mee worden gehouden dat ook de jongste datering 

betrekking heeft op secundair hout, zodat de feitelijke putaanleg nog enige tijd daarna 

ligt.

Het aangetroffen aardewerk is over het algemeen niet scherp te dateren, en kan de 

dendrochronologische datering niet nader onderbouwen. Een scherf van een drieledige 

schaal  

(Van den Broeke, vormtype 71) is afkomstig uit laag 3 en dateert uit de  tweede helft 

van de midden-ijzertijd. Dit betreft ouder materiaal dat bij het dempen van de put in 

het spoor is terecht gekomen. 

Archeobotanie
Er zijn twee macrorestenmonsters van de vulling van de kern geïnventariseerd 

(hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Het rijkste monster is geanalyseerd (hoofdstuk 

26, bijlage 26.3). Daarnaast is een palynologisch monster genomen uit een profielbak, 

die in de vulling van de waterput is geslagen (hoofdstuk 26, bijlagen 26.4 en 26.5). Dit 

monster is rijk aan palynologische resten en is daarom geanalyseerd (hoofdstuk 26, 

bijlage 26.6).

Het geanalyseerde macrorestenmonster laat het gebruikelijke spectrum aan 

onverkoolde cultuurgewassen en gebruiksplanten voor de ijzertijd zien: kaf van 

pluimgierst (Panicum miliaceum), halve aarvorkjes van emmer (Triticum dicoccon) en 

emmer/spelt (Triticum dicoccon/spelta), enkele stroresten, zaden en vruchtkapselfrag-

menten van vlas (Linum usitatissimum), schaaldelen van hazelnoot (Corylus avellana) 

en enkele pitten van gewone braam (Rubus fruticosus). Er zijn tevens enkele zaden van 

gewone vlier (Sambucus nigra) aanwezig.

Het assemblage aan resten van wilde planten is vergelijkbaar met dat uit eerder 

besproken waterputten. Wel zijn resten van waterplanten gevonden (sterrenkroos, 

eendenkroos en een waterranonkel), wat een indicatie kan zijn voor een waterput 

zonder afsluitende deksel. Dat betekent wellicht dat de waterput al buiten gebruik 

was. De veelheid aan resten van planten van antropogene vegetaties doet echter 

vermoeden dat het terrein rond de waterput nog wel in gebruik was. Naast de vele 

resten van planten van voedselrijke en stikstofrijke grond, vallen ook in deze periode 

de soorten op die over het algemeen een voedselarme standplaats hebben (categorie 

‘planten van heide en schraalland’, hoofdstuk 26, bijlage 26.3).

Het boompollenpercentage in het palynologische monster bedraagt een kleine 50 

procent. Els (Alnus), hazelaar (Corylus avellana), berk (Betula)en eik (Quercus), in die 

volgorde, zijn de meest voorkomende boompollentaxa. Antropogene indicatoren, 

hier bedoeld, het pollen van graan (Cerealia), vlas en pollen- en sporentaxa van 

akkerplanten en ruderalen zijn relatief goed vertegenwoordigd. Daarnaast is ook het 

pollen van struikhei (Calluna vulgaris, 11,2%) goed vertegenwoordigd.
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Figuur 21.49
Waterput 266, vlak 4 met de blootgelegde 
putbeschoeiing.

Figuur 21.50
Waterput 266. Eiken plank met stekdelen aan 
weerskanten, vondstnummer 5943 (© BIAX 
Consult).

Figuur 21.51
Waterput 266. Eiken plank met uitsparingen 
voor stekverbindingen, vondstnummer 5933 
(© BIAX Consult).

Figuur 21.52
Waterput 266. Eiken plank met talrijke hak-
sporen en andere beschadigingen, vondst-
nummer 5928 (© BIAX Consult).
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Figuur 21.53
Waterput 266. Detail van haksporen op vond-
stnummer 5928 (© BIAX Consult).

Figuur 21.54 
Waterput 266. Plank van eik met gehavend 
oppervlak, vondstnummer 5930 (© BIAX 
Consult).

Figuur 21.55
Waterput 266. Detail van plank met secun-
daire bewerking, vondstnummer 5930 (© 
BIAX Consult).

Figuur 21.56
Waterput 266. Sporen van bijlinslagen op een 
ingekorte plank, vondstnummer 5932 (© BIAX 
Consult).
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Structuur 309: spoor 8120

Strategie: opgraven en documentatie
Deze waterput is grotendeels op dezelfde wijze aangepakt als waterput 217. Door 

instortingsgevaar kon de putconstructie alleen schematisch worden opgetekend.

Kuil
De kuil is tot bijna 3 m diep onder het huidige maaiveld aangelegd (bodem op 11,80 

m +NAP). In vlak 2 is het kuilspoor cirkelvormig met een doorsnede van 3,8 m. Het 

bovenste deel van de kuil loopt verticaal taps toe tot een cirkel met een doorsnede 

van 1,4 m circa 13 m +NAP. Het onderste deel is U-vormig en heeft aan de basis een 

doorsnede van 0,9 m. In het U-vormige deel van de kuil is de houten putconstructie 

aangelegd. Na aanleg van de putconstructie is rondom het hout grond aangebracht 

(lagen 6 en 8). Aan de noordoostzijde heeft de helling van de kuil een flauw verloop en 

is tegen de houtconstructie een plateautje aangebracht. Vanaf deze zijde kon men de 

waterput bereiken en water putten. 

De kern van de put (laag 7) heeft alleen onderin dunne humeuze laagjes. Daarboven 

bestaat laag 7 uit heterogene brokken grond, net als lagen 4 en 5. Dit betekent dat 

de waterput na het buiten gebruik, vrij snel is dichtgegooid. De homogene lagen 1-3 

betreffen nagezakte bodemlagen. 

Putconstructie
Het betreft een ovale structuur (0,9 bij 0,6 m) die uit schuin geplaatst hout bestond en 

naar onder smaller werd (omgekeerde conus-vorm; figuur 21.58). Aan de noordkant 

ontbrak het hout van de bekisting doordat de constructie oudtijds al gedeeltelijk was 

ontmanteld. 

Het eerste hout van de constructie werd zichtbaar op circa 12,40 m +NAP Onduidelijk 

is in hoeverre het hout aan de onderkant een gesloten geheel vormde. In elk geval 

waren enkele aangepunte stukken door de kuilbodem heen geslagen (tot circa 11,50 

m +NAP), terwijl de overige planken juist op een horizontale balk aan de westkant van 

de waterput rustten. Voor extra stevigheid zorgden enkele dwarselementen die het 

verticale hout op zijn plaats hielden. 

Uit de waterput zijn vier staken van elzenhout geborgen met een doorsnede tussen 

3,5 tot 13 cm. De staken bestonden uit aangepunte takken van els (figuur 21.59). Op 

een van de elzenhouten staken waren sporen van insectenvraat te zien (V6163). De 

tak was dan ook niet ‘vers’ gekapt maar waarschijnlijk als sprokkelhout van de bodem 

opgeraapt. Het is echter ook mogelijk dat de tak in opslag lag en het insectenvraat 

toen is gebeurd. Op de overige elzen staken zat de schors stevig op het hout en zijn 

geen vraatsporen waargenomen. Mogelijk zijn deze takken vers gekapt en aangepunt. 

Bij de planken en de balk zal het om hergebruikt sloophout gaan. De planken 

vertoonden allemaal een gehavend oppervlak, behalve op plaatsen waar door 

secundaire bewerking het beschadigde oppervlak was weg gekapt (figuur 21.60). Door 

het gebruik van sloophout verschilden de stukken nogal in bewerking en afmetingen 

van elkaar. Zo varieerden de planken in breedte tussen 4,8 en 22,5 cm. Een enkele 

keer heeft men een deel van een in lengterichting gespleten plank aangepunt en als 

staak hergebruikt (figuur 21.59, V6157). De onderkanten waren recht (figuur 21.61) met 

uitzondering van twee stuks die men van een tweezijdige aanpunting had voorzien 

(V6160, figuur  1.69, en 6166). In twee planken waren ondiepe ‘kuiltje’ ingehakt 

(figuren 21.62, 21.63 en 21.64, V6161 en V6167). In de gaten zaten de uiteinden van de 

dwarselementen die op het uiteinde passend waren afgewerkt, zoals goed te zien op 

één van de dwarselementen (figuur 21.65, V6163). Door de dwarselementen verkreeg 

de constructie meer stabiliteit.
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Aan de noordzijde van de constructie bevond zich een lange, rechte tak die dwars 

door de kern was geslagen en 70 cm dieper onder de kuil uitkwam (tot 11,1 m +NAP). 

Mogelijk kan de tak als welpaal worden geïnterpreteerd. Het betreft een zorgvuldig 

bewerkte tak van hazelaar met een lengte van 131 cm waarvan het uiteinde zevenzijdig 

was toegespitst over een lengte van maar liefst 32,5 cm (figuur 21.66, V6165). De 

schors zat nog stevig op het hout vast en van insectenvraat was geen sprake. Dit 

suggereert dat de tak vlak voor de bouw van de waterput is gekapt en aangepunt.

Verdwijnen van de constructie
Na de gebruiksfase is deze waterput in ieder geval deels uitgegraven en gesloopt. 

Hierbij is de helft van de constructie verwijderd en de kuil dichtgegooid.
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Figuur 21.57
Structuur 309. Schaal 1:40.
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Vondsten
De nazak en de dempingslagen hebben 12 stuks handgemaakt aardewerk (late 

bronstijd – ijzertijd) en 3 stukken natuursteen (waaronder 1 fragment van een slijp/

maalsteen) opgeleverd.

In de kern van de waterput is een bijzonder werktuig gemaakt van de stang van een 

edelhertgewei aangetroffen (V6170). Op grond van de gebruikssporen aan de top is het 

voorwerp als haak geïnterpreteerd om bijvoorbeeld fuiken of bossen (wilgen)takken uit 

het water te trekken (zie paragraaf 24.5).

Datering
Een dendrochronologische datering plaats de waterput rond 378 voor Chr. (384 – 365 

voor Chr.) of enige tijd later als het secundair gebruikt bouwhout betreft.

Archeobotanie
Een monster uit de vulling is op zowel macroresten als palynologisch materiaal 

geanalyseerd (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 t.m. 26.4). Het macrorestenmon-

ster heeft alleen onverkoolde plantenresten opgeleverd. De meeste resten zijn 

van wilde planten. De cultuurgewassen zijn met enkele kafresten van pluimgierst 

(Panicum miliaceum) vertegenwoordigd. De resten van wilde planten lijken zoals 

gebruikelijk vooral afkomstig te zijn van planten die in de omgeving van de waterput 

gegroeid kunnen hebben. Het zijn planten uit de categorieën ‘akkers, erven en 

moestuinen’, ‘tredplanten’, ‘ruigtekruiden’ en ‘planten van open stikstofrijke, 

natte grond’. Interessant in het assemblage zijn enkele resten van planten van 

voedselarme standplaatsen zoals dophei (Erica tetralix), tormentil (Potentilla erecta), 

egelboterbloem (Ranunculus flammula) en schapenzuring (Rumex acetosella).

Het palynologisch materiaal in een waterput heeft een boompollenpercentage van 73,5 

procent opgeleverd, dat vooral wordt bepaald door het pollen van eik (Quercus, 33%) 

en els (Alnus, 20,4%), aangevuld met hazelaar (Corylus avellana, 7,2%) en berk (Betula, 

(6,1%). Bij het niet-boompollen heeft het pollen van struikhei (Calluna culgaris, 12,1%) 

het hoogste percentage.

Figuur 21.58
 Waterput 309, vlak 4 met de blootgelegde 
putbeschoeiing.
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Figuur 21.59
Waterput 309. Twee staken van els (V6156 
en 6158) en rechts: en eiken staak uit een 
gespleten plank van eik (V6157)(© BIAX 
Consult). 

Figuur 21.60
Waterput 309. Eiken plank met gehavend 
oppervlak en ‘verse’ bewerkingssporen, V6160 
(© S. Lange).

Figuur 21.61
Waterput 309. Plank van eik met recht 
afgewerkte onderkant, andere kant verweerd, 
vondstnummer 6162 (© BIAX Consult).
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Figuur 21.62
Waterput 309. Plank van eik met kuiltje op 
het uiteinde, vondstnummer 6161 (© BIAX 
Consult).

Figuur 21.63
Waterput 309. Eiken plank met kuiltje, vondst-
nummer 6167 (© BIAX Consult).

Figuur 21.64
Waterput 309. Detailopnames van een eiken 
plank met een uitgehakt kuiltje, vondstnum-
mer 6167 (© BIAX Consult).

Figuur 21.65
 Waterput 309. De twee uiteinden van een 
dwarselement, vondstnummer 6163 (vanaf 
links: aangepunt uiteinde en (midden) 
afgewerkte andere kant; rechts: totaalaan-
zicht) (© BIAX Consult).
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Structuur 311  (spoor 7555)

Strategie: opgraven en documentatie
Waterput 311 kwam bij het onderzoek van waterput 191 te voorschijn tijdens het 

verdiepen van het vlak op circa 1,75 m onder huidig maaiveld. Pas nadat structuur 191 

geheel was afgewerkt, is waterput 311 opgegraven. De werkwijze was grotendeels 

hetzelfde als die van waterput 217. Vanwege instortingsgevaar kon het diepste deel 

van de put niet volledig worden gedocumenteerd. 

Kuil
De kuil is oudtijds vergraven bij de aanleg van waterput 191 waardoor t.o.v. vlak 2 

(14,45 m +NAP) 1 m van de bovenzijde ontbreekt. Tijdens het verdiepen van vlak 3 naar 

4 werd de kuil als 60 cm grote uitstulping buiten de kuil van waterput 191 zichtbaar. Op 

vlak 4 (13,15 m +NAP)  had de kuil een doorsnede van ca 3,40 m en ter hoogte van vlak 

6 (12,22 m +NAP) een doorsnede van 2,00 m. De bodem van de kuil (11,15 m +NAP) 

had een doorsnede van bijna 1 m. Gereconstrueerd heeft de putkuil een diepte van ca 

4,15 m onder huidig maaiveld gehad. De kuil is door de natuurlijke leem gegraven tot 

op een watervoerende zandlaag. 

De houtconstructie ligt enigszins excentrisch aan de oostzijde van de kuil). Om de put 

te bereiken diende men de kuil vanuit het westen in te lopen. 

De vulling van de putkern bestaat uit een pakket gelamineerd zand met dunne sterk 

humeuze siltlagen, wat duidt op een geleidelijke dichtslibbing van de putschacht (laag 

3). Rondom de constructie is de kuil opgevuld met een pakket ‘schone’ grijze leem 

(laag 5) en humeus bruin lemig zand (laag 4). Laag 5 is de primaire insteek. Laag 4 is de 

tweede insteek die gegraven is om de putbekisting te vervangen of te repareren. Hierin 

is een houten paal aangetroffen. Na het buiten gebruik stellen van de put is de kuil 

dichtgeraakt met sterk siltige humeuze homogeen zand (lagen 1 en 2

Verdwijnen van de constructie
Er zijn geen aanwijzingen dat houten elementen zijn verwijderd na het opgeven van de 

waterput.

Putconstructie
Zowel qua vorm als ook houtgebruik lijkt deze waterput veel op waterput 191. De 

beschoeiing van waterput 311 heeft de vorm van een omgekeerde piramide-vorm 

waarvan de wanden (ca 1,2 m breed) bestonden uit schuin in de grond geplaatst 

aangepunte houten planken en palen (figuur 21.68). De wanden zijn boven aan de 

binnenzijde gestut met horizontale balken. In één geval is hierbij voor extra stevigheid 

gebruik gemaakt van een bestaande pen-gat verbinding om de liggende balk in te 

Figuur 21.66
Waterput 309. Uiteinde van een tak van haz-
elaar die mogelijk als welpaaltje dienst heeft 
gedaan, vondstnummer 6164  (© BIAX 
Consult). 
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laten rusten. De constructie is aan de noordzijde enigszins naar buiten gedrukt, maar 

verder goeddeels intact.

De vergane top van één van de planken is in het profiel zichtbaar op een diepte van 

12,65 m +NAP. De meeste constructie-elementen zijn zichtbaar vanaf een diepte van 

gemiddeld 12,40 m +NAP. De aangepunte planken van de wanden zijn tot 10,95 m 

+NAP in de kuilbodem gedreven.

In totaal zijn 37 houtvondsten onderzocht: 21 planken, twee balken en twee palen van 

eik, acht stuks van els, waaronder vier rondhouten, twee planken en één balk van es en 

één latje van berk. Het hout is maximaal tot een lengte van 173 cm bewaard gebleven 

(V6104). Dit laatste stuk verschilde van het overige hout door de bewerking. In de 

plank zaten twee uitgehakte, vierkante gaten op basis waarvan het object als ladder 

kan worden geïnterpreteerd (zie hoofdstuk 10). 

Veel van het hout, met name de planken, was zeer waarschijnlijk hergebruikt hout. 

Zo was de bewerking van een eiken plank met een vierkante uitsparing op het 

uiteinde binnen de constructie niet functioneel (figuur 21.69, V6116). Van het slopen 
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Figuur 21.67
Structuur 311. Schaal 1:40.
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zelf getuigen planken die in lengterichting in droge toestand gescheurd zijn, zoals 

te zien aan vondstnummer 6117 (figuur 21.70). Ook waren tenminste drie planken al 

aangetast door houtworm voordat ze in de put terecht zijn gekomen. Op de staken 

daarentegen is geen houtworm maar een andere vorm van insectenvraat met relatief 

brede vraatgangen aangetroffen (figuur 21.72, V6130). Deze aantasting is echter 

uitsluitend op elzenhout aangetroffen. Het lijkt erop dat er takken zijn gebruikt die 

een tijdje op de grond hebben gelegen, voordat het hout is verzameld. De planken 

vertonen een gehavend oppervlak, terwijl op plekken waar men voor de waterput het 

hout bijvoorbeeld heeft ingekort, het houtoppervlak glad en gaaf was (figuur 21.73, 

V6129). Voor het bijwerken, zoals het inkorten van houten planken, is gewerkt met een 

dissel. Uitgaande van de vorm en breedte van de afslagen had de dissel een gebogen 

bijlsnede met een breedte van circa 6,5 cm (figuur 21.74). 

Vondsten
Twee scherven uit dempingslaag 1, waaronder een randscherf van een gladwandige 

licht gesloten kom of schaal (type Van den Broeke 32; figuur 24.2, V5414). Een plank 

heeft twee uitgehakte, vierkante gaten op basis waarvan het object als ladder kan 

worden geïnterpreteerd (zie hoofdstuk 10).

Datering
De put wordt oversneden door structuur 191 die in 299 voor Chr. of iets later is 

aangelegd. Put 311, die als voorloper van waterput 191 kan worden beschouwd, dateert 

daarmee grofweg uit de 4e eeuw voor Chr.  Het weinige daterende materiaal -  de 

randscherf van  kom of schaal type Van den Broeke 32 uit fase F (circa 450-375 voor 

Chr.) – stemt hiermee overeen. 

Archeobotanie
Er zijn twee macrorestenmonsters uit de opvulling van de kern van de waterput 

geïnventariseerd (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Beide hebben onverkoolde 

plantenresten opgeleverd. De rijkste van de twee is geanalyseerd (hoofdstuk 26, 

bijlage 26.3). Het palynologische monster is afkomstig van een donker laagje op de 

bodem van de waterput (hoofdstuk 26, bijlage 26.4). Het monster is pollenhoudend en 

daarom geanalyseerd (hoofdstuk 26, bijlagen 26.5 en 26.6).

Tussen de macroresten viel de grote hoeveelheid kafresten van pluimgierst (Panicum 

miliaceum) op. Er zijn daarnaast een aarspilfragment van gerst (Hordeum) en halve 

aarvorkjes van emmertarwe (Triticum diccocon) gevonden. Eenmaal is een half 

aarvorkje aangetroffen dat van emmer of spelt (Triticum spelta) kan zijn. De categorie 

‘planten met oliehoudende zaden’ is vertegenwoordigd met een zaadje van vlas (Linum 

usitatissimum). In de categorie ‘planten met eetbare noten en vruchten’ komt de in het 

wild verzamelde gewone braam (Rubus fruticosus) voor.

Het monster heeft een rijke variatie aan plantenresten van wilde planten opgeleverd. 

Voor een deel zijn het de gebruikelijke soorten van nederzettingsterreinen en soorten 

die rond een waterput zijn te verwachten. Er komen echter enkele wat voedselarmere 

soorten voor: pioniers met een voorkeur voor vochtige tot natte standplaatsen. 

Genoemd worden bruin cypergras (Cyperus fuscus), borstelbies (Isolepis setacea) en 

waterpostelein (Lythrum portula). Daarnaast zijn plantenresten aangetroffen van 

planten die zeer voedselrijke standplaatsen prefereren, zoals veerdelig tandzaad 

(Bidens tripartita), waterpeper (Persicaria hydropiper), mannagras (Glyceria fluitans) en 

liesgras (Glyceria maxima). Het monster leverde ook enkele resten van graslanden en 

heidevelden op. 
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Het palynologische monster van de bodem van de waterput geeft een vergelijkbaar 

beeld als dat van waterput 309. Het boompollenpercentage is bijna 70 procent. Het 

verschil is dat de pollenpercentages van eik (Quercus) en berk (Betula) vergelijkbaar 

hoog zijn (resp. 16,5 en 16,7%), het percentage grasstuifmeel (Poaceae) iets hoger is en 

dat van struikhei lager.

Figuur 21.68
Waterput 311, vlak 6 met de blootgelegde 
putbeschoeiing.

Figuur 21.69
Waterput 311. Eiken plank met rechthoekig gat 
op uiteinde, vondstnummer 6116 (© S. Lange).

Figuur 21.70
Waterput 311. Gescheurde eiken plank, vond-
stnummer 6117 (© S. Lange).

Figuur 21.71
Waterput 311. Knoestige elzenhouten staak, 
vondstnummer 6124 (© S. Lange).
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Figuur 21.72
Waterput 311. Elzenhouten staak met vraat-
gangen, vondstnummer 6130 (© S. Lange).

Figuur 21.73
Waterput 311. Eiken balk met gladde, scherpe 
bewerking en gehavend houtoppervlak, 
vondstnummer 6129 (© S. Lange).

Figuur 21.74
Waterput 311. Detail met bewerkingssporen, 
vondstnummer 6122 (© S. Lange).
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Structuur 409 (spoor 11895)

Strategie: opgraven en documentatie
De werkwijze was grotendeels hetzelfde als die van waterput 217. Vanwege instor-

tingsgevaar is de houtconstructie alleen schetsmatig vastgelegd.

 

Kuil
De kuil manifesteerde zich in vlak 2 (13,66 m +NAP) als een grillig tot rond spoor 

met een diameter van circa 3 m. De bodem van de kuil ligt op 11,70 m +NAP (circa 

3 m onder het huidige maaiveld). Onderin de kuil zijn de resten van een houten 

putconstructie aangetroffen, die deels rustte op een aangebrachte laag (4). Via de 

flauwere helling aan de noordzijde van de kuil konden de toenmalige bewoners de put 

bereiken.

Na het buiten gebruik raken is de kern en kuil deels dichtgegooid met brokken schone 

en humeuze grond (laag 3). Vervolgens heeft de half-gedichte kuil enige tijd open 

gelegen waardoor zich een humeuze laag kon vormen (laag 2). Laag 1 is een nagezakte 

bodemlaag.

Putconstructie
De waterput is trechter-vormig en aan de bovenzijde bijna vierkant (1,3 x 1,45 m). De 

constructie bestaat uit planken en palen die onder een schuine stand in het leempakker 

zijn geplaatst. De planken sluiten nauw op elkaar aan, maar aan de bovenkant lopen 

ze enigszins uiteen. Enkele planken zijn ca 30 cm door de bodem van de kuil heen 

gedreven tot in het watervoerende zandpakket onder de leem (laagspoor 5550). De 

punten van de planken liggen aan de onderzijde dicht bijeen en vormen een smalle 

waterwel van ca 30-40 cm breedte. 

Het constructiehout bestond uit 21 stuks eik en twee stuks elzenhout, waarvan een 

stukje elzenschors (V6869) mogelijk op een natuurlijke manier in de vulling van de put 

terecht is gekomen. 
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Figuur 21.75
Structuur 409. Schaal 1:40.
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Voor de constructie zijn vier planken van eik gebruikt die door radiale klieving uit de 

stam zijn gehaald. De maximale lengte van de planken bedroeg 106 cm, bij breedten 

tussen 14 en 23 cm. Een plank was duidelijk secundair met zes vierkante, blinde gaten 

die vermoedelijk binnen de constructie niet functioneel zullen zijn geweest (figuur 

21.76, V6865.1). De plank was op één uiteinde compleet, het andere was afgebroken. 

Van de plank resteerde een lengte van 86 cm, bij een breedte van 19,3 cm. Vier gaten 

bevonden zich op de spintgrens (dus niet in het spint!) tot 4 cm in het kernhout. Een 

vijfde gat bevond zich op 8 cm onder het originele uiteinde, licht verzet ten opzichte 

van de overige vier gaten. De afmetingen van de gaten waren maximaal 4 x 3 cm. 

Daarnaast zijn twaalf staken van eik geborgen met lengten tot maximaal 91 cm. De 

staken waren uit gekliefd stamhout vervaardigd en op het uiteinde toegespitst (figuur 

21.77). Tenslotte werd een elzenhouten paal geborgen (V6865.7) met een diameter 

van 12 cm en een restlengte van 64 cm. Bijzonder waren resten van een plantaardig 

weefsel op de paal (figuur 21.78).  Van het weefsel resteerde een vierkant stukje van 

circa 12 x 10 cm. Het bestond uit dunne stengels die gebundeld om en om over elkaar 

heen waren gevlochten. Aan een kant leken de stengels recht te zijn afgesneden 

(figuur 21.79, detailopname).

Verdwijnen van de constructie
Er zijn geen aanwijzingen dat houten elementen zijn verwijderd na het opgeven van de 

waterput.

Vondsten
Uit de humeuze vullaag 2 zijn 2 scherven handgemaakt aardewerk verzameld van een 

met kamstreken versierde drieledige gesloten pot (Van den Broeke vormtype 45a; 

figuur 24.5: V6860), alsmede een eikenhouten ploegschaar (zie hoofdstuk 10, V6867).

De insteek (laag 4) leverde 5 scherven handgemaakt aardewerk op.

Datering
Het dendrochronologische onderzoek van een eiken plank geeft aan dat deze 

afkomstig is van een boom die in de zomer van 431 voor Chr. is geveld. De waterput zal 

in dat jaar zijn aangelegd of iets later als het om secundair gebruikt bouwhout gaat. De 

datering van de scherf van de versierde pot uit de (natuurlijke) vullaag 2 - tweede helft 

van de midden-ijzertijd – past bij de eindfase van het gebruik van de waterput of kort 

daarna.  

Archeobotanie
Structuur 409 is een waterput op vindplaats 22 die dateert uit de midden-ijzertijd. 

Op basis van dendrochronologisch onderzoek aan hout van de constructie, wordt 

aangenomen dat de waterput na 431 voor Chr. in gebruik genomen is. Van deze 

waterput zijn twee grondmonsters op macroresten geïnventariseerd (hoofdstuk 26, 

bijlagen 26.1 en 26.2). Bij de inventarisatie zijn geen verkoolde resten gezien, maar een 

van de monsters was rijk aan onverkoolde plantenresten. Dit monster is voor analyse 

geselecteerd (hoofdstuk 26, bijlage 26.3). Een submonster hieruit is op palynologische 

resten onderzocht (hoofdstuk 26, bijlagen 26.5 en 26.6).

De macrorestenanalyse leverde vooral resten van wilde planten van akkers en (schrale) 

graslanden op. Wolfspoot (Lycopus europaeus) samen met stikstofminnende soorten 

greppelrus (Juncus bufonius) en waterpeper (Persicaria hydropiper) zijn indicatoren 

voor moerasvegetatie. Uit de analyse van het palynologische materiaal komt een 

boompollenpercentage van bijna 78 procent. De toonaangevende boompollensoorten 

zijn els (Alnus, 20,8%), hazelaar (Corylus avellana, 20,4%), eik (Quercus, 16,3%) en berk 
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(Betula, 15%). Er is pollen van mogelijk graan (cf. Cerealia) en er zijn pollen en sporen 

van akkers en ruderalen, maar het meeste niet-boompollen bestaat wederom uit het 

pollen van struikhei (Calluna vulgaris) en grassen (Poaceae).

Figuur 21.76
Waterput 409.  Eiken plank met 5 blinde gaten, 
vondstnummer 6865 sub 1 (© BIAX Consult).

Figuur 21.77
 Waterput 409.  Aangepunte eiken staken uit 
gekliefd hout, vondstnummer 6865 sub 2 t/m 
6 (© BIAX Consult).

Figuur 21.78
 Waterput 409.  Plantaardig weefsel (pijl) op 
een elzenhouten paal, vondstnummer 6865 
sub 7 (© BIAX Consult).

Figuur 21.79
Waterput 409. Detailopnames van plantaardig 
weefsel, vondstnummer 6865 sub 7 (© BIAX 
Consult).
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Structuur 412 (spoor 13222) 

Strategie: opgraven en documentatie
De werkwijze was hetzelfde als die van waterput 217.

Kuil
De kuil is in vlak 2 (13,11 m +NAP) ovaal van vorm (3,25 x 2,55 m). Rond 12,35 m +NAP 

versmalt de kuil naar een doorsnede van circa 1,3 m, om verder te versmallen tot 1 

m op de bodem (11,15 m +NAP; circa 3,35 m beneden huidig maaiveld). De vulling 

van de kuil bestaat uit een kern (2) met de resten van een houten putkist, en een 

insteek (3). Gezien de vorm van de kern heft de putkist waarschijnlijk tot aan het 

maaiveld doorgelopen. De kern heeft onderin een gelaagde opvulling met humeuze 

spoelbandjes en bestaat bovenin uit grijs gevlekte brokken zand. De insteek bestaat 

uit brokken lichtbruingrijs zand. De top van de vulling bestaat uit een nagezakte 

bodemlaag (1).

Putconstructie
De waterput was opgebouwd uit een vierkante bekisting waarvan de top op 12,60 

m +NAP zichtbaar werd (figuur 21.81). Vier aangepunte staken zijn gebruikt als 

hoekstaanders van de bekisting. De staken zijn uit gekliefde takken van eik vervaardigd 

(figuur 21.82, V7259, V7264, V7268 en V7269) en ruim 40 cm diep de bodem van de 

kuil ingedreven (tot 10,64 m +NAP). Een van de staken was aan boven en onderkant 

bewerkt en bleek met een lengte van 148 cm compleet bewaard te zijn gebleven 

(V7264). De afmetingen van de hoekstaanders verschilden nauwelijks van elkaar. 

Gemiddeld bedroeg de door het klieven ontstane driehoekige doorsnede circa 9 x 3/7 

cm. Mogelijk is het hout voor tenminste één staak hergebruikt (V7268). Op deze staak 

waren beschadigingen en deukjes te herkennen die van primair gebruik afkomstig 

kunnen zijn.  

De bekisting bestond uit vier wanden met liggende staken die werden afgesloten met 

een rij planken aan de bovenkant. De planken waren van eik met recht afgewerkte 

uiteinden. Het waren relatief zware planken met breedten tussen 25 en 36 cm (figuren 

21.83, 21.84 en 21.86). Ze waren in radiale richting uit stamhout gekliefd. De eiken 

waren op het moment van de kap ouder dan 100 jaar: vondstnummer 7258 had meer 

dan 119 en vondstnummer 7270 meer dan 138 jaarringen. Op sommige planken waren 

spintresten aanwezig. Deze planken waren al aangetast door houtworm voordat ze 

in de beschoeiing terecht kwamen (figuur 21.85). Een van de planken (V7265) had 

op het uiteinde een rechthoekige uitsparing met afmetingen van 12 x 5 cm (figuren 

20.86 en 20.87).Een plank aan de noordkant van de put die niet meer in verband lag, 

maar oorspronkelijk wel deel heeft uitgemaakt van de horizontale bekisting, had 

een opvallende halfronde uitkeping op een zijkant (figuren 21.88 en 21.89, V7270). 

De uitkeping was circa 12 cm breed en 6 cm diep. De plank was van eik, duidelijk 

gehavend en gebruikt. Ook was de plank voorzien van een tong: een afgevlakt uiteinde 

voor een verband met een ander constructie-element. Een gat in de tong diende voor 

een pen-en-gat verbinding. De bewerking van beide planken had in deze constructie 

geen functionele betekenis. Het tongachtige uiteinde zal ooit in een brede gleuf van 

een balk hebben gezeten, waarbij de pen-en-gat verbinding het verschuiven van 

de constructie zal hebben tegen gehouden. De plank met rechthoekige uitsparing 

(V7265) kan ooit over een liggende balk zijn geschoven. Ook de plank met halfronde 

uitkeping was mogelijk oorspronkelijk deel van een constructie, waarbij de inkeping 

een rondhout geborgen kan hebben. 
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De liggende staken onder de planken waren elzenhouten takken die compleet 

met schors zijn gebruikt. De diameter van de takken varieerde tussen 2,5 en 7 cm. 

De takken hadden bijna allemaal een schuin bekapt uiteinde (figuur 21.90). Deze 

bewerking is het gevolg van het schuin afkappen van de takken van de stam. De schors 

zat stevig vast op het hout van de staken en de bewerkingssporen op de uiteinden 

waren glad en scherp. Dit wijst erop dat het hout voor de staken vers is gekapt en 

waarschijnlijk ook meteen voor de bouw van de put bedoeld was, in tegenstelling tot 

de planken met de genoemde eigenschappen die op hergebruik duiden. Opmerkelijk 

zijn enkele bewerkingssporen op een van de hoekstaanders, namelijk vondstnummer 

7268. De brede, haaks op het hout aanwezige bewerkingssporen zijn afkomstig van 

een zaag (figuur 21.91). 

Aangezien de kern vrijwel verticaal tot laag 1 doorloopt zal de putconstructie tot aan 

het maaiveld hebben doorgelopen. Hoe het bovenste deel van de put eruit zag is 

onduidelijk.

W O

m2 m3m0m 1

kernnazak

12

13
13.11

11

m+NAP

insteek hout

1

2 33

vlak 3

waterput 412 (S13222)

3 2

m2m0m 1

N

vlak 3

Figuur 21.80
Structuur 412. Schaal 1:40.
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Verdwijnen van de constructie
De waterput lijkt één gebruisfase te hebben gehad. Nadat de waterput (deels) was 

dichtgeslibd is deze met zand gedicht. De put is niet gesloopt. Het bovenste deel, 

waarvan de exacte constructiewijze onduidelijk is, is in latere tijden vergaan.

Vondsten
De enige vondst uit de waterput was een fragment bot uit vulling 2. Het betreft een 

diaphyse van een metacarpus/metatarsus van een jong rund.5

Datering
De waterput is aan de hand van een houtmonster van de noordelijke horizontale plank 

dendrochronologisch gedateerd in na 258 voor Chr.

Archeobotanie
Uit de vulling van de waterput is een grondmonster voor macrorestenonderzoek 

geïnventariseerd (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). De rijkdom aan onverkoolde 

plantenresten was aanleiding om dit monster te analyseren. Uit een profielbak van 

een vrij turbulente vulling van deze waterput is een palynologisch monster genomen 

(hoofdstuk 26, bijlage 26.4). Het monster was rijk aan goed geconserveerd pollen 

(hoofdstuk 26, bijlage 26.5) en is geanalyseerd (hoofdstuk 26, bijlage 26.6).

Tussen de macroresten zijn geen granen aangetroffen. Wel zijn enkele zaden van 

raapzaad (Brassica rapa) en vlas (Linum usitatissimum) gevonden. De resten van wilde 

planten verwijzen vooral naar vegetatie die rond de waterput kan hebben gegroeid. 

De resten van waterranonkel (Ranunculus aquatilis-type) kunnen erop wijzen dat 

de waterput buiten gebruik was toen de vulling waaruit het monster genomen is, 

ontstond.

Het palynologische materiaal bestaat voor slechts zestien procent uit boompollen. 

Binnen het niet-boompollen zijn hoge waarden geteld voor cypergrassen (Cyperaceae, 

20%), grassen (Poaceae, 19,5%) en lintbloemige composieten (Asteraceae liguliflorae, 

20,8%). Tot de laatst genoemde behoren bijvoorbeeld margrieten. Opvallend is de 

5  Determinatie J. van der Leije (Archol)

Figuur 21.81
Waterput 412, vlak 3 met de bovenzijde van 
de vierkante putkist.
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verscheidenheid aan mogelijke mestschimmels, hoewel hierbij een slag om de arm 

moet worden gehouden, want veel van de aangetroffen schimmelsoorten komen ook 

op rottend hout voor.

Figuur 21.82
Waterput 412. Eikenhouten hoekstaanders; 
van boven naar onder: V7259, 7264, 7268 en 
7269 (© S. Lange).

Figuur 21.83
Waterput 412.  Eikenhouten plank, vondst-
nummer 7255 (© S. Lange).

Figuur 21.84
Waterput 412.  Eikenhouten plank, vondst-
nummer 7258 (© S. Lange).
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Figuur 21.85
Waterput 412.  Detail van eikenhouten plank 
met houtwormgaten, vondstnummer 7265 (© 
S. Lange).

Figuur 21.86
Waterput 412.  Eiken plank met rechthoekige 
uitsparing, vondstnummer 7265 (© S. Lange).

Figuur 21.87
Waterput 412. Vondstnummer 7265, detail van 
rechthoekige uitsparing op het uiteinde (© S. 
Lange).
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Figuur 21.88
Waterput 412.  Eikenhouten plank met ‘tong’, 
vondstnummer 7270 (© ARCHOL).

Figuur 21.89
Waterput 412.  Detail: plank met 12 cm brede 
inkeping, vondstnummer 7270 (© S. Lange).

Figuur 21.90
Waterput 412.  Elzenhouten staken van de 
bekisting, vondstnummer 7260 (© S. Lange).

Figuur 21.91
 Waterput 412.  Detail: hoekstaander met 
zaagsporen, vondstnummer 7268 (© S. Lange).
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Structuur 744 (spoor 982)

Strategie: opgraven en documentatie
De werkwijze was dezelfde als die van waterput 217.

Kuil
De kuil is in vlak 2 (14,35 m +NAP) ovaal van vorm (doorsnede 3 m, figuur 21.93). 

De kuil neemt naar beneden trapsgewijs in doorsnede af om rond 12,50 m +NAP te 

versmallen naar een doorsnede van circa 0,9 m. Tot de bodem (12,10 m +NAP; circa 

3,10 m beneden huidig maaiveld) blijft de kuil die doorsnede houden (figuur 21.94). 

De kuil heeft twee gebruiksfasen gehad. Onderin de kuil was een vlechtwerken 

beschoeiing geplaatst die met balkjes en paaltjes was ondersteund (figuur 21.95). 

Rondom het vlechtwerk was de kuil dichtgegooid (lagen 7 en 9).  Mogelijk heeft de 

beschoeiing oorspronkelijk iets hoger doorgelopen en is het bovenste deel na buiten 

gebruik raken gesloopt waarna de kuil half dicht is gegooid (lagen 4 en 5). Vervolgens is 

een circa 0,8 m brede kuil gegraven tot op het vlechtwerk. Deze kuil heeft vanwege zijn 

diepte en ronde vorm waarschijnlijk ook een functie als waterput gehad. Er ontbreekt 

echter een putconstructie. Deze tweede putfase is geleidelijk dichtgeraakt (laag 6: 

humeuze spoellaagjes). Als laatste is de resterende depressie deels dichtgegooid (laag 

3) en deels geleidelijk dichtgeslibd (laag 2). Laag 1 is een nazak met aardewerk een 

maalsteen uit de ijzertijd. 

Putconstructie
Het vlechtwerk was doorworteld geraakt, was zacht van consistentie en daarom 

zeer kwetsbaar. Aan de ongeschilde en ongespleten takken is een jaarringanalyse 

uitgevoerd. Vijftig takken bleken van hazelaar en tien van els. De diameter van de 

takken was bij beide soorten relatief consequent 1 cm (figuur 21.96). De leeftijd van 

de elzentakken lag tussen vier en zes jaar, die van de hazelaartakken was drie jaar. In 

de insteek zijn een wigvormig staakje (figuur 21.97, V1771), een gekliefd stammetje 

(figuur 21.98,V1773) en een klein stukje hout aangetroffen die als ondersteuning van 

het vlechtwerk hebben gediend.

Verdwijnen van de constructie/reparaties
De vlechtwerkenbeschoeiing is mogelijk oorspronkelijk hoger geweest. Het bovenste 

deel moet in dat geval na buiten gebruik raken zijn gesloopt.

Vondsten
Alleen de nazak/opvulling (laag 1) heeft vondstmateriaal opgeleverd: 49 stuks 

aardewerk (o.m. randscherven van twee drieledige schalen Van den Broeke type 71, 

een gesloten tonvorm en een schaal Van den Broeke type 32 of 33 (figuur 24.2: V1779) 

en een maalsteenfragment.

Datering
De 14C-datering van houtskool onderuit (gebruiksfase) de kern van de vlechtwerkcon-

structie (Poz-61428: 971-816 Cal BC bij 2s) plaats de waterput in grofweg de tweede 

helft van de 10e eeuw of de 9e eeuw voor Chr. Het vondstmateriaal is afkomstig uit de 

nazakking/bovenste vullaag (1) en zegt niet veel over de datering van de waterput. Uit 

de datering van het materiaal – tweede helft midden ijzertijd en/of late ijzertijd valt wel 

af te leiden dat de verlaten waterput nog lang als depressie in het landschap zichtbaar 

was.
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Archeobotanie 
Van de vulling van structuur 744 is één grondmonster genomen dat op zowel 

macroresten als palynologisch materiaal is geïnventariseerd (hoofdstuk 26, bijlagen 

26.1, 26.2 en 26.5). Er is een analyse uitgevoerd op palynologisch materiaal (hoofdstuk 

26, bijlage 26.6). Het macrorestenmonster leverde vooral enkele onverkoolde 

plantenresten op, waaronder een aarvorkje van vermoedelijk tarwe (cf. Triticum), 

resten van pluimgierst (Panicum miliaceum)en schaaldelen van hazelnoot (Corylus 

avellana).

Het boompollenpercentage in het palynologische monster bedraagt bijna 67 procent. 

In dit monster hebben els (Alnus, 18,1%) en hazelaar (16,4%) de hoogste waarden. Eik 

(Quercus) volgt op de derde en berk (Betula) op de vierde plaats (resp. 13,7 en 9,5%). 

Het niet-boompollen bestaat voornamelijk uit stuifmeel van grassen (Poaceae, 11,7%), 

struikhei (Calluna vulgaris, 9,5%) en cypergrassen (Cyperaceae, 3,1%), en sporen van 

veenmos (Sphagnum, 5,8%).

12
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1111
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vlak 3
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insteek hout

waterput 744 (S982)

N Z9
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m2m0m 1

vlak 3
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Figuur 21.92
Structuur 217. Schaal 1:40.
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Figuur 21.93
Waterput 744, vlak 2.

Figuur 21.94
Waterput 744 in profiel.

Figuur 21.95
Waterput 744, detailopname van de vlech-
twerken beschoeiing.
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Figuur 21.96
 Waterput 744. Vlechtwerk van voornamelijk 
hazelaar (© BIAX Consult).

Figuur 21.97
 Waterput 744.  Wigvormig staakje, vond-
stnummer 1771, recht: doorsnede  (© BIAX 
Consult).

Figuur 21.98
Waterput 744. Gekliefde essenhouten stam, 
links: onderkant, vondstnummer 1773 (© BIAX 
Consult).
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21.3 Spiekers 

Str. Nr. Type Vind-
plaats

Lengte Breedte Vondsten Datering Opmerking

4 IA 11 3,4 3,2

6 IB 11 3,3 2,2

8 IA 11 2,7 2,6

9 IA 11 2,3 2 AW+NS late bronstijd-
ijzertijd

10 IA 11 2,3 2,2 AW late bronstijd-
ijzertijd

11 IA 11 2,4 2,3 AW late bronstijd-
ijzertijd

12 IA 11 2,6 2,6

13 IA 11 2,5 2,5

101 IA 11 2,7 2

102 IA 11 2,8 2,3 AW late bronstijd-
ijzertijd

1 herbouwfase

103 IIB 11 5,5 4,2 vroege ijzertijd Poz-61421: 14C van zaden?/
houtskool uit spoor 6279: 2470 ± 
30 BP (768 - 431 CalBC; 2s)

104 IB 11 4,9 3,4 AW late bronstijd-
ijzertijd

106 IA 11 2,3 2 AW late bronstijd-
ijzertijd

108 IB 11 5,4 3,3 AW late bronstijd-
ijzertijd

109 IA 11 3,2 3,1

111 IB 11 3,8 3,2 NW-hoek vervangen

112 IB 11 4,5 2,4

113 IA 11 2,4 1,8

113 IA 11 2,4 2

114 IA 11 2,7 2,1

115 IA 11 1,7 1,5 AW late bronstijd-
ijzertijd

116 IA 11 2,3 2,1 AW late bronstijd-
ijzertijd

117 IA 11 2,5 2,1 2 herbouwfases

120 IA 11 3,3 2,9 AW late bronstijd-
ijzertijd

1 herbouwfase

121 IA 11 2,9 2,8 AW late bronstijd-
ijzertijd

122 IA 11 2,8 2,5 1 herbouwfase

123 IA 11 2,9 2,8 AW late bronstijd-
ijzertijd

124 IA 11 2,6 2,5 AW late bronstijd-
ijzertijd

1 herbouwfase

125 IA 11 2,2 1,7

127 IA 11 2,1 1,8

128 IA 11 2,9 2,9 AW late bronstijd-
ijzertijd

129 IA 11 2,7 2 AW late bronstijd-
ijzertijd

130 IA 11 2,8 2,5 AW late bronstijd-
ijzertijd

131 IA 11 3,3 2,9 AW+NS 2e helft mid-
den ijzertijd-
1e helft late 
ijzertijd

 Poz-61426: 14C van houtskool 
uit s6632: 2155 ± 30 BP  (357 - 95 
CalBC; 2s)

132 IA 11 2,5 2,4

133 ID 11 8,5 3,4 AW late bronstijd-
ijzertijd

134 IA 11 2,9 2,3

135 IB 11 2,6 2,6 AW late bronstijd-
ijzertijd

136 ID 11 5,4 3 AW late bronstijd-
ijzertijd

zuidelijke zijde gerepareerd

137 IIA? 11 3,8 3,2

139 IA 11 3,1 2,5 AW late bronstijd-
ijzertijd
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Str. Nr. Type Vind-
plaats

Lengte Breedte Vondsten Datering Opmerking

140 IA 11 2,6 2,5 1 herbouwfase

141 IA 11 2,2 2,1

142 IA 11 2,4 2,2

143 IA 11 2,1 1,9

145 IA 11 2 2

146 IB 11 3,9 2,9

147 IA 11 2,8 2,1

148 IA 11 2,5 2,4 AW late bronstijd-
ijzertijd

149 IA 11 2,2 1,9

150 IA 11 2,1 1,8

151 IA 11 2,3 2

152 IB 11 4,9 3,4

153 IA 11 2,3 1,9 1 herbouwfase

154 IA 11 3 2,8

156 IB 11 3,1 2,6 AW late bronstijd-
ijzertijd

157 IB 11 4,1 1,9

158 IB 11 2,5 2,7

159 IA 11 1,7 1,6

162 IA? 11 2,1 1 herbouwfase

163 IA 11 2,5 2,2 AW late bronstijd-
ijzertijd

164 IA 11 2,1 1,8

165 IA 11 2,3 2

166 IB 11 3 2,8

167 IA 11 2,5 2,4 NS

168 IA 11 3,2 3,3 AW late bronstijd-
ijzertijd

169 IA 11 2,4 2,2 NO-hoekpaal vervangen

171 IA 11 2,7 2,4 AW late bronstijd-
ijzertijd

172 IIB 11 5,9 3,8 AW late bronstijd-
vroege ijzertijd

datering op basis van gelijkenis 
met structuren 103 en 347

174 IB 11 4,5 2,5

175 IA 11 2,4 2,4

176 IA 11 2,6 2,3

177 IB 11 3 2,3 AW late bronstijd-
ijzertijd

1 herbouwfase

178 IA 11 2,1 1,9

180 IA 11 2,4 2,3 NS

181 IA 11 2,8 2,5 AW late bronstijd-
ijzertijd

1 herbouwfase

182 IA 11 2,5 2,4 AW late bronstijd-
ijzertijd

183 IB 11 3,9 2,5

184 IA 11 2,2 1,9 AW late bronstijd-
ijzertijd

187 IA 11 2,4 2,3

189 IB 11 3 2,4

190 IA 11 2,7 2,5

192 IA 11 2,3 2

193 IA 11 2,6 2,5

194 IA 11 2,4 1,8

195 IA 11 3,2 2,8 AW 2e helft mid-
den ijzertijd 
- begin late 
ijzertijd

Poz-61419: 14C van zaden uit sp 
7497: 2180 ± 30 BP (361 – 168 
CalBC; 2s)

196 IA 11 2,3 1,9 NW en ZO hoekpalen vervangen

197 IA 11 2,7 2 AW late bronstijd-
ijzertijd

1 herbouwfase

198 IA 11 2,4 2,4 AW 2e helft mid-
den ijzertijd 
- begin late 
ijzertijd

Poz-61430: 14C van houtskool uit 
sp 7414: 2265 ± 30 BP (399 – 209 
Cal BC; 2s)
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Str. Nr. Type Vind-
plaats

Lengte Breedte Vondsten Datering Opmerking

199 IA 11 3,1 3 AW+NS late bronstijd-
ijzertijd

1 herbouwfase; RS kom vorm-
type 41 (figuur 24.3: V5522)

200 IA 11 2,7 2,3 AW late bronstijd-
ijzertijd

201 IA 11 3,5 2,8 AW late bronstijd-
ijzertijd

202 IB 11 4,7 2,9 AW late bronstijd-
ijzertijd

203 IA 11 2,9 2,5

204 IA 11 2,8 2,3

205 IA 11 2,2 2,1 AW late bronstijd-
ijzertijd

206 IA 11 3,5 3 AW late bronstijd-
ijzertijd

207 IA 11 2,6 2,4 AW late bronstijd-
ijzertijd

208 IA 11 2,7 2,6 AW late bronstijd-
ijzertijd

NW-ZW hoeken vervangen

209 IA 11 3 2,6 AW late bronstijd-
ijzertijd

210 IA 11 2,3 1,8 AW late bronstijd-
ijzertijd

211 IA 11 2,5 1,7 AW late bronstijd-
ijzertijd

213 IA 11 2,5 1,6

215 IA 11 2 1,5 AW late bronstijd-
ijzertijd

218 IA 11 2,5 2,5

219 IA 11 3,2 2,9 AW late bronstijd-
ijzertijd

NW-hoek vervangen

220 IA 11 2,2 2,2

224 ID 11 8,5 4,4 AW+NS late bronstijd-
ijzertijd

3 vernieuwde palen

226 IA 11 2,7 2,4 2 herbouwfases

227 IA 11 3,8 3,5 AW late bronstijd-
ijzertijd

228 IA 11 3 3 AW+NS late bronstijd-
ijzertijd

extra paal bij NO-hoek

229 IA 11 3 2,9 AW late bronstijd-
ijzertijd

230 IA 11 3 2,4 AW vroege ijzertijd halve “Harpstedter”-pot (fig. 24.2: 
V5827)

231 IA 11 2,5 2,5

232 IA 11 2,3 2,1 AW ijzertijd

233 IA 11 2,8 2,8 AW late bronstijd-
ijzertijd

234 IA 11 2,4 1,9 AW midden- late 
ijzertijd

RS pot of schaal vormtype 32 
of 33

235 IA 11 2,7 2,4 AW late bronstijd-
ijzertijd

1 herbouwfase

237 IA 11 2,3 1,9

238 IA 11 2,8 2,8 AW midden - late 
ijzertijd

versierde WS

239 IB 11 1,5 1,5 AW late bronstijd-
ijzertijd

extra palen bij ZW en ZO-hoeken

240 IA 11 1,8 1,1

241 IA 11 2,6 2,4

242 IA 11 2,9 2 3 van 4 hoekpalen vervangen

243 IA 11 2,3 2,2 AW late bronstijd-
ijzertijd

244 IA 11 2,3 2

245 IB 11 2,2 1,4

246 IA 11 2 2 NW en ZW hoekpalen vervangen

247 IA 11 2,3 2

248 IB 11 3 2,3

249 IB 11 2,8 2,3 AW late bronstijd-
ijzertijd

250 IA 11 2,3 2,2 hoekpaal vervangen
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Str. Nr. Type Vind-
plaats

Lengte Breedte Vondsten Datering Opmerking

251 IB 11 3 2,3 AW late bronstijd-
ijzertijd

252 ID 11 6,2 3,5 AW late bronstijd-
ijzertijd

253 IA 11 2,2 1,8 hoekpaal vervangen

254 IA 11 2,2 2,1

255 IA 11 2,4 1,6

256 IA 11 2,6 1,8

257 IA 11 2,3 2,2

258 IA 11 2,1 2,1 AW late bronstijd-
ijzertijd

259 IA 11 2,3 2,3

261 IA 11 2,4 2

262 IA 11 3,3 2,5 AW late bronstijd-
ijzertijd

263 IB 11 4,6 2,8

268 IA 11 2,3 2 AW late bronstijd-
ijzertijd

271 IA 11 3,1 3

272 ID 11 2,9 2,3

273 IA 11 2,1 1,9

274 IA 11 2,6 2,6

275 IA 11 2,7 2,6 AW late bronstijd-
ijzertijd

276 IA 11 2,5 2

277 IA 11 2,5 2,5 AW+NS late bronstijd-
ijzertijd

278 IA 11 2,2 2 AW late bronstijd-
ijzertijd

280 IA 11 2,6 2,4 AW late bronstijd-
ijzertijd

281 IA 11 3,5 3 AW late bronstijd-
ijzertijd

282 IA 11 2,4 2,1 AW late bronstijd-
ijzertijd

283 IA 11 2,5 1,9 AW late bronstijd-
ijzertijd

284 IA 11 2 1,7

285 IA 11 2,9 2,5 AW late bronstijd-
ijzertijd

2 herbouwfases; Poz-61422: 14C 
van zaden? / houtskool uit sp 
9055: 1080 ± 30 BP (894 – 1018 
na Chr.; 2s); betreft vermoedelijk 
jongere “vervuiling”.

286 IA 11 2,7 2,2 1 herbouwfase

287 IB 11 2,8 2,8

288 IA 11 2,2 2,1 AW late bronstijd-
ijzertijd

289 IA 11 2,6 2,3

290 IA 11 2,2 2

291 IA 11 3 2,9 AW late bronstijd-
ijzertijd

292 IA 11 2,1 2 AW late bronstijd-
ijzertijd

293 IA 11 2,7 2,2 late bronstijd Poz-61429: 14C van zaden uit sp 
8815: 2905 ± 30 BP (1207 – 1008 
CalBC; 2s)

294 IA 11 2,3 1,9

296 IB? 11 3 2,8

297 IA 11 3,1 2,8

298 IA 11 2,9 2,6 AW late bronstijd-
ijzertijd

299 IA 11 2,3 2,2

300 IA 11 2,5 2,5

301 IA 11 3,1 2,5 NW en NO-hoeken vervangen

302 IA 11 2,7 2,3

303 IA 11 3,3 2,6

304 IA 11 2,7 2,4 AW late bronstijd-
ijzertijd
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Str. Nr. Type Vind-
plaats

Lengte Breedte Vondsten Datering Opmerking

305 IA 11 2,7 2,4

306 IA 11 2,1 2 NW-hoek vervangen

307 IA 11 2 2

308 IA 11 1,9 1,7 hoekpaal vervangen

313 IA 11 2,5 1,9 AW midden- late 
ijzertijd

versierde WS (figuur 24.3: V691)

365 IIC 21 8,6 4 AW late bronstijd-
ijzertijd

373 IA 21 1,88 1,75

377 IB 21 3,1 2

379 IA 21 2,4 1,95

380 IB 21 2,4 2,4 1 herbouwfase

385 IB 21 3,1 2,2

390 IA 21 2,2 1,8

406 IIA 21 2,7 2,1 AW late bronstijd-
ijzertijd

347 IIB 22 3,6 3,2 AW en NS late bronstijd Poz-61440: 14C van zaden uit sp 
9643: 2905 ± 30 BP (1207 – 1008 
CalBC; 2s)

391 IA 22 2,2 1,9

392 IA 22 2,4 1,8

397 IA 22 1,5 1,7 AW late bronstijd - 
vroege ijzertijd

401 IB? 22 ≥4,7 AW late bronstijd-
ijzertijd

402 IIA 22 2,75 2,75 AW late bronstijd-
ijzertijd

404 IB? 22 ≥ 3,8 ≥1,5

314 IA 24 1,7 1,7

317 IA 24 1,5 1,3

318 IA 24 2,5 ?

325 IA 24 1,8 1,7

326 IA 24 2,6 2,2 AW ROM? doilium st147

327 IA 24 2,4 2 AW ROM? gladw

339 IA 24 2,1 1,5 AW late bronstijd-
ijzertijd

536 IB 32 3,3 2,4 AW late bronstijd-
ijzertijd

537 IB 32 4,8 2,8
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S6162

S6279

Legenda

paalsporen/kuilen
natuurlijke/recente sporen
sporen structuur

0

2m

spoordiepte structuur

14,563 m+NAP

4m0 

Figuur 21.98
Structuur 103. Schaal 1:200.
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S6701
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sporen structuur
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Figuur 21.99
Structuur 133. Schaal 1:200.
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S733
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Figuur 21.100
Structuur 136. Schaal 1:200.
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Legenda

paalsporen/kuilen
natuurlijke/recente sporen
sporen structuur

0
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Figuur 21.101
Structuur 137. Schaal 1:200.
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S6305

S6323

Legenda

paalsporen/kuilen
natuurlijke/recente sporen
sporen structuur

0
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Figuur 21.102
Structuur 172. Schaal 1:200.
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S7784

Legenda

paalsporen/kuilen
natuurlijke/recente sporen
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0

2m
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Figuur 21.103
Structuur 224. Schaal 1:200.
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S8689

Legenda

paalsporen/kuilen
natuurlijke/recente sporen
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Figuur 21.104
Structuur 252. Schaal 1:200.
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Legenda

paalsporen/kuilen
natuurlijke/recente sporen
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Figuur 21.105
Structuur 272. Schaal 1:200.
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Legenda

paalsporen/kuilen
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sporen structuur

Figuur 21.106
Structuur 365. Schaal 1:200.
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Legenda

paalsporen/kuilen
natuurlijke/recente sporen

0

2m
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sporen structuur

Figuur 21.107
Structuur 402. Schaal 1:200.
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Legenda

paalsporen/kuilen
natuurlijke/recente sporen

0

2m
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sporen structuur

Figuur 21.108
Structuur 406. Schaal 1:200.
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Archeobotanisch onderzoek spiekers

Structuur 101
Inventarisatie van een monster uit een van de paalkuilen heeft geen plantenresten 

opgeleverd (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). De hoeveelheid determineerbaar 

houtskool was gering en fijn gefragmenteerd.

Structuur 102
Inventarisatie van een monster uit een van de paalkuilen heeft geen plantenresten 

opgeleverd (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Er is slecht weinig determineerbaar 

houtskool aangetroffen.

Structuur 103
Twee paalkuilen zijn op botanische macroresten geïnventariseerd (hoofdstuk 26, 

bijlagen 26.1 en 26.2; figuur 21.98). Op een verkoolde graankorrel van gerst (Hordeum) 

na zijn geen plantenresten gezien. De monsters zijn ook arm aan houtskool. Er heeft 

geen analyse plaatsgevonden.

Structuur 130
Inventarisatie van een monster uit een van de paalkuilen heeft een enkel onverkoold, 

mogelijk subrecent, zaadje opgeleverd (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Het 

monster is wel rijk aan determineerbaar houtskool.

Structuur 131
Inventarisatie van een monster uit een van de paalkuilen heeft geen plantenresten 

opgeleverd (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Er is slecht weinig determineerbaar 

houtskool aangetroffen.

Structuur 133
Een paalkuil is op botanische macroresten geïnventariseerd (hoofdstuk 26, bijlagen 

26.1 en 26.2; figuur 21.99). Er zijn enkele onverkoolde macroresten vastgesteld, die 

mogelijk subrecent zijn. De hoeveelheid houtskool in de monsters is laag.

Structuur 136
Hiervan is één paalkuil op botanische macroresten geïnventariseerd (hoofdstuk 

26, bijlagen 26.1 en 26.2; figuur 21.100). Er zijn daarbij enkele mogelijk subrecente 

onverkoolde macroresten vastgesteld. De hoeveelheid houtskool in de monsters is aan 

de lage kant.

Structuur 137
Een van de paalkuilen is geïnventariseerd op botanische macroresten (hoofdstuk 

26, bijlagen 26.1 en 26.2; figuur 21.101). Er zijn alleen enkele onverkoolde, mogelijk 

subrecente, zaden gevonden. Het monster is arm aan determineerbaar houtskool.

Structuur 152
Een van de paalkuilen is geïnventariseerd op botanische macroresten (hoofdstuk 26, 

bijlagen 26.1 en 26.2). Er zijn alleen enkele onverkoolde, mogelijk subrecente, zaden 

gevonden. Het monster is arm aan determineerbaar houtskool.
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Structuur 172
Van structuur 172 zijn twee paalkuilen op botanische macroresten onderzocht 

(hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2; figuur 21.102). Er zijn alleen enkele onverkoolde 

zaden gevonden, die mogelijk subrecent zijn. Een van de paalkuilen (S6305, V5253) is 

rijk aan determineerbaar houtskool.

Structuur 193
Een van de paalkuilen is geïnventariseerd op botanische macroresten (hoofdstuk 26, 

bijlagen 26.1 en 26.2). Er zijn alleen enkele onverkoolde, mogelijk subrecente, zaden 

gevonden. Het monster is verder arm aan determineerbaar houtskool.

Structuur 194
Van structuur 194 is een paalkuil op botanische macroresten geïnventariseerd 

(hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Er zijn geen macroresten gezien. Wel bevat het 

monster veel houtskool.

Structuur 195
Van structuur 195 is een paalkuil op botanische macroresten geïnventariseerd 

(hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Er zijn geen macroresten gezien. Het monster is 

ook arm aan houtskool. 

Structuur 197
Van structuur 197 is een paalkuil op botanische macroresten onderzocht (hoofdstuk 26, 

bijlagen 26.1 en 26.2). Er zijn alleen enkele verkoolde zaden gezien. Het monster is rijk 

aan determineerbaar houtskool. 

Structuur 198
Een van de paalkuilen is op botanische macroresten geïnventariseerd (hoofdstuk 

26, bijlagen 26.1 en 26.2). Dat heeft geen macroresten opgeleverd. Wel bevat het 

monster een redelijke hoeveelheid determineerbaar houtskool en is wat dat betreft 

analysewaardig.

Structuur 202
Een paalkuil die geïnventariseerd is op botanische macroresten heeft alleen enkele 

mogelijk subrecente zaden opgeleverd (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2).

Structuur 203
Een van de paalkuilen is geïnventariseerd op botanische macroresten (hoofdstuk 26, 

bijlagen 26.1 en 26.2). Er is alleen een enkel verkoold zaadje gevonden. Het monster is 

verder arm aan determineerbaar houtskool.

Structuur 207
Een paalkuil die geïnventariseerd is op botanische macroresten heeft alleen enkele 

slecht geconserveerde verkoolde resten opgeleverd waaronder een niet nader te 

determineren graankorrel (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Het monster is verder 

rijk aan houtskool.

Structuur 209
Een paalkuil die geïnventariseerd is op botanische macroresten heeft geen 

plantenresten en maar weinig houtskool opgeleverd (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 

26.2).
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Structuur 224
Van structuur 224is één paalkuil op botanische macroresten geïnventariseerd 

(hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Dit leverde enkele verkoolde macroresten 

op en veel determineerbaar houtskool. Het monster is vervolgens op macroresten 

geanalyseerd (hoofdstuk 26, bijlage 26.3; figuur 21.103).

In het monster zijn enkele onverkoolde resten aangetroffen waarvan wordt 

aangenomen dat ze subrecent zijn, aangezien het niet waarschijnlijk is dat de paalkuil 

permanent binnen het bereik van het grondwater heeft gelegen.

Het monster was vrij klein (1,2 liter uitgangsmateriaal) en dat verklaart mede het 

lage aantal verkoolde resten. Het spectrum bestaat uit de volgende graansoorten: 

bedekte gerst (Hordeum vulgare var. vulgare), pluimgierst (Panicum miliaceum) en 

emmertarwe (Triticum dicoccon). Er is ook een haverkorrel (Avena) aangetroffen, maar 

deze is zonder het diagnostische kaf niet op soort te determineren. Aangezien er ook 

een wilde haversoort is die in akkers voorkomt, kan over de status van de havervondst 

geen uitspraak gedaan worden. Ook de overige verkoolde resten van wilde planten 

kunnen afkomstig zijn van planten die in akkers voorkwamen. Al met al lijkt het erop, 

dat – ondanks het geringe aantal resten – we hier te maken hebben met nederzettings-

ruis van oogstactiviteiten of voedselbereiding.

Structuur 228
Van structuur 228 is een paalkuil geïnventariseerd op botanische macroresten 

(hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Deze leverde alleen een enkel onverkoold, 

mogelijk subrecent, zaadje op.

Structuur 230
Van structuur 230 is een paalkuil geïnventariseerd op botanische macroresten 

(hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Hierin is naast een weinig houtskool alleen een 

verkoolde rest van een wilde plant gezien.

Structuur 252
Een paalkuil daarvan is op botanische macroresten geïnventariseerd (hoofdstuk 

26, bijlagen 26.1 en 26.2; figuur 21.104). Er zijn geen macroresten vastgesteld. De 

hoeveelheid houtskool in de monsters is laag.

Structuur 278
Inventarisatie van een monster uit een van de paalkuilen heeft geen plantenresten en 

maar weinig determineerbaar houtskool opgeleverd (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 

26.2).

Structuur 285
Inventarisatie van een monster uit een paalkuil heeft geen macroresten opgeleverd 

(hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Hierin waargenomen. Wel bevat het monster veel 

determineerbaar houtskool.

Structuur 290
Een van de paalkuilen is geïnventariseerd op botanische macroresten (hoofdstuk 

26, bijlagen 26.1 en 26.2). Er zijn geen plantenresten gezien. Wel is een verkoolde 

etensrest aangetroffen, die echter door de slechte staat waarin deze verkeerde, niet 

geschikt is voor nadere analyse. Het monster is verder arm aan determineerbaar 

houtskool.
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Structuur 293
Er is een paalkuil daarvan op botanische macroresten geïnventariseerd (hoofdstuk 26, 

bijlagen 26.1 en 26.2). Er zijn geen macroresten vastgesteld. Wel is het monster rijk 

aan determineerbaar houtskool. Onderzoek hieraan zou informatie over de constructie 

kunnen opleveren, mocht het gebouwtje door brand verwoest zijn. In dat geval is het 

waarschijnlijk afgebrand op een moment dat er geen opslag in lag.

Structuur 347
Van dit gebouwtje zijn twee paalkuilen op botanische macroresten geïnventariseerd 

(hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). De beide monsters zijn uitzonderlijk rijk aan 

graanresten en houtskool. Er is ook veel gemineraliseerd materiaal aangetroffen. Beide 

monsters zijn geanalyseerd (hoofdstuk 26, bijlage 26.3).

In beide monsters bestond de matrix uit graankorrels van meerrijige bedekte gerst 

(Hordeum vulgare subsp. vulgare var. vulgare) en emmertarwe (Triticum dicoccon). 

In beide paalkuilen komen naast meerrijige bedekte gerst enkele gerstekorrels voor 

met kenmerken van naakte gerst (Hordeum vulgare var. nudum), een gewas dat met 

name in het neolithicum en het begin van de bronstijd in Nederland is verbouwd. 

De verhouding tussen gerst en emmer, als ook aanwezigheid van kafresten verschilt 

tussen beide monsters. In de ene paalkuil (S9643, V6555) is de verhouding tussen 

gerst- en emmerkorrels ongeveer 1 : 5. In de andere paalkuil (S9640, V6556) is het 

andersom en komen ongeveer viermaal meer gerstkorrels dan emmerkorrels voor. In 

dit laatst genoemde monsters zijn bijna geen aarvorkjes van emmer gevonden, terwijl 

die resten in monster 6555 (S9643) goed zijn vertegenwoordigd. In beide monsters zijn 

sporadisch aarspilfragmenten van gerst aanwezig. Naast deze graanresten zijn enkele 

schaaldelen van hazelnoten (Corylus avellana) gezien en is in monster 6556 een zaadje 

van vlas (Linum ussitatissimum) aangetroffen. Het assemblage wilde planten is gering. 

Het gaat om enkele soorten die in akkers kunnen voorkomen.

21.4 Bijgebouwen

Structuur 403 

Constructie
Structuur 403 is W-O georiënteerd en bestaat uit twee rijen van elk 10 palen en een 

paal in de oostelijke kopse kant. Circa 0,4 m buiten de noordelijke lange zijde zijn drie 

kleinere, ondiepe paalsporen aangetroffen. Vermoedelijk gaat het om een bijgebouw 

waarbij de palen in de lange zijden het grootse deel van de daklast hebben gedragen, 

de kleinere palen erbuiten zullen de voet van het dak hebben ondersteund. Bij deze 

reconstructie moeten de wanden ter hoogte van de lange zijden worden gezocht. 

De palen in de lange zijden staan met tussenruimten van circa 1 m, dicht op elkaar. 

Allen in het oostelijke uiteinde is de tussenafstand 2 m. Mogelijk lag hier een 

ingangspartij. 

In bijna alle paalsporen was een paalkern met verticale zijden  aanwezig. Dit wijst 

erop dat het gebouw niet ontmanteld is en langzaam is weggerot nadat het in onbruik 

raakte. 

Archeobotanie
In geen van de monsters zijn verkoolde plantenresten gezien (hoofdstuk 26, bijlagen 

26.1 en 26.2). Twee van de paalkuilen bevatten veel niet nader te determineren gemi-

neraliseerde resten (S9557, V7189 en S13095, V7191). Het is mogelijk dat deze resten 

zijn gemineraliseerd dankzij een hoog gehalte aan meststoffen en dat de paalkuilen 
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Figuur 21.109
Structuur 403. Schaal 1:200.
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waarin deze resten zijn gevonden zich in het stalgedeelte van het huis bevond. Een van 

deze paalkuilen (S9557, V7189) leverde ook veel determineerbaar houtskool op.

Datering
De kenmerken van het merendeel van de aangetroffen vondsten – 17 scherven 

handgemaakt aardewerk – pleiten voor een datering in de late bronstijd of ijzertijd.  De 

twee verzamelde scherven van gladwandig Romeins aardewerk moeten als “vervuiling” 

worden beschouwd.

Structuur 407 

Constructie
Lange zijde van een structuur die niet compleet kon worden blootgelegd. Mogelijk 

hebben we te maken met een NO-ZW georiënteerde, 8,2 m lange schuur die uit twee 

rijen van zeven of acht palen heeft bestaan. De zuidoostelijke zijde is dan alleen in 

beeld gekomen. 

De onderlinge afstand tussen de meeste palen bedraagt circa 1 tot 1,20 meter. Alleen 

in het uiterste oosten is de tussenafstand 2 m (ingang). Door deze opbouw lijkt de 

plattegrond sterk op structuur 403. 

Een aantal sporen had een duidelijke paalkern. Andere sporen waren heterogeen van 

kleur en gelaagd of brokkig opgevuld. Deze gelaagdheid en brokkige opvulling kan 

Figuur 21.110
Structuur 407. Schaal 1:200.
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duiden op het uitgraven van de palen. Vermoedelijk heeft men een deel van de palen 

laten wegrotten en een deel uitgegraven.

Datering
Op basis van de gelijkenis met 403: late bronstijd of ijzertijd. 

21.5 Overige sporen - archeobotanisch onderzoek

Spoor 6041
Spoor 6041 is een mogelijke paalkuil uit de late bronstijd of ijzertijd van vindplaats 11. 

Het monster viel op door de relatieve rijkdom en variatie aan verkoolde macroresten 

en houtskoolresten en is op macroresten geanalyseerd(hoofdstuk 26, bijlagen 26.1, 

26.2  en 26.3).

In het spoor zijn enkele eitjes van eenoogkreefjes en enkele onverkoolde plantenresten 

aanwezig. Het is mogelijk dat dit spoor pas vrij recent buiten het bereik van het 

grondwater is gekomen, waardoor de meeste onverkoolde plantenresten nog niet 

zolang geleden zijn vergaan. De verkoolde plantenresten leveren het gebruikelijke 

beeld, met een nadruk op cultuurgewassen: gerst (Hordeum), pluimgierst (Panicum 

miliaceum), emmertarwe (Triticum dicoccon) en vlas (Linum usitatissimum), en 

op wilde planten van akkers, erven en moestuinen, waaronder ook tredplanten en 

ruigtekruiden. Gezien het voorkomen van kafresten en zaden van akkerplanten en 

soorten van andere antropogene vegetaties lijkt het assemblage eerder op afval van 

oogstverwerking dan op afval van voedselbereiding.

Spoor 7047
Spoor 7047 is een kuil van vindplaats 11, die gedateerd is in de late bronstijd of ijzertijd. 

Een monster uit de vulling is geïnventariseerd op botanische macroresten (hoofdstuk 

26, bijlagen 26.1 en 26.2). Hierbij zijn geen macroresten vastgesteld en daarom is het 

monster niet voor analyse geselecteerd. Het monster is wel rijk aan determineerbaar 

houtskool.

Spoor 8395
Spoor 8395 is een standgreppel die op vindplaats 11 is aangetroffen. Er kwam geen 

dateerbaar materiaal in de vulling voor. Een monster uit de vulling is op botanische 

macroresten geïnventariseerd (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Dat leverde geen 

macroresten en vrij weinig houtskool op.

Spoor 12245
Spoor 12245 is een kuil uit de vroege of midden-ijzertijd, die op vindplaats 22 is 

aangetroffen. Uit de vulling is een grondmonster genomen, dat op botanische 

macroresten is geïnventariseerd (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Het monster 

leverde enkele verkoolde resten van cultuurgewassen op en is geanalyseerd (hoofdstuk 

26, bijlage 26.3). Bij de analyse zijn fragmenten van graankorrels aangetroffen die niet 

meer tot op soort zijn te determineren. Vermoedelijk gaat het om graankorrels van 

bedekte meerrijige gerst (Hordeum vulgare subsp. vulgare var. vulgare), emmertarwe 

(Triticum dicoccon) en/of spelttarwe (Triticum spelta), want van alle drie de gewassen 

zijn ook goed te determineren resten gevonden. Bij de eerste twee gaat het om 

graankorrels terwijl van spelt een half aarvorkje is gevonden. Aan wilde planten zijn 

alleen enkele zaden van hanenpoot (Echinochloa crus-galli) gedetermineerd. Het 

monster bevat vrij weinig houtskool, maar wel een viswervel, wat vrij bijzonder is voor 

de pleistocene zandgronden. Het assortiment lijkt op nederzettingsruis van voedselbe-

reiding of van een maaltijd. 
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Structuur 12246
Van vindplaats 22 is van een kuil (spoor 12246) uit de vroege of midden-ijzertijd een 

monster op botanische macroresten onderzocht (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 

26.2). Het monster bevat vrij veel gemineraliseerde plantenresten die te slecht voor 

identificatie zijn. Het monster is om de aanwezige verkoolde resten geanalyseerd 

(hoofdstuk 26, bijlage 26.3). De analyse heeft enkele graankorrels, waaronder 

emmertarwe (Triticum dicoccon) en een gerstkorrel (Hordeum) waaraan de bloembasis 

nog vastzit, opgeleverd. Daardoor werd duidelijk dat het hier om de variëteit bedekte, 

losarige, meerrijige gerst (Hordeum vulgare var. vulgare tetrastichon) gaat. Verder zijn 

fragmenten van gedraaide kafnaalden gevonden die karakteristiek zijn voor de leden 

van het geslacht haver (Avena). Of ze van de wilde plant, oot (Avena fatua) of van 

gecultiveerde haver (Avena sativa) zijn, kan niet worden vastgesteld. Het assemblage 

lijkt op afval. De aanwezigheid van gemineraliseerd materiaal doet vermoeden dat het 

spoor op een erf of in de buurt van een stal of mesthoop was gesitueerd.

Structuur 12254
Spoor 12254 is een kuil of waterput uit de vroege of midden-ijzertijd. Van de vulling 

is een grondmonster genomen, die op botanische macroresten is geïnventariseerd 

(hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). In het monster is vrij veel determineerbaar 

houtskool aangetroffen. Daarnaast zijn enkele verkoolde graankorrels, waaronder 

een bedekte gerstkorrel (Hordeum vulgare var. vulgare), en een verkoold zaadje van 

voederwikke (Vicia sativa) gezien. Als gevolg van het geringe aantal macroresten is het 

monster niet geanalyseerd.
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22 Catalogus van structuren uit de Romeinse tijd

Lucas Meurkens, Silke Lange, Laura Kooistra en Marleen van Zon

In deze catalogus worden de sporen en structuren uit de bronstijd en ijzertijd 

beschreven. Voor de ligging van de besproken structuren en sporen, zie bijlage 27.3 van 

hoofdstuk 27.  

22.1 Huizen

Structuur 344

Onderzoek

Huis 344 is in het veld herkend. Van de plattegrond is de lange noordelijke wand, 

een deel van de westelijke korte wand en het restant van een middenstijl bewaard 

gebleven. De overige delen van de plattegrond zijn verstoord door (sub-)recente 

greppels. De structuur is extensief opgegraven. Alle sporen zijn gecoupeerd met een 

minigraver. De best geconserveerde sporen zijn gefotografeerd. Alleen de middenstijl 

is getekend. Geen van de sporen is bemonsterd.

Constructie

Het huis was minimaal 24,3 m lang en ongeveer W-O georiënteerd. De middenstijl 

stond op 4,2 meter van de lange wand en had een restdiepte van 22 cm. Vermoedelijk 

gaat het om een tweebeukige plattegrond met een centrale rij middenstijlen. De 

breedte van de plattegrond moet dan oorspronkelijk ongeveer 8,4 meter bedragen 

hebben. Typologisch is de plattegrond te classificeren als het type Alphen-Ekeren of 

het overgangstype Oss-Ussen / Alphen-Ekeren. 

Wanden

De noordelijke lange wand bestaat uit paarsgewijs geplaatste palen. De afstand 

tussen de paren is 1,9 tot 2,2 m. De palen van elk paar staan dicht op elkaar. Deze 

stijlen vormden de basis van de wand, die hiertussen werd geplaatst. De diepte van 

de wandstijlen varieert van 2 tot 30 cm. Opvallend hierbij is dat de wandstijlen aan de 

binnenzijde van de plattegrond steeds het diepst zijn in gegraven. Waarschijnlijk rustte 

het dak hier op. De westelijke korte wand was slechts deels bewaard gebleven en 

lijkt bestaan te hebben uit enkel geplaatste wandstijlen. Van de twee teruggevonden 

paalsporen zijn de dieptes 5 en 18 cm. Gezien de geringe diepte van deze is het echter 

ook mogelijk dat een deel van de sporen niet bewaard is gebleven. 

Dak

De dakconstructie is onduidelijk door de matige conservering van de plattegrond.

Reparaties en verbouwingen

In het oostelijke deel van de noordelijke lange wand zijn  twee paalsporen aanwezig die 

uit het lood staan ten opzichte van de overige wandstijlen. Naast beide sporen is een 

kleiner paalspoor aangetroffen. Mogelijk gaat het hier om een reparatie.

Verdwijnen van het gebouw

In de aangetroffen wandstijlen was in enkele gevallen nog een paalkern herkenbaar. 

Vermoedelijk zijn de palen van het huis na gebruik langzaam weggerot. Er zijn geen 

aanwijzingen gevonden dat het huis ontmanteld is na bewoning.
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Vondstmateriaal

Aardewerk

Het vondstmateriaal van structuur 344 bestaat uitsluitend uit aardewerk en is 

afkomstig uit de wandstijlen. Het gaat om twee scherven gedraaid aardewerk, 

waaronder één wandfragment van een dolium en één wandfragment ruwwandig 

aardewerk. Uit wandstijl 9585 kwamen 3 scherven handgevormd aardewerk, 

waaronder twee wandscherven met organische magering en een besmeten oppervlak.

Datering

Typologisch lijkt de plattegrond relatief vroeg te dateren. De plattegrond toont 

duidelijke overeenkomsten met het overgangstype Oss-Ussen 5 / Alphen-Ekeren, dat in 

de vroeg-Romeinse tijd te dateren is. Het vondstmateriaal is weinig behulpzaam voor 

een nauwkeurige datering. 
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Figuur 22.1 
Structuur 344. Schaal 1:200.
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Structuur 345

Onderzoek

Huis 345 is verspreid over werkputten 212 en 233 opgegraven. De plattegrond is in 

het veld herkend en ligt op slechts 3,8 m ten noordwesten van huis 344. Vanwege 

de relatief goede conservering is het huis intensief opgegraven. Alle sporen zijn met 

een minigraver gecoupeerd en vervolgens gefotografeerd en getekend. De meeste 

wandstijlen in de zuidelijke wand hadden een donkere paalkern met veel houtskool. De 

meest houtskoolrijke sporen zijn bemonsterd.

Constructie

De plattegrond heeft een lengte van 17,6 m en een breedte van 8 m en is WZW-ONO 

georiënteerd. Het gebouw is tweebeukig met vier middenstijlen, die gemiddeld 5 m 

van elkaar geplaatst waren. De twee meest oostelijke middenstijlen stonden 6,5 m van 

elkaar vandaan. De diepte van de middenstijlen varieert van 68 tot 130 cm. Op basis 

van de plaatsing van de middenstijlen, de revolvertasvormige doorsnede in de coupes 

en de (oorspronkelijk) langwerpige vorm van de insteek is het huis te classificeren als 

een type Alphen-Ekeren. 

Wanden

De wanden bestaan uit paarsgewijs geplaatste wandstijlen met een afstand van ca. 1.7 

m tussen de paren. Tussen de paren was in het noordelijke deel van de wand nog een 

restant van een wandgreppel aanwezig. De diepte van de wandstijlen varieert tussen 5 

en 33 cm. 

Ingangen

In de noordelijke lange wand is een ingangspartij herkenbaar aan de onderbreking in 

de wandgreppel en de dieper geplaatste palen aan weerszijden. In de zuidelijke lange 

wand heeft op dezelfde plaats een ingangspartij gezeten, maar deze is minder goed 

herkenbaar. De dubbele wandstijlen zijn hier verder uit elkaar geplaatst dan elders in 

de wand. Beide openingen hebben een breedte van ca. 2,1 m.

Dak

Op basis van de plaatsing van middenstijlen in de korte wanden kan geconcludeerd 

worden dat de nok aan beide zijden van de plattegrond tot aan de korte wand kwam. 

Aan beide kanten was dus sprake van een zadeldak.

Binnenindeling

De afstand tussen de twee meest oostelijke middenstijlen is iets groter dan tussen de 

overige middenstijlen, waardoor hier een wat grotere ruimte gecreëerd is. Daarnaast 

liggen in dit deel van het gebouw de twee ingangspartijen tegenover elkaar in de 

lange wanden. Mogelijk is het oostelijke deel van de plattegrond als woondeel te 

interpreteren.

Verdwijnen van het gebouw

Bij verschillende wandstijlen was nog een paalkern zichtbaar met veel houtskool. Dit 

suggereert dat het huis is afgebrand. Bij drie van de vier middenstijlen is echter een 

uitgraafkuil waargenomen (S9597, S9633 en S9632). Mogelijk is het huis na gebruik 

deels ontmanteld, waarna het resterende deel is afgebrand.
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Vondstmateriaal

Aardewerk

 In veel wandstijlen, maar ook in de middenstijlen is scherfmateriaal aangetroffen. 

Het betrof naast een fragment handgevormd aardewerk hoofdzakelijk gedraaid 

aardewerk uit de Romeinse tijd. In totaal werden 128 scherven gedraaid aardewerk 

gevonden, afkomstig van maximaal 96 exemplaren (tabel 22.1). Een groot deel van 

de vondsten (N=88) is afkomstig uit één van de uitgegraven middenstijlen (S9633). 

Opvallend zijn de meerdere fragmenten terra sigillata uit deze plattegrond, aangezien 

de meeste plattegronden slechts een enkele scherf van deze aardewerkcategorie heeft 

opgeleverd. 
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Figuur 22.2 
Structuur 345. Schaal 1:200.
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categorie type N MAE

terra sigillata - 6 6

Dragendorff 18/31 3 3

Dragendorff 18/31R 1 1

Dragendorff 27 2 2

Dragendorff 33 2 2

geverfd - 3 3

gladwandig - 23 13

dolium - 6 5

wrijfschaal - 4 4

Stuart 149 2 2

ruwwandig - 36 27

Oelmann 89 1 1

Stuart 210 var. 16 8

Stuart 219 1 1

indet - 22 18

totaal   128 96

Het handgevormde aardewerk bestaat uit 3 scherven. Het materiaal is weinig 

diagnostisch en er konden geen vormen gereconstrueerd worden. Enkele scherven zijn 

gemagerd met organisch materiaal.

Metaal

De sporen van de plattegrond leverden 9 ijzeren objecten op. Het gaat om 6 

(fragmenten van) ijzeren spijkers (V 6495, 6541 en 7064).

Steen

In een van de uitgraafkuilen van de middenstijlen (S 9632) is een brok tefriet gevonden 

(V 6543)

Overig

Enkele niet determineerbare stukjes verbrand bot uit uitgraafkuil S9632 en enkele 

fragmenten verbrande leem uit paalsporen van de noordelijke wand (V 7068 en 7120).

Archeobotanie

Zes paalkuilen zijn op botanische macroresten onderzocht (hoofdstuk 26, bijlagen 

26.1 en 26.2). De paalkuilen hebben vrijwel geen botanische resten opgeleverd, op 

een enkele verkoolde graankorrel van gerst (Hordeum) en enkele verkoolde resten van 

wilde planten na. In paalkuil S9597 (V6548) zijn veel niet nader onderzochte gemine-

raliseerde resten gezien. Alle monsters hebben wel veel determineerbare fragmenten 

houtskool opgeleverd. Deze zijn echter niet onderzocht. 

Datering 

Het gedraaide aardewerk uit deze plattegrond dateert tussen het einde van de 1ste 

en 150 n.Chr. met een zwaartepunt in de 2de eeuw. Twee fragmenten kunnen echter 

ook nog vanaf 140/150 n.Chr. dateren: een beige ruwwandige pot Oelmann 89 

(150-300 n.Chr.) en een bakje van terra sigillata uit Lezoux (baksel LX4) van het type 

Dragendorff 33 (140-200 n.Chr.). Beide scherven komen uit uitgraafkuil S9632 en 

geven in combinatie met het overige aardewerk een indicatie wanneer de plattegrond 

ontmanteld werd. Al met al lijkt het huis in de eerste helft van de 2de eeuw in gebruik 

te zijn geweest en is deze, gezien het ontbreken van fragmenten die uitsluitend na het 

midden van de tweede eeuw dateren, vermoedelijk rond het midden van de 2de eeuw 

ontmanteld.

Tabel 22.1 
Determinatie van het gedraaide Romeins 
aardewerk uit structuur 345. (N = aantal 
scherven, MAE = maximum aantal exem-
plaren).
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Structuur 350

Onderzoek

Structuur 350 ligt in werkput 213 en is in het veld herkend. De noordelijke wand 

is verstoord door een (sub-) recente greppel. Het vlak was relatief slecht leesbaar 

waardoor enkele middenstijlen en wandstijlen pas tijdens het couperen van de 

structuur ontdekt zijn. Desalniettemin ontbreken in de zuidelijke lange wand een 

flink aantal wandstijlen. De structuur is volgens de intensieve methode opgegraven. 

Alle sporen zijn gecoupeerd, gefotografeerd en getekend. De middenstijlen zijn 

gecoupeerd met een minigraver. Het verdiepte deel is gedocumenteerd door middel 

van 2 profielen. Hetis in vier segmenten verdeeld waarbij de vondsten per segment 

verzameld zijn. Bij het afwerken van de segmenten kwamen onder het verdiepte deel 

nog twee middenstijlen tevoorschijn. 

Kuil S9838 en het verdiepte gedeelte (S9853) zijn bemonsterd voor macrobotanische 

resten. In het verdiepte gedeelte is verder een pollenbak geslagen voor pollen- en slijp-

platenonderzoek.

Constructie

Het huis heeft een lengte van 27,5 m en een breedte van circa 8,8 m. Het gebouw 

is WZW-ONO georiënteerd. Het gebouw is tweebeukig met zes dakdragende 

middenstijlen. De onderlinge afstand tussen de middenstijlen varieert tussen 4,50 en 

6,50 m. De restdiepte van de middenstijlen ligt tussen 90 en 130 cm. De plattegrond is 

te classificeren als een type Alphen-Ekeren.

Wanden

De wanden zijn slecht bewaard gebleven. De oostelijke korte wand is geheel 

verdwenen. Waarschijnlijk stond de meest oostelijke middenstaander in deze korte 

wand. Van de westelijke wand zijn nog verschillende paalkuilen bewaard gebleven. De 

meest westelijke middenstaander is in deze wand geplaatst. Slechts enkele paalsporen 

van de zuidelijke lange wand zijn nog zichtbaar.  

Ingangen

In de zuidelijke wand zijn twee mogelijke ingangspartijen herkend. Bij beide ingangen 

gaat het om twee langwerpige sporen die naast elkaar liggen. De sporen zijn 

beduidend dieper dan de overige sporen in de zuidelijke wand. 

De westelijke ingangspartij heeft een breedte van ca. 1,60 meter. Het lijkt erop dat in 

de paalkuilen twee wandstijlen gestaan hebben, maar door de homogenisering van 

de vulling was dit moeilijk vast te stellen. De sporen waren nog 38 en 46 cm diep. De 

tweede ingang bevindt zich ongeveer centraal in de zuidelijke wand. Ook deze ingang 

kenmerkt zich door twee langwerpige paalkuilen waarin mogelijk twee stijlen gestaan 

hebben. De restdiepte van de sporen ligt tussen 38 en 44 cm. De opening tussen de 

twee sporen is met 2,3 m groter dan bij de andere ingangspartij.

Dak

Het gebouw was voorzien van een zadeldak, omdat in beide korte wanden van het huis 

een middenstijl staat.

Binnenindeling

In het oostelijke deel van de plattegrond is een verdiept gedeelte aanwezig. Mogelijk 

bevond zich hier een stal (S9853).
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Bijzondere elementen

In het westelijke deel van het gebouw zijn drie langwerpige kuilen (S9838, 9841 en 

9843) aangetroffen. De functie van deze kuilen is echter onduidelijk, maar ze lijken 

door de vergelijkbare oriëntatie in ieder geval wel bij de plattegrond te horen. 

In het oosten van het huis is een verdiept gedeelte aangetroffen (S9853), mogelijk 

een stal. Het verdiepte deel  heeft een lengte van 8,70 en een minimale breedte van 

5,50 meter. Het spoor heeft een vlakke bodem en een restdiepte van 46 cm onder het 

sporenvlak. 

Het verdiepte gedeelte oversnijdt een rechthoekige wandgreppel. Deze wandgreppel 

lijkt oorspronkelijk de oostelijke korte wand gemarkeerd te hebben. Vermoedelijk was 

de plattegrond in eerste instantie korter en is deze in oostelijke richting uitgebreid toen 

het verdiepte deel werd aangelegd.
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Figuur 22.3 
Structuur 350. Schaal 1:200.



878 BeSt-aarle

Verdwijnen van het gebouw

In alle middenstijlen was een paalkern zichtbaar in de coupe. Dit duidt erop dat het 

huis na gebruik langzaam in verval is geraakt en is weggerot of dat de paal is afgekapt 

tot aan het maaiveld en daarna is weggerot.

Vondstmateriaal

Aardewerk

De structuur heeft een grote hoeveelheid gedraaid en handgevormd aardewerk 

opgeleverd. Ruim drie kwart van de vondsten is afkomstig uit het verdiepte gedeelte. 

De determinatie van het gedraaide aardewerk staat uiteengezet in tabel 22.2. 

categorie Type N MAE

zoutaardewerk - 5 5

terra sigillata - 3 3

Dragendorff 33 1 1

Dragendorff 46/Bet 42 1 1

geverfd - 12 6

Stuart 2 1 1

gladwandig - 117 75

Oelmann 87 1 1

Stuart 129a 1 1

Vanvinckenroye 1967.71-72 4 4

amfoor - 4 3

Dressel 20 9 8

Haalebos 8052 7 2

type ?? 1 1

dolium Stuart 147 22 14

wrijfschaal - 27 14

Stuart 149 6 6

Vanvinckenroye 1967.94 1 1

ruwwandig - 136 110

Loeschcke 58 var. 1 1

Oelmann 89 1 1

Oelmann 104 var. 1 1

Stuart 210 var. 9 9

Stuart 216 1 1

Stuart 219 1 1

Willems T2 4 4

Vanvinckenroye 1967.104 var. 6 1

type ?? 1 1

indet - 7 3

totaal   391 280

Het handgevormd aardewerk bestaat uit 10 fragmenten waarvan er 3 als prehistorisch 

zijn gedetermineerd, 1  scherf zou mogelijk uit de Romeinse tijd kunnen dateren. De 

overige 5 fragmenten zijn afkomstig van Romeins zoutaardewerk.

Bouwmateriaal

In het verdiepte deel zijn twee fragmenten van tegulae gevonden.

 

Metaal 

In twee sporen werd een fragment van een ijzeren spijker aangetroffen.

Steen

- Uit één van de middenstijlen (S10026), maar vooral uit het verdiepte gedeelte 

(S9853) komen meerdere brokken tefriet, waarschijnlijk afkomstig van een 

maalsteen. 

Tabel 22.2 
Determinatie van het gedraaid Romeins 
aardewerk uit structuur 350. (N = aantal 
scherven, MAE = maximum aantal exem-
plaren).
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- Tevens afkomstig uit het verdiepte gedeelte  zijn een slijpsteen van zandsteen 

en een wetsteen van een kwartsitische zandsteen (beide V 6574). Uit één van de 

kuilen in het huis (S9838) is een tweede wetsteen afkomstig, ook gemaakt van een 

kwartsitische zandsteen (V 6564). 

- In het verdiepte deel werd ook een prehistorische klingkern (V 6590) aangetroffen 

van terrasvuursteen. Waarschijnlijk gaat het hier om opspit. 

Glas

In het verdiepte deel is een wandfragment gevonden van een ribkom type Isings 3 

in blauw glas (V 6574). Een fragment van een andere ribkom in blauwgroen glas is 

afkomstig uit één van de kuilen in het huis (S9838). Het betreft een bodemfragment 

van een ribkom van hetzelfde type (V 6578). 

Overig

In totaal werden 8 brokken huttenleem verzameld uit het verdiepte deel, 2 kuilen en 

een paalkuil.

Archeobotanie

Er zijn twee grondmonsters op botanische macroresten geïnventariseerd: één uit het 

verdiepte deel  en één uit een kuil in het woongedeelte van het huis (hoofdstuk 26, 

bijlagen 26.1 en 26.2). Tevens zijn twee palynologische monsters uit een profielbak 

uit het verdiepte deel (S9853, V6598) geïnventariseerd; één van de bodem en één van 

de vulling (bijlage 26.4 en 26.5). De laatstgenoemde monsters zijn onderzocht op de 

aanwezigheid van mestschimmels en darmparasieten. Deze zijn niet aangetroffen, net 

zo min als andere palynologische resten, hetgeen niet wil zeggen dat ze er niet zijn 

geweest. De conserveringsomstandigheden voor deze resten waren waarschijnlijk, net 

als voor pollen en sporen, ongunstig. Ook het macrorestenmonster (S9853, V6599) uit 

de vulling van het verdiepte deel heeft geen informatie over de functie van dit spoor 

opgeleverd. Er zijn geen haren van landbouwhuisdieren in het monster aangetroffen 

en botanische macroresten kwamen evenmin voor.

Het monster uit de kuil in het woongedeelte van huis 350 (S9838, V6592) bevat veel 

houtskool, waartussen enkele verkoolde botanische macroresten zijn aangetroffen. De 

macroresten betreffen  graankorrels van bedekte meerrijige gerst (Hordeum vulgare 

subsp. vulgare var. vulgare), mogelijk ook eenmaal naakte gerst (Hordeum vulgare 

cf. var. nudum) en pluimgierst (Panicum miliaceum). Daarnaast zijn enkele verkoolde 

etensresten aanwezig die helaas te klein en te weinig diagnostische kenmerken 

bevatten om een analyse te rechtvaardigen. Ook zijn enkele zaden van wilde planten 

uit de categorie ‘akkers, erven en moestuinen gevonden. De combinatie van houtskool, 

etensresten, graankorrels (zonder kafresten) en enkele zaden van wilde planten doen 

veronderstellen dat in de buurt van de kuil voedsel is bereid, of dat de kuil een functie 

in de bereiding van voedsel had.

Datering

Het gedraaide aardewerk uit deze plattegrond bestaat hoofdzakelijk uit vormen die in 

tweede helft van de 2de

 eeuw circuleerden en ook nog na 200 na Chr. voorkwamen. De Maasvalleiamfoor van 

het type Haalebos 8052 (Mosan 1/Vanvinckenroye 448) werd dateert bijvoorbeeld 

globaal tussen 175 en 225 n.Chr. Op basis van deze datering kan de gebruiksfase van 

de plattegrond aan het einde van de 2de eeuw of het begin van de 3de eeuw geplaatst 

worden. Dit wordt ook door het aandeel ruwwandig reducerend gebruiksaardewerk 

in Low Lands ware en North Gaulish grey ware onderstreept. Enkele stukken hebben 
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een einddatering voor 150 (o.a. de fragmenten van de glazen ribkommen) en een 

Midden-Gallisch terra sigillata-bakje Dragendorff 46 (baksel LX3). Mogelijk zijn deze 

(bijzondere) stukken langer in gebruik gebleven of gaat het om opspit.

Structuur 351

Onderzoek

De structuur bevindt zich in het oostelijke deel van put 213, ongeveer 12 meter ten 

oosten van structuur 350, maar is zeer slecht bewaard gebleven. De plattegrond is 

herkend  aan drie middenstijlen die op een lijn lagen en een verdiept (stal)deel (S9724). 

In het veld is aanvankelijk alleen het verdieptgedeelte als zodanig herkend, omdat 

de sporen over het algemeen slecht herkenbaar waren in dit deel van de put. Ten 

westen van het verdiept gedeelte was sprake van een cluster sporen, die na couperen 

deels van natuurlijke oorsprong bleken te zijn. Bij het couperen van dit sporencluster 

werden wel verschillende middenstijlen gevonden. De middenstijlen zijn gecoupeerd, 

gefotografeerd en getekend. Het verdiepte gedeelte is in 4 segmenten opgedeeld, 

getekend, gefotografeerd en bemonsterd door middel van een pollenbak en een 

monster voor macrobotanische resten. 

Constructie

Op basis van de aanwezige middenstijlen en het verdiepte gedeelte, moet het huis 

een minimale lengte van 17,5 m hebben gehad. De oriëntatie van de plattegrond 

is WZW-ONO. De tweede en derde middenstijl staan relatief ver uit elkaar (12,5 

meter). De constructie heeft hier vermoedelijk gesteund op een paar dakdragende 

buitenstijlen. Hier is één exemplaar van teruggevonden. Op basis hiervan moet de 

plattegrond zo’n 7,5 meter breed geweest zijn. Op basis van het gebruik dakdragende 

wandstijlen in plaats van middenstijlen is de plattegrond te classificeren als een type 

Hoogeloon 2A. 

Dak

Door de slechte conservering is de dakconstructie onduidelijk. Op basis van gelijkenis 

met andere huizen op de vindplaats is het echter aannemelijk dat de plattegrond een 

zadeldak heeft gehad.

Binnenindeling

In het oosten van het huis is een verdiept gedeelte aangetroffen, mogelijk een stal. Het 

woongedeelte moet dan in het westelijke deel geweest zijn. 

Bijzondere elementen

In het oosten van het huis is een verdiept gedeelte aangetroffen met een lengte van 

3,80 meter en een breedte van 7,65 meter. Het spoor is gedocumenteerd door middel 

van 2 profielen. Het verdiepte stalgedeelte had een vlakke bodem en een restdiepte 

van 26 cm. 

Verdwijnen van het gebouw

Alle middenstijlen vertoonden een paalkern in de coupe. Dit geeft aan dat de palen niet 

zijn uitgegraven voor hergebruik, maar langzaam zijn weggerot. 
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Vondstmateriaal

Aardewerk

Het aardewerk omvat uitsluitend gedraaid Romeins aardewerk. Het merendeel is 

afkomstig uit het verdiepte (stal)deel. Slechts 8 van de 112 fragmenten zijn afkomstig 

uit de overige sporen.
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Figuur 22.4 
Structuur 351. Schaal 1:200.
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categorie type N MAE

terra sigillata - 1 1

Dragendorff 18/31 1 1

Dragendorff 37 1 1

terra rubra - 1 1

geverfd - 1 1

gladwandig - 30 28

amfoor Dressel 20 1 1

dolium Stuart 147 16 13

wrijfschaal - 8 7

Vanvinckenroye 1967.94 1 1

ruwwandig - 34 26

Holwerda AR 140-142 8 3

Oelmann 87 1 1

Oelmann 89 1 1

Stuart 210 var. 1 1

Stuart 219 1 1

Vanvinckenroye 1967.90 1 1

indet - 4 4

totaal   112 93

Bouwmateriaal

In het verdiepte (stal)deel werden 50 fragmenten bouwmateriaal gevonden, waarvan 

26 afkomstig van tegulae. De overige fragmenten waren niet nader determineerbaar.

 

Metaal

In het verdiepte (stal)deel zijn enkele fragmenten ijzer  gevonden. Naast 5 ondeter-

mineerbare brokjes gaat het om een fragment van een spijker, (V 6600) en een klein 

plaatje (V 6609). Laatstgenoemde vondst van ca. 5 bij 3 cm zou een fragment van een 

mes of een beslagstuk kunnen zijn.

Steen

Uit de vulling van het verdiepte staldeel komen twee brokken tefriet en een fragment 

van een zeer dikke maalsteen(schijf), tevens van tefriet. 

Archeobotanie

Uit het verdiepte (stal)deel is één grondmonster op botanische macroresten geïnventa-

riseerd (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Er zijn geen verkoolde, noch onverkoolde 

botanische macroresten waargenomen. Het monster bevat wel vrij veel analyseerbaar 

houtskool. Dit is niet nader onderzocht.

Datering

Het merendeel van het aardewerk kent een datering in de tweede helft van de 2de 

eeuw, met een eventuele uitloop naar de 3de eeuw.  Op basis van het voorkomen van 

de wrijfschaal van het type Vanvinckenroye 1967.94 (1991.352-353) vanaf de late 2de 

eeuw en het eind van de productiedatum van de terra sigillata-kom en het bord uit de 

Argonnen rond 225 ligt een datering van deze structuur op het einde van de 2de eeuw 

of in  het eerste kwart van de 3de eeuw voor de hand. Slechts enkele stukken dateren 

opvallend vroeger, zoals het fragment van een terra rubra-beker en het terra sigillata-

fragment uit Lezoux (baksel LX3), dat zou moeten dateren tussen 110 en 140 n.Chr. 

Vermoedelijk betreft het hier opspit.

Tabel 22.3 
Determinatie van het gedraaid Romeins 
aardewerk uit structuur 351. (N = aantal scher-
ven, MAE = maximum aantal exemplaren).
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Structuur 352

Onderzoek

Structuur 352 bevindt zich in werkput 216 en is in het veld herkend. Het zuidwestelijke 

deel is verstoord door recentere sporen. Het vlak is hier wat dieper aangelegd, 

waardoor een groot deel van de wand hier niet meer aanwezig is. De structuur 

is opgegraven volgens de intensieve methode. Alle sporen van de structuur zijn 

gecoupeerd, gefotografeerd en getekend. Sporen van minder dan 6 cm diep zijn niet 

getekend, alleen gefotografeerd. De dakdragende buitenstijlen zijn gecoupeerd met 

een minigraver. 

Constructie

Het huis heeft een lengte van 24,3 m en een maximale breedte van 9,8 m (gemeten 

tussen de buitenstijlen).  Het gebouw is ZW-NO georiënteerd. De dakdragende 

elementen bevinden zich in de lange en korte wanden, waardoor het huis éénbeukig 

is. In beide korte zijdes bevinden zich diepe middenstijlen. In beide lange wanden werd 

de constructie ondersteund door twee paar dakdragende buitenstijlen en door de 

wand. Opvallend is dat het oostelijke paar buitenstijlen ook aan de binnenzijde van de 

plattegrond nog versterkt was met extra stijlen. Hier lijkt bij de westelijke zijde geen 

sprake van te zijn. Aangezien de alle dragende elementen zich in de wand bevinden 

betreft het hier een plattegrond van het type Hoogeloon 2C. 

Wanden

De wanden waren gefundeerd in wandgreppels. In de wandgreppels stonden om de 

1,70 à 1,80 m palen die de wand verstevigden. Deze wandstijlen zijn dieper gefundeerd 

dan bij de andere huizen. Dit geeft aan dat de wandstijlen tevens de daklast hebben 

gedragen. Sporen van de wand zijn slecht bewaard gebleven in het zuidwestelijke deel 

van het huis.

Ingangen

De ingangen bevonden zich tegenover elkaar min of meer centraal in de lange wanden. 

Beide ingangen zijn 2 m breed. In de zuidoostelijke hoek van de plattegrond is nog een 

ingang aanwezig. . Deze opening is 1,5 meter breed. 

Dak

Het huis was voorzien van een zadeldak, hetgeen blijkt uit de middenstijlen in de korte 

wanden van huis. 

Binnenindeling

Centraal in de plattegrond bevinden zich drie paalkuilen die onderdeel uitgemaakt 

lijken te hebben van een scheidingswand. Over de functie van de verschillende delen 

van de plattegrond kan niets gezegd worden. 

Reparaties en verbouwingen

De paalkuil van de middenstijl in de noordoostelijke korte wand is voor een deel 

oversneden door een ander paalspoor (spoor 10072). Dit paalspoor bevindt zich 

naast de kern van de middenstijl en heeft dus mogelijk gediend als reparatie, of voor 

extra ondersteuning van de nokbalk. Een extra versteviging is ook aangebracht in de 

zuidoostelijke hoek van het huis, waar spoor 10077 net buiten het huis, dicht tegen de 

hoek is geplaatst. 
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Mogelijk kunnen de dubbel uitgevoerde buitenstijlen in dit deel van het huis ook 

gezien worden als een reparatie. Dit zou betekenen dat een belangrijk deel van de 

kernconstructie in de noordoost kant van het huis compleet is vervangen of in ieder 

geval is verstevigd. 

Verdwijnen van het gebouw

In veel van de sporen zijn paalkernen waargenomen. Dit duidt erop dat het huis na 

gebruik langzaam is weggerot en niet is ontmanteld.

Vondstmateriaal

Structuur 352 heeft maar een geringe hoeveelheid vondstmateriaal opgeleverd. In 

totaal gaat het om 6 fragmenten aardewerk, zowel handgevormd als gedraaid. Het 
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Figuur 22.5 
Structuur 352. Schaal 1:200.
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gedraaid aardewerk omvat een scherf gladwandig en een scherf ruwwandig aardewerk 

uit de Romeinse tijd. Het handgevormd aardewerk bestaat naast gruis twee scherven, 

beide gemagerd met potgruis. Eén fragment, een randscherf, is afkomstig van 

geprofileerde kom of schaal (zie figuur 24.5: V6646).

Archeobotanie

Van drie paalkuilen (spoor 10034, 10051 en 10091) zijn grondmonsters geïnventariseerd 

op botanische macroresten (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Twee paalkuilen 

bevatte verkoolde macroresten en zijn geanalyseerd (bijlage 26.3). Het derde 

monster bevatte vooral vrij veel determineerbaar houtskool. Dit monster is niet nader 

onderzocht.

De twee geanalyseerde monsters (S10051, V6638; S10091, V6640) bevatten enkele 

graankorrels van bedekte gerst (Hordeum vulgare var. vulgare), emmertarwe (Triticum 

dicoccon), haver (Avena)en pluimgierst (Panicum miliaceum). Van haver zijn geen 

kafresten gevonden en daarom kunnen de haverkorrels behalve van het cultuurgewas 

haver (Avena sativa) ook afkomstig zijn van de wilde plant oot (Avena fatua). De resten 

van wilde planten kunnen toegeschreven worden aan planten die een voorkeur voor 

akkers, erven en moestuinen hebben. Beide monster zijn rijk aan determineerbaar 

houtskool en beide monsters lijken brokjes verbrande leem te bevatten

De dichtheid aan verkoolde macroresten is laag en daarom wordt aangenomen dat 

de resten bij toeval in de paalkuilen terechtgekomen zijn. Gezien de vele houtskool en 

de stukjes verbrande leem zou (een deel van) het huis kunnen zijn afgebrand waarbij 

ook de macroresten zijn verkoold. Een andere mogelijkheid is dat resten van een 

haardplaats met afval van voedselbereiding als nazak in paalkuilen is terecht gekomen. 

In dat geval zouden de monsters van paalkuilen uit het woongedeelte van huis 352 

afkomstig zijn.

Datering

Typologisch is de plattegrond te dateren in de tweede helft van de 2de eeuw of in de 

3de eeuw. Het vondstmateriaal zegt weinig over een eventuele datering. Uit spoor 

10051 zijn verkoolde hazelnoot / appelpit gedateerd met behulp van 14C . Dit leverde 

een datering op van 1830 ± 30 BP. Gecalibreerd levert dit dateringen op tussen 86 en 

311 na Chr. (95,4 % zekerheid) en 137 – 220 na Chr. (68,2 % zekerheid).

De plattegrond is waarschijnlijk te associëren met de naastgelegen waterput 411. 

Het hout dat gebruikt is in de constructie in deze waterput heeft een kapdatum in de 

winter van 254/255 na Chr. De huisplattegrond wordt daarom in de tweede helft van de 

3de eeuw gedateerd.

Structuur 366

Onderzoek

Deze plattegrond ligt in werkput 215 en was al herkend bij het proefsleuvenonder-

zoek. De plattegrond ligt deels buiten het plangebied. Het onderzochte deel bestaat 

uit  twee middenstijlen van een zuidwest-noordoost georiënteerde plattegrond. De 

middenstijlen bevinden zich in een palencluster, waarin is gezocht naar de wanden 

van de plattegrond. Enkele palen zijn daarbij toegeschreven aan de wand, hoewel de 

interpretatie niet zeker is. 

Constructie

Er zijn twee middenstaanders aangetroffen. De onderlinge afstand is 5,4 meter.. 

Afgaand op de wandstijlen van de ingangen in de lange zijden was het huis ca. 7 
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m breed. Vanwege de slechte conservering van de plattegrond is het niet mogelijk 

om te bepalen hoe de rest van het huis is elkaar zat. Op basis van de vorm van de 

middenstijlen in het vlak (langwerpig) en in de coupe (revolvertasvormig) is de 

plattegrond als een type Alphen-Ekeren te bestempelen.

Wanden

Er zijn enkele waarschijnlijke paalkuilen van de zuidelijke en noordelijke lange wand 

herkend. Op basis daarvan lijkt het erop dat de wanden uit dubbel gestelde paalkuilen 

bestonden.
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Figuur 22.6 
Structuur 366. Schaal 1:200. 
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Ingangen

Er zijn geen duidelijke ingangen herkend in de plattegrond.

Verdwijnen van het gebouw

Bij het couperen van de middenstijlen is een paalschaduw herkent. In middenstijl S9973 

was zelfs nog het restant van de houten staander aanwezig. Het gaat om een ronde 

eiken paal met vlakke bodem. Het huis lijkt na gebruik dus langzaam in verval te zijn 

geraakt en is niet ontmanteld.

Vondstmateriaal

Afgezien van de houten staander uit S9973 werd in hetzelfde spoor nog een fragment 

aardewerk gevonden. Dit fragment was niet verder determineerbaar. 

Datering

De houten staander is gedateerd door middel van dendrochronologie. Dit leverde 

een einddatum op van 39 v.Chr. Het kapinterval is geschat op 33 v.Chr., maar er bleek 

geen spinthout meer aanwezig te zijn. De ondergrens van het kapinterval is geschat 

door bijtelling van het minimum verwachte aantal spinthoutringen. Een nauwkeuriger 

datering dan na 33 v.Chr. is bij gebrek aan verder vondstmateriaal niet mogelijk. 

Structuur 367

Onderzoek

Structuur 367 ligt enkele meters ten zuidoosten van structuur 366 en is in het 

veld herkend. Ook hier gaat het om een slecht geconserveerde plattegronden, 

waarvan alleen twee middenstijlen teruggevonden zijn. Het resterende deel van de 

plattegrond bevindt zich buiten het onderzoeksgebied. De plattegrond was ZZW-NNO 

georiënteerd.

Constructie

De draagconstructie bestaat waarschijnlijk uit een rij middenstijlen. De onderlinge 

afstand tussen de middenstijlen is 4,7 meter. Op basis van de vorm van de 

Figuur 22.7  
Restant van houten staander in middenstijl 
S9973. 
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middenstijlen in het vlak (langwerpig) en in de coupe (revolvertasvormig) is de 

plattegrond te classificeren als een type Alphen-Ekeren.

Wanden

Er konden geen eenduidige wandpalen worden toegeschreven aan de plattegrond.

Verdwijnen van het gebouw

Het huis lijkt na verlating deels ontmanteld te zijn. Ter hoogte van middenstijl S10211 

was een uitgraafkuil aanwezig.

Vondstmateriaal

De enige vondst uit deze structuur is het fragment van een wrijfschaal.

S10211
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Figuur 22.8 
Structuur 367. Schaal 1:200.



catalOguS rOmeinSe tijd   889

Datering

Op basis van het type plattegrond en het wrijfschaalfragment ligt de datering in de 

Romeinse tijd. 

Structuur 368

Onderzoek

In werkput 218 is een groot cluster sporen aangetroffen waarin verschillende 

plattegronden bleken schuil te gaan. Het gaat hier om vier plattegronden (structuur 

368, 369, 370/371 en 372) met grofweg dezelfde oriëntatie, die over elkaar heen 

liggen. In het veld is uitgebreid aandacht besteed aan het toewijzen van sporen aan 

verschillende structuren en aan de oversnijdingen tussen de verschillende structuren. 

Structuur 368 ligt in het zuidoosten van het cluster en wordt in het zuidwesten 

oversneden door structuur 369. Het noordoostelijke deel van de structuur is slecht 

bewaard gebleven omdat hier een recente greppel de hoek van de wand oversnijdt. 

Alle sporen van het huis zijn gecoupeerd en gefotografeerd. Niet alle sporen zijn 

getekend omdat sommige sporen ondiep en sterk gebioturbeerd waren. De grotere 

sporen zijn met een minigraver gecoupeerd. 

Constructie

Het huis was tweebeukig met een lengte van 19,75 m en een breedte van 8,15 m. 

Het gebouw is zuidwest-noordoost georiënteerd. De draagconstructie bestaat uit 

vijf middenstijlen met onderlinge afstand tussen de 4,00  en 5,40 meter. Twee van 

de middenstijlen hebben een duidelijke langwerpige vorm in het vlak en een revol-

vertasvormige doorsnede in de coupe. Enkele andere middenstijlen zijn meer rond 

in het vlak en cilindrisch in de coupe. Deze stijlen zijn echter pas op een dieper 

niveau gedocumenteerd (onder het verdiepte stalgedeelte van structuur 369 en in 

de randzone van de recente sloot) en waren oorspronkelijk waarschijnlijk ook revol-

vertasvormig in de coupe. Op basis van de vermoede oorspronkelijke vorm van de 

middenstijlen en de breedte en rechthoekige vorm van de plattegrond is het huis te 

classificeren als een type Alphen-Ekeren.    

Wanden

De wanden van de plattegrond bestaan in de meeste gevallen uit paarsgewijs gestelde 

wandpalen, waartussen de eigenlijke wand geplaatst was. 

Ingangen

Twee ingangen lagen centraal in de lange wanden en waren recht tegenover elkaar 

geplaatst. De ingangspartijen hadden een opening van 1,90 m. Ze zijn niet alleen 

herkenbaar aan de grotere openingen in de wand, maar ook aan de grotere paalsporen 

aan weerszijden van de openingen. In beide gevallen zijn ook palen naar binnen gezet 

voor een extra stevige ingangsconstructie.

Mogelijk lag ter hoogte van het verdiept (stal)deel nog een ingang, waar extra palen 

aanwezig zijn in de noordelijke lange wand. De opening was hier ca. 1,10 m breed.

Dak

Het huis was voorzien van een zadeldak, gezien de plaatsing van middenstijlen in de 

korte wanden.
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Binnenindeling

In het noordoosten van het huis is een slecht geconserveerd verdiept gedeelte 

aangetroffen, mogelijk een stal (S10214). Het woongedeelte zou dan in het zuidwesten 

van de plattegrond gelegen hebben. 
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Figuur 22.9 
Structuur 368. Schaal 1:200.
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Bijzondere elementen

In het oosten van de plattegrond is een restant van een verdiept (stal)deel gevonden. 

Het spoor is matig conserveerd door de aanwezigheid van een recente sloot. Hierdoor 

moest het vlak hier dieper worden aangelegd. Het resterende deel van het spoor meet 

ca. 2,50 bij 3,80 meter. De restdiepte bedroeg nog slechts  3 cm. 

Verdwijnen van het gebouw

Het gebouw lijkt deels ontmanteld te zijn na verlating. Twee van de vijf middenstijlen 

zijn namelijk uitgegraven. Bij de andere middenstijlen was een paalkern herkenbaar 

wat erop wijst dat de palen ter plekke zijn weggerot. 

Vondstmateriaal

Aardewerk

Het grootste deel van het vondstmateriaal uit de structuur is Romeins gedraaid 

aardewerk, voornamelijk van een ruw- of dikwandig baksel (tabel 22.4). Opvallend 

zijn de twee stukken Zuid-Gallische terra sigillata met een oudere datering dan het 

overig materiaal. Het handgevormd aardewerk bestond voornamelijk uit gruis, maar 

bevatte ook 2 exemplaren zoutaardewerk, waarvan er 1 afkomstig was van een pot 

met gegolfde rand.

categorie type N MAE

zoutaardewerk - 4 2

terra sigillata Dragendorff 29 1 1

Dragendorff 36 1 1

gladwandig - 2 2

amfoor Dressel 20 1 1

dolium Stuart 147 6 5

wrijfschaal - 1 1

Stuart 149 1 1

ruwwandig - 14 14

Loeschcke 58 1 1

Oelmann 89 1 1

Stuart 210 var. 1 1

totaal   34 31

Steen

Uit één van de paalsporen (S10439) kwam een brok kwartsitische zandsteen (V 6655) 

dat is verbrand.

Overig

Uit een zowel een wandstijl (S10282) en een middenstijl (S10263) uit het westen van 

de structuur kwam een stuk verbrande leem. Uit het verdiepte staldeel kwam een 

slakfragment (V 6715).

Datering

Een nauwkeurige datering van de plattegrond is moeilijk te geven. Op basis van de 

aanwezigheid van een verdiept gedeelte dateert de plattegrond op zijn vroegst uit 

de eerste helft van de tweede eeuw. Bij een datering op basis van het aardewerk 

is voorzichtigheid geboden omdat gezien de clustering van plattegronden op deze 

locatie sprake kan zijn van intrusief of opgespit materiaal. Het oudste aardewerk uit de 

plattegrond betreft de scherven Zuid-Gallische terra sigillata uit het verdiepte (stal)deel 

met een datering tussen 40 en 80 na Chr. De jongste scherf is afkomstig uit uitgraafkuil 

Tabel 22.4 
Determinatie van het gedraaid Romeins 
aardewerk uit structuur 368. (N = aantal 
scherven, MAE = maximum aantal exem-
plaren).
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S10430 en afkomstig van een pot type Oelmann 89, die wordt geproduceerd van net 

voor 150 n.Chr. De scherven zoutaardewerk circuleren tot ca. 200 na Chr. 

Naast vondstmateriaal kan ook nog naar de datering van de oversnijdende 

plattegronden gekeken worden. Structuur 368 wordt oversneden door structuur 

369 die dateert uit de 3de eeuw. Concluderend kan de structuur niet nauwkeuriger 

gedateerd worden dan de 2de eeuw na Christus.

Structuur 369

Onderzoek

Structuur 369 bevindt zich in een cluster gebouwplattegronden (met structuren 368, 

370/371 en 372) en is in het veld herkend. Structuur 369 lijkt alle andere structuren in 

het cluster te oversnijden (zie ook structuur 368 en 370). Alle sporen zijn gecoupeerd, 

gefotografeerd en getekend. De dragende stijlen en het verdiepte (stal)gedeelte zijn 

gecoupeerd met een minigraver. 

Constructie

De plattegrond heeft een lengte van 18,9 meter en een breedte van 8,9 meter. 

Het gebouw is WZW-ONO georiënteerd. De draagconstructie bestaat uit twee 

middenstijlen die in beide korte wanden geplaatst zijn en vier diepe wandstijlen in de 

lange wanden. Deze wandstijlen staan 6 meter uit elkaar. Op basis van de constructie is 

de plattegrond te classificeren als een type Hoogeloon 2C.

Wanden

Er zijn slechts enkele wandpalen bewaard gebleven. Waarschijnlijk bestond de wand uit 

dubbele wandstijlen met daartussen de wand.

Ingangen

De ingangen waren tussen de diepe stijlen in de lange wanden gesitueerd. Ze lagen 

tegenover elkaar. Beide ingangen zijn maar deels bewaard gebleven en bestaan 

uit twee langwerpige sporen. De sporen zijn langwerpig en dieper dan de overige 

wandpalen. 

Dak

Het huis was voorzien van een zadeldak, wat blijkt uit de twee middenstijlen die zich in 

de korte wand bevinden.

Binnenindeling

In het noordoosten van het huis is een verdiept gedeelte aangetroffen, mogelijk 

bevond zich hier de stal. Het woongedeelte bevond zich dan in het zuidwestelijke deel. 

De locatie van de ingangen kan als grens tussen deze twee delen gelden. 

Bijzondere elementen

Het verdiepte (stal)gedeelte heeft afmetingen van 4,70 bij 6,80 meter en een 

restdiepte van 24 cm. Het spoor had een overwegend vlakke bodem, waarbij op 

sommige plaatsen nog spitsporen zichtbaar waren. Het spoor is in vier segmenten 

opgegraven en bleek zeer rijk aan vondstmateriaal (hoofdzakelijk aardewerk). 

Verdwijnen van het gebouw

De middenstijlen in de korte wanden zijn ter plekke weggerot. Enkele van de dragende 

stijlen in de lange wanden zijn echter uitgegraven. Dit wijst erop dat de plattegrond 

deels ontmanteld is na verlating.  
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Vondstmateriaal

Aardewerk

Veruit het grootste deel van het aardewerk uit deze structuur bestaat uit gedraaid 

Romeins aardewerk (tabel 22.5). Het merendeel daarvan (99%) is afkomstig uit het 

verdiepte (stal)deel. Opvallende vondst daarbij is een vermoedelijk fragment van 

een planetenvaas van het type Vanvinckenroye 1991.601. Daarnaast werd een kleine 

hoeveelheid handgevormd aardewerk gevonden. Van de tien scherven was er 1 
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exemplaar besmeten. Deze dateert uit de late bronstijd tot ijzertijd en moet als opspit 

worden beschouwd. De overige fragmenten handgevormd aardewerk dateren in de 

Romeinse tijd, waaronder 3 exemplaren zoutaardewerk.

categorie type N MAE

zoutaardewerk - 6 3

terra sigillata - 7 6

Dragendorff 33 1 1

Dragendorff 43 2 2

Dragendorff 45 3 3

terra rubra Deru P1-12 2 1

geverfd - 9 9

Oelmann 30 1 1

Oelmann 32 1 1

Stuart 10 14 10

Stuart 2 1 1

metaalglans - 2 2

Oelmann 33 2 2

gladwandig - 278 225

Oelmann 87 6 4

Stuart 210 var. 1 1

Stuart 219 2 1

type ?? 6 4

Van Enckevort VH12 2 2

Vanvinckenroye 1967.104 5 3

Vanvinckenroye 1967.86 1 1

Vanvinckenroye 1967.87 2 2

Vanvinckenroye 1967.90 7 4

Vanvinckenroye 1991.601 5 1

amfoor - 4 4

Dressel 20 26 14

Haalebos 8052 101 41

dolium Stuart 147 87 75

wrijfschaal - 41 24

Brunsting 37 1 1

Stuart 149 1 1

Vanvinckenroye 1967.94 39 9

Vanvinckenroye 1991.350-351 1 1

ruwwandig - 328 305

Holwerda AR 140-142 35 26

Oelmann 104 7 6

Oelmann 87 35 4

Oelmann 87 var. 1 1

Oelmann 89 8 8

Oelmann 90 var. 2 1

Stuart 201a 6 3

Stuart 210 var. 4 4

Stuart 216 3 3

Stuart 219 3 2

Vanvinckenroye 1967.104 3 3

Vanvinckenroye 1991.390 1 1

rom indet - 4 3

totaal   1107 830

Bouwmateriaal

Uit het verdiepte gedeelte zijn 6 fragmenten huttenleem verzameld. Verder werden 9 

dakpanfragmenten gevonden (8 afkomstig van tegulae en 1 fragment van een later). 

Daarnaast werden nog een niet verder determineerbaar stukje Romeins bouwmateriaal 

en 3 baksteenfragmenten gevonden.

Tabel 22.5 
Determinatie van het gedraaid Romeins 
aardewerk uit structuur 369. (N = aantal 
scherven, MAE = maximum aantal exem-
plaren).
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Metaal

Alle metaalvondsten zijn afkomstig uit de vulling van het verdiepte staldeel. Het 

gaat om een fragment van een niet nader determineerbare fibula gemaakt van een 

koperlegering, een getordeerd en omgebogen loden staafje, 2 ijzeren spijkers en 3 niet 

determineerbare objecten: 1 van ijzer en 2 van een koperlegering.

Steen

In totaal zijn 10 fragmenten natuursteen gevonden. Vier fragmenten van tefriet zijn 

vermoedelijk afkomstig van maalstenen. Verder zijn 2 complete polijststenen van 

kwartsiet, 2 slijpstenen van zandsteen, een wetsteen van schist en een gebroken 

kei van kwartsiet gevonden. Bijna alle vondsten zijn afkomstig uit het verdiepte 

stalgedeelte. Eén brok tefriet is afkomstig uit de meest oostelijke hoekpaal (S10267) en 

de gebroken kei werd gevonden in de grote buitenstijl (S10518) aan de noordwestkant 

van het huis.

Overig

In het verdiepte (stal)deel zijn 2 stukjes verbrand bot, 10 stukken slak en 9 stukken 

huttenleem gevonden.

Archeobotanie

Van de vulling van het verdiepte (stal)deel (S10215) zijn twee grondmonsters op 

botanische macroresten geïnventariseerd (hoofdstuk 26, bijlagen 1 en 2). Monster 

V6800 leverde veel niet nader te determineren gemineraliseerde resten op. De 

monsters hebben geen andere botanische macroresten opgeleverd, maar wel veel 

determineerbaar houtskool. De houtskool is niet nader onderzocht.

Datering

Het aardewerkcomplex bevat enkele vormen, zoals de wrijfschalen van het type 

Vanvinckenroye 1967.94 (1991.352-353) en de deukbekers van metaalglansaardewerk 

van het type Oelmann  33, die worden geproduceerd vanaf het einde van de 2de en 

hoofdzakelijk in de 3de eeuw. Anderzijds bevat het complex ook vormen die in de 3de 

eeuw juist niet meer geproduceerd worden, zoals het handgevormde zoutaardewerk 

en de terra sigillata-kraagkom in een Midden-Gallisch fabrikaat Dragendorff 43. Verder 

werd een groot deel van het aardewerk niet meer geproduceerd na ca. 225 n.Chr.: de 

Maasvalleiamforen van het type Haalebos 8052 (Mosan 1), de Oost-Gallische terra 

sigillata en de wrijfschaal van het type Stuart 149. Voor een einddatering van het 

complex – en daarmee waarschijnlijk de gebruiksperiode van de structuur – rond of 

zelfs na het midden van de 3e eeuw  kan gewezen worden op het ontbreken van de 

‘Bataafse’ ruwwandige kommen Willems T2 ten faveure van de ‘Arentsburgpotten’ 

Holwerda AR 140-142 in Low Lands ware én het voorkomen van twee gladwandig 

reducerend gebakken borden van het type Van Enckevort VH12, mogelijk uit 

Noord-Gallië.

Een preciezere datering is lastig omdat een deel van het aardewerk mogelijk met de 

andere (vroegere) structuren in het cluster gedateerd moet worden.  Dit lijkt sowieso 

het geval bij de 2 scherven van een terra rubra-beker van het type Deru P1-12, met een 

datering tussen 25  v.Chr. tot 150 n.Chr. Op basis van oversnijdingen is huis 369 een 

van de jongere structuren in de cluster, mogelijk zelfs de jongste. De oversnijding met 

bijgebouw 372 is echter niet helemaal duidelijk. Concluderend lijkt de plattegrond in de 

3de eeuw gedateerd te moeten worden.
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Structuur 370/371

Onderzoek

Structuur 370 ligt in het noordwestelijke deel van het cluster structuren met daarin 

ook huizen 368 en 369 en bijgebouw 372). In het veld bestond het idee dat het bij huis 

370/371 om twee structuren kon gaan die in elkaars verlengde lagen (nummer 370 

en 371). Op basis van de locatie van de paalkernen van de middenstijlen kan echter 

gesteld worden dat het om één structuur gaat, die mogelijk een keer verlengd is. De 

middenstijlen liggen namelijk perfect in lijn. De plattegrond wordt in het zuidoosten 

oversneden door structuren 369 en 372. 

De plattegrond is redelijk goed geconserveerd. Alleen in het noordoosten ontbreken 

er wandpalen doordat hier enkele grotere verstoringen liggen.  Alle sporen zijn 

gecoupeerd, gefotografeerd en getekend. Sporen die ondieper zijn dan 5 cm zijn alleen  

gefotografeerd. De middenstijlen en kuilen zijn gecoupeerd met een minigraver. 

Constructie

De plattegrond heeft een lengte van 34,50 m en een breedte van 7,30 tot 7,80 m. Het 

huis is tweebeukig en is ZW-NO georiënteerd. De kernconstructie bestaat uit zeven 

middenstijlen die 4,50  tot 6,50 m van elkaar geplaatst zijn. 

Wanden

In het westelijke deel van de plattegrond was nog een deel van een wandgreppel nog 

zichtbaar. In de greppel stonden enkele wandpalen, waartussen de wand geplaatst is. 

In het centrale en oostelijke deel van de plattegrond was de wandgreppel niet meer 

zichtbaar en waren nog maar sporadisch wandpalen te zien. 

Ingangen

Vier ingangen gaven toegang tot het huis. De ingangen bevinden zich tegenover elkaar 

in de lange wanden en kenmerken zich door dubbele , dieper gefundeerde, palen. De 

grootte van de ingangen variëert van 1,8 m tot 2 meter.

Dak

Het huis was voorzien van zadeldak. Dit blijkt uit de middenstijlen die zich in beide 

korte wanden bevinden.

Binnenindeling

In het noordoosten van het huis is een verdiept gedeelte aangetroffen. Mogelijk 

bevond zich hier de stal. Verder zijn er geen aanwijzingen voor de binnenindeling. 

Bijzondere elementen

In het oosten van het huis bevindt zich een verdiept (stal)gedeelte. Het spoor is maar 

matig geconserveerd door de aanwezigheid van een recente verstoring op deze plek. 

Hierdoor moest het vlak op deze locatie dieper worden aangelegd. De afmetingen van 

het verdiepte gedeelte bedragen 3,15 bij 3,9 meter. De restdiepte bedraagt 16 cm. 

Reparaties en verbouwingen

Op basis van de vorm van de paalkuilen waarin de middenstijlen geplaatst zijn lijkt het 

erop dat de plattegrond in twee fasen is aangelegd. De oriëntatie van de paalkuilen in 

het zuidwestelijke deel van de plattegrond staat namelijk haaks op de oriëntatie van de 

paalkuilen in het noordoostelijke deel van de plattegrond.



catalOguS rOmeinSe tijd   897

Verdwijnen van het gebouw

In zes van de zeven middenstijlen is een paalkern herkend in de coupe. Alleen de 

middenstijl in de westelijke korte wand lijkt uitgegraven te zijn. De andere palen zijn 

ofwel weggerot ofwel afgekapt ter hoogte van het maaiveld en daarna weggerot.








S10491 S10396

10534

Legenda

kuilen/potstallen structuur
paalsporen/kuilen
natuurlijke/recente sporen

0

2m

spoordiepte structuur

13,77 m+NAP

4m0



sporen structuur

Figuur 22.11 
Structuur 370. Schaal 1:200.



898 BeSt-aarle

Vondstmateriaal

Aardewerk

Naast een viertal niet nader te determineren scherven handgevormd aardewerk 

is er uitsluitend Romeins gedraaid aardewerk gevonden in structuur 370 (zie tabel 

22.6). Het merendeel van de vondsten is afkomstig uit het verdiepte (stal)deel van 

de plattegrond. Zeven scherven zijn afkomstig uit verschillende paalkuilen van de 

plattegrond.

categorie type N MAE

terra sigillata - 1 1

gebronsd type ?? 1 1

geverfd - 2 1

gladwandig - 9 8

Vanvinckenroye 1967.119 1 1

dolium - 1 1

Stuart 147 15 15

wrijfschaal - 3 3

Stuart 149 4 2

ruwwandig - 22 18

Oelmann 87 1 1

Stuart 201a 1 1

Stuart 216 1 1

Vanvinckenroye 1967.90 1 1

Vanvinckenroye 1967.119 4 1

Willems T2 4 2

rom indet - 2 2

totaal   73 60

Metaal

In een paalkuil (S10534) behorend tot de ingang in noordwesten van de plattegrond 

werd een compleet ijzeren mes gevonden (V6777). In het verdiepte gedeelte is nog een 

staafje aangetroffen van een niet determineerbare metaalsoort.

Steen

In het verdiepte gedeelte werd een brok tefriet gevonden. Uit één van de middenstijlen 

is een gebroken hoekige steen van een kwartsitische zandsteen afkomstig.

Overig

In het verdiepte (stal)deel werden nog 17 fragmenten huttenleem en 3 stukken slak 

aangetroffen.

Archeobotanie

Twee monsters uit deze structuur, afkomstig uit het verdiepte (stal)deel S10396 en 

middenstijl S10491 zijn geïmventariseerd op botanische macroresten (hoofdstuk 26, 

bijlagen 26.1 en 26.2). De monsters hebben vrijwel geen botanische macroresten 

opgeleverd, maar wel veel determineerbaar houtskool. De houtskool is niet nader 

onderzocht. 

Datering

Op basis van de aanwezigheid van een verdiept (stal)gedeelte dateert de plattegrond 

op zijn vroegst uit de 2de eeuw na Christus. Het aardewerk is weinig behulpzaam bij 

de datering aangezien de meeste herkende vormen een vrij brede datering hebben 

tussen ca. 50 en 250. Bijzonder is het voorkomen van twee exemplaren van een 

Tabel 22.6 
Determinatie van het gedraaid Romeins 
aardewerk uit structuur 370. (N = aantal scher-
ven, MAE = maximum aantal exemplaren).
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kan Vanvinckenroye 1969.119, zowel in gladwandig als in ruwwandig Maaslands 

aardewerk. Op basis van de oversnijdingen door structuur 369 die gedateerd is in de 3e 

eeuw moet de datering van huis 370 ergens in de 2e eeuw liggen.

Structuur 375 

Onderzoek

Structuur 375 is verspreid over werkputten 216 en 219 opgegraven, maar is wel in 

het veld herkend. Alle sporen zijn gecoupeerd, gefotografeerd en getekend. De 

middenstijlen zijn gecoupeerd met behulp van een minigraver. 

Constructie

De plattegrond meet 18,6 bij 6,8 meter en is ZW-NO georiënteerd. Het gebouw is 

tweebeukig met een kernconstructie van vier middenstijlen. De onderlinge afstand 

tussen de middenstijlen bedraagt 5,5 tot 6 m. De middenstijlkuilen zijn in het 

vlak afgerond van vorm en in de coupe cilindrisch. Typologisch is de plattegrond 

daarom niet als een Alphen-Ekeren type, maar als een overgangstype Oss-Ussen 5 – 

Alphen-Ekeren te classicificeren. 

Wanden

De lange wanden van deze plattegrond zijn herkenbaar en bestaan uit deels 

paarsgewijs geplaatste wandstijlen. De afstand tussen de (paren) wandstijlen ligt 

tussen 1,60 m en 2,00 m. 

Ingangen

Twee mogelijke ingangen bevinden zich centraal in de lange wanden. Hier is een iets 

grotere opening in de rijen wandstijlen aanwezig met een breedte van ca. 2,30 meter. 

Ter hoogte van de zuidelijke ingang zijn extra palen geplaatst. Mogelijk vormen deze 

onderdeel van de ingangsconstructie. 

Dak

Het gebouw was voorzien van een zadeldak, hetgeen blijkt uit de middenstijlen die in 

de korte wanden zijn geplaatst.

Reparaties en verbouwingen

Veel in paar geplaatste wandpalen staan op een afstand van 1,30 à 1,90 m van elkaar. 

Op enkele locaties staan losse palen dichter tegen de dubbele wandpalen aan. Deze 

palen zijn mogelijk ter versteviging of reparatie geplaatst. 

Bijzondere elementen

Ter hoogte van de zuidelijke wand is een rechthoekige kuil aanwezig (S10105), die 

gezien de ligging waarschijnlijk tot de plattegrond gerekend moet worden. De kuil is 

rechthoekig van vorm met afmetingen van 1,0 x 0,8 m en een restdiepte van 19 cm. Op 

basis van de vorm is de kuil mogelijk als voorraadkuil te interpreteren.

Verdwijnen van het gebouw

De twee westelijke middenstijlen zijn uitgegraven. Bij de tweede stijl kon in het vlak al 

een uitgraafkuil herkend worden. De andere middenstijlen zijn niet verwijderd en ter 

plekke weggerot. 
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Vondstmateriaal

Structuur 375 heeft slechts een geringe hoeveelheid aardewerk opgeleverd. Van het 

Romeinse gedraaide aardewerk konden bovendien slecht 2 scherven tot  een vorm 

herleid worden (zie tabel 22.7). Buiten het gedraaide aardewerk werden ook nog 2 

scherven handgevormd aardewerk aangetroffen die dateren uit de periode van de 

ijzertijd tot en met Romeinse tijd. 

categorie type N MAE

terra sigillata - 1 1

dolium Stuart 147 2 2

ruwwandig - 7 7

totaal   10 10

S10898

S10871

S11429

S10888

S10887

10105

Legenda

kuilen/potstallen structuur
paalsporen/kuilen
natuurlijke/recente sporen

0

2m

spoordiepte structuur

13,97 m+NAP

4m0



sporen structuur

Figuur 22.12 
Structuur 375. Schaal 1:200.

Tabel 22.7 
Determinatie van het gedraaid Romeins 
aardewerk uit structuur 375. (N = aantal 
scherven, MAE = maximum aantal exem-
plaren).
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Archeobotanie

Van vijf paalkuilen zijn monsters op botanische macroresten geïnventariseerd 

(hoofdstuk 26, bijlagen 1 en 2). De monsters bevatten vrijwel geen botanische 

macroresten en houtskool. In één paalkuil is een verkoolde gerstkorrel aangetroffen. 

Datering

Op basis van het type (overgangstype Oss-Ussen 5/Alphen-Ekeren) dateert de 

plattegrond uit de vroeg-Romeinse tijd. Het is op basis van het aardewerk of 

oversnijdingen niet mogelijk de plattegrond nauwkeuriger te dateren.

Structuur 376

Onderzoek

Structuur 376 is in het veld herkend en verspreid over twee werkputten opgegraven. 

Alle sporen zijn gecoupeerd, gefotografeerd en getekend. 

Constructie

De huisplattegrond is 21,5 m lang en 7 meter breed en WZW-ONO georiënteerd. 

Het gebouw is tweebeukig met een kernconstructie van zes middenstijlen op een 

onderlinge afstand van 3,5 tot 5,3 m. De kuilen waarin deze stijlen geplaatst zijn, 

hebben in het vlak een ronde vorm en zijn in doorsnede cilindrisch. De buitenste 

middenstijlen waren in de korte wand geplaatst. Op basis van deze kenmerken 

en de relatief kleine breedte kan deze plattegrond geclassificeerd worden als het 

overgangstype Oss-Ussen 5/Alphen-Ekeren. 

Wanden

Zowel de lange als korte wanden zijn teruggevonden. De wanden bestaan uit (deels) 

dubbel gestelde wandpalen met een onregelmatige, onderlinge afstand tussen de 1,15 

en 2,50 meter. 

Ingangen

Er zijn geen ingangspartijen herkend.

Dak

Het gebouw was voorzien van een zadeldak. Dit blijkt uit de twee middenstijlen die in 

de korte wanden zijn geplaatst.

Binnenindeling

De kenmerken van de archeobotanische resten uit sporen 10664 en 10676 suggereren  

het stalgedeelte in het westen van huis 376 lag (zie onder).

Reparaties en verbouwingen

Tussen de onregelmatig geplaatste dubbele paalsporen zijn op enkele locaties losse 

paalsporen dicht tegen de dubbele wandpalen gevonden. Deze palen zijn mogelijk ter 

versteviging of reparatie geplaatst. 

Verdwijnen van het gebouw

In vijf van de zes middenstijlen is een paalkern aangetroffen. Bij één middenstijl is de 

paalkern niet herkend, maar niets wijst erop dat de paal is uitgegraven. Bij meerdere 

wandstijlen is ook een paalkern aangetroffen. Waarschijnlijk is het gebouw na gebruik 

in verval geraakt en weggerot. Er zijn in ieder geval geen aanwijzingen dat het gebouw 

ontmanteld is na gebruik.
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Vondstmateriaal

Aardewerk

Het vondstmateriaal omvatte maar een zeer beperkte hoeveelheid gedraaid Romeins 

aardewerk. In totaal gaat het om 6 scherven van maximaal 5 exemplaren. Het gaat 

voornamelijk om ruw- en gladwandig materiaal. Daarnaast is 1 wandscherf gevonden 

van een dolium van het type Stuart 147.

Handgevormd aardewerk is alleen vertegenwoordigd door een brokje gruis.

S10676
S10664

S10928

S10929

S10941

S11574

S10679

Legenda

paalsporen/kuilen
natuurlijke/recente sporen

0

2m

spoordiepte structuur

13,82 m+NAP

4m0



sporen structuur

Figuur 22.13 
Structuur 376. Schaal 1:200.
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Metaal

De metaalvondsten uit de plattegronden betroffen een gesmede spijker van ijzer en 

een niet determineerbaar fragmentje koper.

Steen

In één van de middenstijlen (S11574) is een wetsteen van kwartsiet gevonden.

Archeobotanie

Van dit huis zijn monsters uit zeven paalkuilen op botanische macroresten geïnven-

tariseerd (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Er zijn alleen verkoolde plantenresten 

aangetroffen. Tijdens de inventarisatie zijn in twee paalkuilen graankorrels vastgesteld; 

in een paalkuil (S10929, V6805) alleen gerst (Hordeum) en in de andere (S10664, 

V6914) gerst en pluimgierst (Panicum miliaceum). Een andere paalkuil (S10676, V6913) 

leverde enkele etensresten op, en een fragmenten hazelnoot (S10664, V6014) . Twee 

paalkuilen zijn rijk aan houtskool (S10929, V6805; S11574, V6973).

De monsters uit paalkuilen S10676 (V6913) en S10664 (V6914) zijn geanalyseerd 

(bijlage 26.3). Er zijn alleen verkoolde plantenresten in lage dichtheden aangetroffen. 

In monster 6913 zijn, naast een half aarvorkje van spelt (Triticum spelta), verkoolde 

stengelfragmenten, stengelbases en rizomen van kruidachtige planten aangetroffen. 

Er zijn ook verkoolde stukken met stengelresten en zandkorrels gevonden. Misschien 

gaat het hier om verbrande zoden of mest. Monster 6914 leverde diverse graansoorten 

in lage aantallen op. Gevonden zijn bedekte meerrijige gerst (Hordeum vulgare subsp. 

vulgare var. vulgare), emmer (Triticum dicoccon), pluimgierst en spelt. Eenmaal is een 

kiemende graankorrel gezien. Het aantal resten van wilde planten is laag en het betreft 

alleen soorten die een voorkeur hebben voor antropogene standplaatsen. Naast 

verkoolde resten zijn in dit monster ook gemineraliseerde resten aangetroffen die niet 

gedetermineerd zijn. Gezien de samenstelling aan resten in beide monsters lijkt het 

hier te gaan om afval of nederzettingsruis. De gemineraliseerde resten in monster 6914 

en ook de stengelresten in monster 6913 wekken de suggestie dat deze paalkuilen in 

het stalgedeelte van huis 376 lagen.

Datering

Het vondstmateriaal biedt te weinig aanknopingspunten voor een datering. Op basis 

van het type plattegrond dateert deze in de vroeg-Romeinse tijd. Een verkoolde 

hazelnoot uit S10664 is gedateerd met behulp van 14C-analyse. Dit leverde een 

datering op van 2025 ± 30 BP.1 Gekalibreerd komt deze datering uit tussen 151 v.Chr 

en 55 na Chr. De structuur lijkt daarmee in de 1ste helft van de 1ste eeuw te moeten 

worden gedateerd.

Structuur 381

Onderzoek

Het grootste deel van structuur 381 bevond zich in werkput 221 en is als zodanig in 

het veld herkend. Enkele delen van de structuur bevonden zich in werkputten 223 en 

224. Het noordoostelijke deel van de plattegrond is goed geconserveerd. Het centrale 

en zuidwestelijke deel was verstoord door (sub-)recente greppels en boomvallen. 

Door de aanwezigheid van de (sub-)recente greppel is het vlak op die locatie wat 

dieper aangelegd, waardoor hier alleen nog de diepere sporen van de plattegrond 

zijn teruggevonden. Alle sporen zijn gecoupeerd, gefotografeerd en getekend op de 

1  Poz-61447
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meest westelijke middenstijl na. Deze is in het veld niet herkend als onderdeel van een 

plattegrond. Het verdiepte (stal)gedeelte is in vier segmenten verdeeld en gecoupeerd.

Constructie

Op basis van de aanwezige middenstijlen en buitenstijlen was het huis 26,5 m lang en 

7,7 m breed. Het gebouw is NO-ZW georiënteerd en is tweebeukig. De kern bestaat 

uit een rij van vier middenstijlen die 5,8  tot 11,5 m van elkaar geplaatst waren. Tussen 



Legenda

kuilen/potstallen structuur
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sporen structuur

Figuur 22.14 
Structuur 381. Schaal 1:200.
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de eerste en tweede middenstaander is de ruimte relatief groot (11,5 meter). Hier is 

de dragende constructie opgevangen door twee dakdragende wandstijlen. Van deze 

wandstijlen is er echter maar één teruggevonden. De ander is waarschijnlijk verdwenen 

door een boomval. Op basis hiervan is deze structuur als een type Hoogeloon 2A te 

classificeren. 

Wanden

Alleen in het noordoostelijke deel van het huis was de wand zichtbaar. Zowel in de 

lange als in de korte zijden moeten de wanden gefundeerd zijn in een wandgreppel. In 

de noordoostelijke korte wand is een middenstijl in de wand geplaatst. Enkele stijlen 

stonden ook in de lange wanden. Langs de wanden zijn buitenstijlen aangetroffen die 

de dakconstructie mede hebben gedragen.

Ingangen

Ter hoogte van het verdiepte gedeelte is een ingang herkend in de zuidelijke lange 

wand. De opening in de wandgreppel bedraagt hier 1,4 meter. Aan weerszijden van de 

ingang zijn een tweetal palen geplaatst voor het dragen van de ingangsconstructie.  

Dak

Het gebouw was voorzien van een zadeldak. Dit blijkt uit de middenstijlen die in de 

korte wanden zijn geplaatst. 

Binnenindeling

In het noordoosten van het huis is een verdieptgedeelte aangetroffen. Mogelijk bevond 

zich hier de stal.  Het woongedeelte moet in het zuidwestelijke deel gezeten hebben. 

Bijzondere elementen

In het noordoosten van de plattegrond is een verdiepte gedeelte aangetroffen. De 

afmetingen van het spoor zijn ca. 7 bij 6,5 meter. De restdiepte bedroeg maar 3 cm. 

Nog een bijzonder element is een kuil die zich in het mogelijke woongedeelte bevindt 

vlakbij de westelijke middenstijl. Het betreft een rechthoekige ondiepe kuil met 

afmetingen van 1,3 bij 0,8 meter en een diepte van 26 cm. De functie van de kuil is 

onduidelijk en de kuil heeft geen vondsten opgeleverd. Op basis van de vorm is de kuil 

mogelijk als een voorraadkuil te interpreteren.

Verdwijnen van het gebouw

In drie middenstijlen is een paalkern aangetroffen in de coupe. Heruit blijkt dat het 

gebouw na gebruik in verval is geraakt en de palen zijn weggerot. 

Vondstmateriaal

Aardewerk

In totaal werden slechts 6 scherven gedraaid Romeins aardewerk aangetroffen. Het 

gaat om ruwwandig, dikwandig en Lowlands aardewerk. Daarbij zat in ieder geval 1 

fragment van een dikwandige dolium van het type Stuart 147 en een pot van het type 

Holwerda 139-142 van Lowlands aardewerk.

Bouwmateriaal

In het verdiepte (stal)deel werd tevens een fragment van een tegula aangetroffen.
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Datering

Op basis van het type plattegrond moet dit huis in de late 2de of 3de eeuw gedateerd 

worden. Aan de hand van het aardewerk kan de plattegrond niet nauwkeurige worden 

gedateerd dan tussen ca. 60 en 300 n.Chr. 

Structuur 383

Onderzoek

Het huis is grotendeels aangetroffen in put 222. De noordelijke wand ligt in put 231. 

Het huis overlapt met structuur 384. Er zijn echter geen oversnijdingen waargenomen 

tussen de sporen van beide structuren. De plattegrond is redelijk goed geconserveerd. 

De kernconstructie is duidelijk herkenbaar, evenals het verdiepte stalgedeelte. Sporen 

van de wand zijn echter nauwelijks bewaard gebleven. De sporen van de structuur 

zijn gecoupeerd, gefotografeerd en getekend. De middenstijlen zijn gecoupeerd met 

behulp van een minigraver.

Constructie

De huisplattegrond heeft een lengte van 25,7 meter  lang en een breedte van 8,7 

meter. Het gebouw is ZW-NO georiënteerd en gedeeltelijk tweebeukig. Er zijn vier 

middenstijlen gevonden met een onderlinge afstand van 4,7 tot 12,5 meter. De afstand 

tussen de twee westelijke stijlen is groot (12,5 meter), maar de constructie wordt 

hier ondersteund door twee diepe dakdragende stijlen in de wand. Hierdoor is deze 

plattegrond te karakteriseren als een type Hoogeloon 2A. 

Wanden

Van de wanden zijn slechts enkele palen teruggevonden, hoofdzakelijk behorende tot 

de lange wanden. 

Ingangen

Er zijn geen duidelijke ingangspartijen gevonden.

Dak

Hoewel de korte wanden niet zijn terug gevonden kan vrij zeker gezegd worden dat 

het gebouw was voorzien van een zadeldak. De uiterste middenstijlen lijken in de korte 

wanden gestaan te hebben.

Binnenindeling

In het noordoosten van het huis is een verdiept gedeelte aangetroffen. Mogelijk 

heeft zich hier de stal bevonden. Het woongedeelte moet in het zuidwestelijke deel 

van het huis gezeten hebben. Centraal in het huis is een palenrij waargenomen met 

onderbreking in het midden. Deze palenrij vormt het restant van een scheidingswand 

tussen het noordoostelijke en het zuidwestelijke deel van de plattegrond. In het 

zuidwestelijke deel van de plattegrond is meer ruimte gecreëerd door de dakdragende 

delen naar de wanden te verplaatsen. Ook dit is een aanwijzing dat hier het 

woongedeelte gelegen moet hebben.

Bijzondere elementen

In het noordoosten van het gebouw is een verdiept (stal)gedeelte aangetroffen. De stal 

heeft afmetingen van ca. 8 meter bij 7 meter. Het spoor heeft een vlakke bodem en 

een restdiepte van het spoor is 20 centimeter. 



catalOguS rOmeinSe tijd   907

Verdwijnen van het gebouw

De zuidwestelijke middenstijlen zijn ter plaatse weggerot aangezien in de coupe een 

paalkern is herkend. De middenstijlen ter hoogte van het verdiepte staldeel lijken te 

zijn uitgegraven. Het huis lijkt na verlating dus deels ontmanteld te zijn. 

S11238

Legenda

kuilen/potstallen structuur
paalsporen/kuilen
natuurlijke/recente sporen

0

2m

spoordiepte structuur

13,73 m+NAP

4m0



sporen structuur

Figuur 22.15 
Structuur 383. Schaal 1:200.
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Vondstmateriaal

Aardewerk

Het aardewerk bestond uitsluitend uit gedraaid materiaal uit de Romeinse tijd (tabel 

22.8). Het overgrote deel van het aardewerk is afkomstig van het verdiepte gedeelte. 

Slechts 39 scherven zijn afkomstig uit 4 verschillende binnen- en wandstijlen. 

categorie type N MAE

terra sigillata - 3 3

Dragendorff 31 2 2

Dragendorff 43 1 1

Dragendorff 43/Curle 21 1 1

geverfd - 2 2

Stuart 10 1 1

gladwandig - 85 67

Oelmann 104 1 1

Stuart 219 1 1

Vanvinckenroye 1967.90 6 4

amfoor - 1 1

Haalebos 8052 2 2

dolium - 1 1

Stuart 147 54 46

wrijfschaal - 10 7

Brunsting 37 1 1

Vanvinckenroye 1967.94 2 2

ruwwandig - 106 97

Oelmann 89 1 1

Ritterling 50/51 var. 1 1

Stuart 216 2 1

Stuart 217 1 1

Stuart 219 3 2

Holwerda AR 133-136 1 1

Holwerda AR 140-142 8 8

type ?? 4 3

rom indet - 1 1

totaal   302 259

Bouwmateriaal

In het verdiepte gedeelte werden enkele stukken bouwmateriaal (dakpan) gevonden. 

Het gaat om twee stukken van een tegula, 1 fragment van een imbrex en een ondeter-

mineerbaar fragment. Daarnaast werden nog 7 stukken verbrande leem gevonden. 

Metaal 

In het verdiepte (stal)deel werd een niet nader te determineren brokje ijzer gevonden. 

Ook werd een metaalslak gevonden.

Steen 

Het vondstmateriaal bevatte drie fragmenten natuursteen. Het gaat om twee stukken 

tefriet: 1 brok en 1 fragment van een maalsteen. Daarnaast werd nog een wetsteen (V 

6830) gevonden van leisteen of een donkergrijze schist. Alle fragmenten zijn afkomstig 

uit het verdiepte (stal)deel.

Glas

In het verdiepte staldeel werden drie glasfragmenten gevonden. Eén stuk was niet 

nader determineerbaar dan afkomstig uit de Romeinse tijd. Het tweede stuk (V 6806.1) 

betreft een fragment van een ribkom type Isings 3. Het fragment is mogelijk afkomstig 

van dezelfde kom waar ook het fragment uit structuur 350 van afkomstig is. Het derde 

fragment (V 6919) komt van een dunwandige schaal of kom van het type Isings 41-44.

Tabel 22.8
Determinatie van het gedraaid Romeins 
aardewerk uit structuur 383. (N = aantal 
scherven, MAE = maximum aantal exem-
plaren).
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Archeobotanie

Drie monsters uit de vulling van het verdiepte (stal)deel (S11238) zijn  op botanische 

macroresten geïnventariseerd (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). De monsters 

hebben vrijwel geen macroresten opgeleverd. Eenmaal is een korrel verkoolde 

pluimgierst (Panicum miliaceum) gevonden (V6825). Dit was tevens het enige van de 

drie monsters dat rijk was aan determineerbaar houtskool. Geen van de monsters is 

geanalyseerd.

De vulling en de vloer van de potstal is op palynologische resten geïnventariseerd 

(bijlage 26.4 en 26.5). Het monster van de vloer bevatten vrijwel geen palynologische 

resten, dat van de vulling was er rijk aan en is geanalyseerd (bijlage 25.6). Het 

monster bestaat voor ruim 58 procent uit boompollen. Het pollen van hazelaar 

(Corylus avellana) en els (Alnus) zijn bepalend voor het boompollenpercentage. Het 

niet-boompollen wordt gedomineerd door pollentaxa van planten van graslanden 

(18%) en van heide- en (hoog)veenplanten (14%). Bij de graslandplanten betreft het 

vooral het pollen van vertegenwoordigers van de grassenfamilie (Poaceae) en bij de 

heideplanten gaat het om het pollen van struikhei (Calluna vulgaris). Pollentaxa van 

cultuurgewassen en antropogene vegetaties, zoals akkers, erven en moestuinen, zijn 

slechts in zeer lage aantallen aanwezig. Er zijn nagenoeg geen palynologische resten 

van moeras- en waterplanten gevonden. Hoewel de conservering van het materiaal 

redelijk is, ontbreken darmparasieten en andere indicatoren voor mest.

Datering

Typologisch moet de plattegrond in de late 2de of 3de eeuw gedateerd worden. Op 

basis van het aardewerk kan deze datering verfijnd worden tot de eerste helft van de 

3de eeuw voor Christus. Het complex bevat een wrijfschaalvan het type Vanvinckenroye 

1967.94 (1991.352-353) dat pas vanaf het einde van de 2de en  3de eeuw geproduceerd 

wordt. Daarnaast zijn vormen aanwezig die tot ca. 225 werden geproduceerd, zoals de 

typen Dragendorff 31 en 43 in terra sigillata uit de Argonnen, het geverfde bord type 

Stuart 10 en de Maasvalleiamforen Haalebos 8052 (Mosan 1). Ook kommen en potten 

in de Low Lands ware 1  zijn ruim vertegenwoordigd in dit complex.

De datering van het glas is hier deels mee in overeenstemming. Dunwandige kommen 

of schalen van het type Isings 41-44 werden tot in de 3de eeuw geproduceerd. De 

ribkom Isings 3 werd gemaakt tussen 70 en 125 na Chr., maar was mogelijk wel langer 

in gebruik.

Structuur 384

Onderzoek

Structuur 384 ligt in werkputt 222 en overlapt met structuur 383. Er zijn geen 

oversnijdingen gevonden tussen de sporen van de verschillende structuren. Alle sporen 

zijn gecoupeerd, gefotografeerd en getekend. De middenstijlen zijn gecoupeerd met 

behulp van een minigraver.

Constructie

De huisplattegrond is 26,3 m lang en 7,5 m breed en NO-ZW georiënteerd. Het gebouw 

was tweebeukig met een kernconstructie van vijf middenstijlen. De afstand tussen 

de middenstijlen ligt tussen de 4,7 m en 6,5 m. In de zuidwestelijke korte wand is een 

middenstijl aangetroffen, maar in de noordoostelijke korte wand niet. Dit is opvallend 

omdat dit de enige plattegrond is zonder middenstijl in de noordoostelijke korte wand. 

Dit zal effect hebben gehad op de dakconstructie aan deze zijde. De plattegrond is te 

classificeren als een type Alphen-Ekeren.  
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Wanden

De wand was gefundeerd in een wandgreppel, waarvan slechts delen bewaard 

gebleven zijn. Waarschijnlijk heeft de wandgreppel rondom het hele gebouw 

gelegen. Op verschillende punten waren palen in de wand geplaatst, die deels zijn 

teruggevonden.





S11348

S11231

S11304

Legenda

kuilen/potstallen structuur
paalsporen/kuilen
natuurlijke/recente sporen
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sporen structuur

Figuur 22.16 
Structuur 384. Schaal 1:200.
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Ingangen

Centraal in de lange wanden zijn paalzettingen aangetroffen van vermoedelijke 

ingangspartijen. Het gaat om deels dubbel gestelde paalzettingen, met daartussen een 

opening van 2,10 meter. 

Dak

Er is geen middenstijl aangetroffen in de noordoostelijke korte wand. Aan deze zijde 

was het gebouw vermoedelijk voorzien van een schilddak. In de zuidwestelijke korte 

wand was wel een middenstijl aanwezig. Dit wijst op een zadeldak aan deze zijde van 

het huis. 

Bijzondere elementen

In het westelijke deel van het huis zijn vier ondiepe paalkuilen aangetroffen, die in 

een rechthoek geplaatst stonden. Deze rechthoek meet 1,5 m bij 0,85 m en lijkt een 

constructie te hebben gevormd in het huis.  Het is onduidelijk waar deze constructie 

voor gediend heeft. 

Een ander bijzonder element zijn twee kuilen binnen de plattegrond. Eén kuil (S11304) 

ligt in het westelijke deel. De interpretatie van deze kuil is onduidelijk. Bij de andere 

kuil (S11231), gelegen in het noordoostelijke deel gaat het mogelijk om een haardkuil. 

Verdwijnen van het gebouw

Het gebouw lijkt deels te zijn ontmanteld na gebruik. Enkele middenstijlen zijn 

uitgegraven. Bij de derde middenstijl was dit het duidelijkst te zien. De uitgraafkuil had 

namelijk een andere oriëntatie dan de paalkuil. In verschillende middenstijlen was wel 

nog een paalkern zichtbaar in de coupe. Hier zijn de palen blijven staan of afgezaagd 

op het maaiveld. 

Vondstmateriaal

De sporen van deze plattegrond leverden maar een beperkte hoeveelheid 

vondstmateriaal op. Het gaat daarbij uitsluitend om gedraaid Romeins aardewerk 

(zie tabel 22.9) uit diverse paalkuilen en een slakfragment uit kuil S11231 binnen de 

huisplattegrond.

categorie type N MAE

terra sigillata Dragendorff 31 1 1

geverfd Stuart 2 4 1

dolium Stuart 147 2 2

ruwwandig - 12 9

Stuart 210 var. 2 1

Stuart 219 1 1

totaal   22 15

Archeobotanie

Kuilen S11231 (V6853) en S11304 (V6840) zijn op botanische macroresten geïnventari-

seerd (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Deze hebben enkele verkoolde graanresten 

opgeleverd van emmer (Triticum dicoccon) en pluimgierst (Panicum miliaceum). 

Monster 6853 viel op door de grote hoeveelheid determineerbaar houtskool. Daarnaast 

zijn verkoolde stengelbases van grassen en rizomen aangetroffen. Analyse van dit 

monster veranderde het beeld van de samenstelling van dit monster niet. Er is één 

graankorrel van bedekte gerst (Hordeum vulgare var. vulgare) gevonden. Tussen de 

houtskool komen stukken voor met bewerkingssporen.

Tabel 22.9
Determinatie van het gedraaid Romeins 
aardewerk uit structuur 384. (N = aantal scher-
ven, MAE = maximum aantal exemplaren).
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Datering

De datering van de plattegrond berust met name op het terra sigillata-bord 

Dragendorff 31 uit middenstijl S11348. Deze borden werden geproduceerd tussen 

120 en 225 na Chr. Structuur 384 ligt daarnaast erg dicht tegen structuur  383 aan. De 

structuren oversnijden elkaar niet maar kunnen gezien de korte afstand tot elkaar ook 

niet gelijktijdig bestaan hebben. Structuur 383 dateert op basis van aardewerk in de 

eerste helft van de 3de eeuw. De datering van huis 384 ligt daarom waarschijnlijk in de 

tweede helft van de 2de eeuw. 

Structuur 386

Onderzoek

De structuur is aangetroffen in het uiterste westen van werkput 231 en in het veld 

herkend. De plattegrond is redelijk goed geconserveerd, ondanks verstoring door 

diverse (sub-)recente sloten. Alle sporen zijn gecoupeerd en gefotografeerd. De sporen 

dieper dan 5 cm zijn ook getekend.

Constructie

De plattegrond is 25 m lang en 9 m breed en WZW-ONO georiënteerd. Ten westen 

en oosten zijn aanbouwen herkend. Als deze bij de lengte van het huis worden 

gerekend dan is het huis ongeveer 36,5 meter lang. De kern van het gebouw is 

tweebeukig. Er zijn drie middenstijlen gevonden met een onderlinge afstand van 12,5 

m. Eén middenstijl werd oversneden door een recentere greppel, maar kon alsnog 

gedocumenteerd worden nadat de greppel was verdiept. De buitenste middenstijlen 

waren in de korte wand geplaatst. Ter hoogte van het verdiepte gedeelte in het 

oostelijke deel van de plattegrond is in de noordelijke wand een diepe wandstijl 

aangetroffen. Vermoedelijk was in de zuidelijke lange wand een tegenhanger 

aanwezig, maar deze is verstoord door een recente greppel. Ook in het westelijke deel 

waren waarschijnlijk dakdragende palen in de wand geplaatst. In de zuidelijke lange 

wand is hier een iets diepere paalkuil aanwezig. De tegenhanger in de noordelijke 

wand is verdwenen onder een (sub-)recent spoor. Op basis van de constructie is de 

plattegrond te classificeren als een type Hoogeloon 2B. Bij dit type zijn meerdere 

middenstijlen zijn vervangen door wandstijlen.  

Wanden

De wanden waren gefundeerd in een wandgreppel. Verschillende palen stonden aan 

weerszijden tegen de wand aan voor versteviging van het geheel. In de zowel de 

noordelijke als de zuidelijke wand stonden diepere wandstijlen om de daklast te dragen 

tussen de middenstijlen. 

Ingangen

Er zijn twee ingangspartijen waargenomen. Het gaat om twee ingangspartijen 

die centraal en tegenover elkaar in de lange wanden zijn geplaatst. De openingen 

variëren van 1,8 m tot 2 m. Daarnaast waren de ingangspartijen herkenbaar aan de 

paalzettingen aan weerszijden van de openingen. 

Dak

Het huis is voorzien van een zadeldak, hetgeen blijkt uit de middenstijlen die in de 

korte wanden zijn geplaatst. 

Binnenindeling
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In het noordoosten van het huis is een verdiept stalgedeelte aangetroffen.  In het 

westelijke deel zijn enkele sporen aangetroffen die erop wijzen dat hier mogelijke 

ambachtelijke activiteiten werden uitgevoerd (zie bijzondere elementen) 
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Figuur 22.17 
Structuur 386. Schaal 1:200.
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Bijzondere elementen

Verdiept gedeelte

In het noordoostelijke deel van het gebouw is een verdiept gedeelte aanwezig, 

mogelijk een stal.. Het verdiepte deel heeft afmetingen van ca. 6,4 bij 7,15 meter. Het 

spoor heeft een vlakke bodem en een restdiepte van 20 centimeter diep. 

Aanbouw

Zowel aan de zuidwestzijde als de noordoostzijde zijn aanbouwen aangebracht. De 

zuidwestelijke aanbouw is ca. 4,9 meter lang en 3,8 meter breed. In de aanbouw 

bevond zich een kuil die een van de middenstijlen van de plattegrond oversnijdt. De 

functie van de aanbouw is onduidelijk. De kuil is 30 centimeter diep en bevatte veel 

gedraaid aardewerk. De kuil heeft gediend als afvalkuil.

De noordoostelijke aanbouw is 5,6 meter lang en 4,5 breed. De noordelijke wand 

van de aanbouw sluit perfect aan op de noordelijke wand van het huis. De zuidelijk 

wand van de aanbouw sluit net ten zuiden van de middenstijl aan op het stalgedeelte. 

Vermoedelijk heeft in de ZO-hoek van de aanbouw een ingang gezeten. Deze is 1,20 

meter breed. Het is ook bij deze aanbouw onduidelijk waartoe deze heeft gediend. 

Werkplaats (?)

In het westelijke deel van het gebouw is een hoefijzervormige greppel aangetroffen 

met brokjes verbrande leem in de vulling. Mogelijk gaat het om de resten van 

een oven of haard. Ter hoogte van deze greppel zijn ook nog verschillende andere 

paalkuilen aangetroffen, die mogelijk deel hebben uitgemaakt van constructies binnen 

de plattegronden. Ook zijn er een aantal ondiepe kuilen met onduidelijke functie 

gevonden. Opvallend was kuil S12062. Deze ronde kuil was geheel opgevuld met leem. 

 

Reparaties en verbouwingen

In de zuidwestelijke hoek zijn extra palen aangetroffen die mogelijk verband houden 

met een reparatie aan de muur of versteviging van het geheel. 

Verdwijnen van het gebouw

In veel sporen is verbrande leem en houtskool gevonden. Mogelijk wijst dit erop dat 

het gebouw in brand gestaan heeft. Na de brand is het gebouw vervolgens in verval 

geraakt en langzaam weggerot. Dit blijkt uit de drie middenstijlen waar een paalkern is 

aangetroffen in de coupe. Het houtskool en de verbrande leem zouden echter ook het 

resultaat kunnen zijn van mogelijke ambachtelijke activiteiten.

Vondstmateriaal

Aardewerk

Het aardewerk bestaat uitsluitend uit gedraaid Romeins materiaal (tabel 22.10). 

Opvallend genoeg komt het merendeel van het materiaal (118 stuks) in dit geval niet 

uit het verdiepte (stal)deel, maar uit een grote kuil (S12044) in het zuidwesten van de 

structuur. Ook de halve ronde greppel hier vlakbij (S12077) bevatte veel aardewerk 

(35 stuks). In het verdiepte gedeelte  werden 3 fragmenten van een zogenaamde 

planetenvaas of gezichtsurn gevonden (V6895). 
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categorie Type N MAE

terra sigillata - 10 8

metaalglans - 2 2

Oelmann 33 8 2

gladwandig - 41 30

Vanvinckenroye 1967.71-72 1 1

Vanvinckenroye 1967.90 10 2

Vanvinckenroye 1991.601 3 1

amfoor Dressel 20 2 2

dolium Stuart 147 59 24

wrijfschaal - 5 3

Vanvinckenroye 1991.350-351 1 1

ruwwandig - 55 36

Oelmann 89 4 3

Oelmann 103 2 2

Stuart 210 var. 1 1

Holwerda AR 133-136 9 2

Holwerda AR 140-142 5 4

rom indet - 5 5

totaal   223 129

Bouwkeramiek

In kuil S12044 en paalkuil S12077 werden drie dakpanfragmenten gevonden (tegulae) 

en een niet nader te determineren stuk Romeins bouwkeramiek.

Metaal

De verschillende sporen leverden een aanzienlijke hoeveelheid metalen voorwerpen 

op. In het verdiepte gedeelte werden een ijzeren lans- of speerpunt en een haaksleutel 

gevonden. In spoor 12042 is een ijzeren mes aangetroffen, in spoor 12044 een klein 

fragment brons, mogelijk metaalbewerkingsafval. In spoor 12043 werd een fragment 

van een hol pionvormig object gevonden. Uit de middenstijl tussen de ingangspartijen 

(S12302) komt een klein depot van verschillende ijzeren metalen objecten, waaronder 

fragmenten van beslagstroken, plaatfragmenten en fragmenten van krammen en 

spijkers (V6863).

Steen

In het verdiepte (stal)deel werd een wetsteen gevonden van kwartsiet.

Glas 

In kuil S12044 werd een fragment van een ribkom van het type Isings 3 gevonden.

Archeobotanie

Er zijn in totaal vier grondmonsters op botanische resten onderzocht: van de vulling 

van  het verdiepte (stal)deel (S11935), de hoefijzervormige greppel (S12080) en van 

twee verschillende kuilen (S12044 en S12064) (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). 

Alle monsters hebben uitsluitend verkoolde macroresten opgeleverd, waaronder 

ook mogelijke etensresten. Drie van de vier monsters bevatten ook veel niet 

determineerbare gemineraliseerde resten. Alleen in het monster uit het verdiepte (stal)

deel (S11935, V6979) zijn ze niet gezien. Dat is op zichzelf vreemd, want juist in een 

stal zouden gemineraliseerde resten te verwachten zijn. In een van de kuilen (S12044, 

V6995) zijn enkele onverkoolde zaden gevonden, die (sub)recent bleken te zijn. Alle 

vier de monsters zijn geanalyseerd (bijlage 26.3).

Het monster uit het verdiepte (stal)deel (S11935, V6979) bevatte enkele verkoolde 

graanresten van haver (Avena), bedekte gerst (Hordeum vulgare var. vulgare) en niet 

nader te identificeren tarwe (Triticum). In het monster zijn enkele mogelijke stroresten 

Tabel 22.10 
Determinatie van het gedraaid Romeins 
aardewerk uit structuur 386. (N = aantal 
scherven, MAE = maximum aantal exem-
plaren).
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(stengelresten van granen) aangetroffen. Het monster bevat veel houtskool en 

daartussen komen verkoolde brokken voor waarin verschillend plantenresten zitten 

met samengestelde plantenresten.

De drie monsters uit het andere deel van het gebouw onderscheiden zich niet alleen 

van het monster uit de potstal door de grotere aantallen resten van cultuurgewassen, 

maar ook door de aanwezigheid van gemineraliseerde resten. In het monster uit 

de hoefijzervormige greppel is veel houtskool aangetroffen en heel veel heel kleine 

verkoolde stukjes met een amorfe grondmassa. Er zijn geen determineerbare 

plantenresten in aangetroffen, wel zit er vaak houtskool in of aan gekit. Er zijn 

verkoolde zaden van vlas (Linum usitatissimum) gevonden die in enkele klompjes aan 

elkaar geplakt. Bedekte meerrijige gerst (Hordeum vulgare subsp. vulgare var. vulgare), 

pluimgierst (Panicum miliaceum) en vlas komen in gelijke (lage) aantallen voor, zonder 

kaf of kapselfragmenten. De zaden van wilde planten zijn vergelijkbaar groot als die 

van de cultuurgewassen. Gezien het soortenspectrum gaat het om akkerplanten die 

met de gewassen mee geoogst zijn. Al met al lijkt het hier te gaan om afval van voed-

selbereiding. 

Het monster uit kuil S12064 (V6985) bevat veel houtskool en resten van verbrand 

leem. Er zijn relatief veel zaden van pluimgierst aangetroffen. Daarnaast zijn enkele 

schaaldelen van hazelnoot (Corylus avellana) aanwezig. De resten van wilde planten 

lijken wederom van akkerplanten afkomstig te zijn. Er is een stuk verkoold amorf 

materiaal gevonden, waaraan houtskool gekit zit. De combinatie doet denken aan een 

haardplaats voor voedselbereiding, waarbij ingrediënten voor het voedsel en al (deels) 

geprepareerd voedsel in het kookvuur zijn gekomen en zijn verkoold.

Het monster uit kuil S12044 (V6995) heeft een andere samenstelling aan 

voedselplanten dan de hiervoor genoemde kuil. Hier is weer, net als in greppel 12080 

(V6991), vooral vlas aanwezig. Andere voedselplanten zijn bedekte meerrijige gerst 

en enkele pitfragmenten van in de omgeving verzamelde sleepruim (Prunus spinosa). 

Ook in dit monster zijn verkoolde brokjes gevonden. Tweemaal zijn daarin vlaszaden 

aangetroffen, eenmaal samen met een andere plantensoort, vermoedelijk spurrie 

(Spergula arvensis). Er zijn niet veel resten van wilde planten en ze zijn niet van 

akkerplanten afkomstig. Het gaat om een verkoold bladfragment van adelaarsvaren 

(Pteridium aquilinium) en een zaadje van egelboterbloem (Ranunculus flammula). 

De wortelstokken van adelaarsvaren zijn, mits goed klaargemaakt, eetbaar. Het is 

mogelijk dat deze varen van open plekken in bossen samen met de sleepruimen is 

verzameld. De samenstelling aan resten en ook de veelheid aan houtskool, maken 

aannemelijk dat deze kuil een functie had in het bereiden van voedsel. In het kookvuur 

zijn etensresten gevonden waarin vlas en spurrie is verwerkt.

Datering

Op basis van de bekers Oelmann 33 in metaalglansaardewerk is de structuur na 200 

na Chr. te dateren. Dit sluit ook aan bij het hoge aantal kommen en potten in de 

Low Lands ware 1. De amforen van het type Dressel 20 en de Haspengouwse kruik 

Vanvinckenroye 1967.71-72 werden in de tweede helft van de 3de eeuw niet meer 

geproduceerd. De datering van de structuur ligt dus waarschijnlijk in de eerste helft 

van de derde eeuw na Christus. 

Structuur 387

Onderzoek

Structuur 387 ligt in werkput 231 en is in het veld herkend. De plattegrond is goed 

geconserveerd en zo goed als compleet. Alle sporen van het gebouw zijn gecoupeerd, 
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gefotografeerd en getekend. De middenstijlen, kuilen en sommige diepe wandstijlen 

zijn gecoupeerd met behulp van een minigraver. 

Constructie

De plattegrond is 25 m lang en 7,5 m breed en is ZW-NO georiënteerd. Het gebouw is 

tweebeukig met een kernconstructie van vier middenstijlen. Centraal in de plattegrond 
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is een middenstijl weggelaten, waardoor hier een open ruimte met een lengte van 

14 meter ontstaan is. De middenstijl is hier vervangen door twee dakdragende 

buitenstijlen op ca. 2,5 meter van de wand. Ook ter hoogte van de tegenover elkaar 

gelegen ingangen zijn twee diepe paalkuilen aanwezig, waarin palen gestaan zullen 

hebben die ook een deel van de daklast droegen. Op deze manier is een open ruimte 

gecreëerd waarbij een deel van de dragende constructie naar de wand en daarbuiten 

verplaatst is. Typologisch is de plattegrond te classificeren als een type Hoogeloon 2B. 

Wanden

In het westelijke deel van het huis stond de wand in een wandgreppel. Zowel aan de 

binnen- als buitenkant zijn paaltjes tegen de wand aan geplaatst voor versteviging van 

de wand. Mogelijk liep de wandgreppel aan de oostelijke kant door, maar is deze hier 

niet bewaard gebleven. Wel zijn er in dit deel dubbel gestelde wandpalen aangetroffen 

waartussen de wand was gezet.

Ingangen

Er zijn vier ingangen aangetroffen. Twee ingangen bevonden centraal in de lange 

wanden en lagen tegenover elkaar. De ingangen zijn hier respectievelijk 1,85 – 1,9 

m breed.  In het westelijke deel van het gebouw zijn nog twee smallere ingangen 

aanwezig in de lange wanden. Opmerkelijk is de aanbouw die ter hoogte van 

de noordelijke smalle ingang aanwezig is. Alle ingangen zijn te herkennen aan 

onderbrekingen in de wandgreppel en dieper gefundeerde palen ter hoogte van de 

ingangsconstructies. 

Dak

Het gebouw was voorzien van een zadeldak. Dit blijkt uit de middenstijlen die in de 

korte wanden zijn geplaatst. 

Binnenindeling

In het centrale deel van het huis was, door het ontbreken van de middenstaanders, 

meer ruimte. Het is aannemelijk dat dit gedeelte werd gebruikt om te wonen. 

Daarnaast bevindt zich in het oostelijke deel een verdiept gedeelte. Mogelijk is dit deel 

gebruikt als stal.

Bijzondere elementen

Ter hoogte van de smalle ingang aan de noordwestzijde is een aanbouw aanwezig. 

De aanbouw is herkenbaar aan een wandgreppel en enkele wandpaaltjes en meet ca. 

3,8 bij 3 m. De functie van de aanbouw is onduidelijk. Mogelijk heeft hier een afdak 

gezeten of heeft het dak meer overgehangen.

In het oostelijke deel van de plattegrond is het restant van een verdiept (stal)gedeelte 

gevonden. Het spoor was slecht geconserveerd met een restdiepte van 2 cm.

Verdwijnen van het gebouw

De plattegrond lijkt na verlating deels te zijn ontmanteld. De twee meest oostelijke 

middenstijlen zijn namelijk uitgegraven. Bij de middenstijlen in het woongedeelte was 

nog wel een paalkern zichtbaar in de coupe. Hetzelfde geldt voor de dakdragende 

wandstijlen bij de centrale ingang. De palen lijken ter plekke te zijn weggerot. 
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Vondstmateriaal

Aardewerk   

Het aardewerk bestaat uitsluitend uit Romeins gedraaid materiaal (tabel 22.11). Het 

merendeel is afkomstig uit de uitgegraven middenstijl (S11825).

categorie type N MAE

terra sigillata - 1 1

Dragendorff 45 1 1

geverfd - 4 3

Stuart 10 1 1

metaalglans Oelmann 33 1 1

gladwandig - 21 20

Vanvinckenroye 1967.87 1 1

Vanvinckenroye 1967.110 1 1

amfoor Haalebos 8052 2 1

dolium Stuart 147 2 2

wrijfschaal - 2 2

Stuart 149 3 2

Vanvinckenroye 1967.94 1 1

Vanvinckenroye 1991.353 1 1

ruwwandig - 17 10

Holwerda AR 133-136 1 1

Holwerda AR 140-142 5 2

Vanvinckenroye 1967.104 1 1

Vanvinckenroye 1967.119 6 1

totaal   72 72

Bouwmateriaal

Het bouwmateriaal dat bij deze structuur werd gevonden bestaat uit 2 stukken van 

tegulae, 1 fragment van een imbrex en 6 stukken verbrande leem.

Steen

In één van de dakdragende buitenstijlen (S11834) werd een wetsteen gevonden van 

een kwartsitische zandsteen. In de uitgraafkuil van één van de middenstijlen (S11825) 

werd een slijpsteen gevonden van dezelfde steensoort.

Overig

Uit zowel de laatstgenoemde kuil als het verdiepte (stal)deel zijn in totaal 6 stukken 

slakmateriaal gevonden.

Archeobotanie

In het noordelijke deel van het huis zijn enkele diepe kuilen aangetroffen. Uit een van 

de kuilen (S11824) is een grondmonster op botanische macroresten geïnventariseerd 

(hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Het resultaat was een enkele verkoolde korrel 

van emmertarwe (Triticum dicoccon) en veel houtskool.

Datering

De plattegrond is typologisch in de late 2de of de 3de eeuw te dateren. De datering van 

het aardewerk past in dit beeld. Zowel de wrijfschalen van het type Vanvinckenroye 

1967.94 (1991.352-353) als de beker van metaalglansaardewerk Oelmann 33 werden 

pas vanaf het einde van de 2de eeuw geproduceerd. De terra sigillata-wrijfschaal 

Dragendorff 45 afkomstig uit het verdiepte staldeel heeft een einddatering na 200. De 

einddateringen van de Maasvalleiamfoor Haalebos 8052 (Mosan 1), het geverfde bord 

Stuart 10 en de overige terra sigillata uit de Argonnen ligt rond 225. Op basis hiervan is 

de structuur in de eerste helft van de 3de eeuw n.Chr te dateren.

Tabel 22.11
Determinatie van het gedraaid Romeins 
aardewerk uit structuur 387. (N = aantal 
scherven, MAE = maximum aantal exem-
plaren).
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Structuur 388

Onderzoek

Structuur 388 ligt in werkput 223 en is in het veld herkend. De structuur is mogelijk niet 

compleet en heeft dan in oostelijke richting verder doorgelopen. In het verlengde van 

de noordelijke lange wand liggen namelijk verschillende paalkuilen die mogelijk deel 

uitgemaakthebben van deze wand. Structuur 388 ligt verder in een (ouder) palencluster 

waardoor niet precies duidelijk was welke sporen tot de plattegrond horen en welke 

niet.

Constructie

Het gebouw heeft een minimale lengte van 15,4 meter en een breedte van 7,1 meter. 

De plattegrond is ZW-NO georiënteerd. Het gebouw is tweebeukig met een centrale rij 

middenstijlen, waarvan er drie zijn teruggevonden. Centraal in de plattegrond ligt een 

grote kuil (S10793), die waarschijnlijk een middenstijl verstoord heeft. Als dit inderdaad 

het geval is, dan bedraagt de onderlinge afstand tussen de middenstijlen ca. 4  tot 6 

meter. De meest westelijke middenstijl is in de korte wand geplaatst, aan de oostkant 

is dit niet duidelijk. Gezien de vorm van de middenstijlen in het vlak (rond) en in de 

coupe (cilindrisch) en de geringe breedte van de plattegrond is deze te classificeren als 

een overgangstype Oss-Ussen 5/Alphen-Ekeren.

Wanden

De wanden bestonden uit uit (deels dubbel gestelde) palen. De onderlinge afstand 

tussen de wandpalen ligt tussen 0,80 en 1,20 meter. 

Ingangen

Mogelijk heeft zich in de zuidwestelijke korte zijde een ingang bevonden. Hier 

zijn namelijk enkele diepere paalkuilen aanwezig. In de lange wanden zijn geen 

overtuigende ingangspartijen aan te wijzen. 

Dak

Het gebouw was in ieder geval aan de zuidwestzijde voorzien van een zadeldak. Dit 

blijkt uit de plaatsing van de middenstijl hier in de korte wand.

Binnenindeling

In het oostelijke deel van het huis is een verdiept gedeelte aangetroffen, mogelijk een 

stal. Direct ten westen van deze stal zijn een viertal paalkuilen aanwezig die mogelijk 

onderdeel hebben uitgemaakt van een scheidingswand binnen het huis. 

Bijzondere elementen

Deze plattegrond laat een aantal bijzondere elementen zien. Ten eerste ligt het 

verdiepte (stal)gedeelte niet in het uiterste oosten van de plattegrond, maar in een van 

de centrale traveëen. Daarnaast is het voorkomen van een verdiept gedeelte in dit type 

plattegrond opmerkelijk, omdat dit type in de vroeg-Romeinse tijd wordt gedateerd en 

het vroegste voorkomen van verdiepte gedeeltes pas in de 2de eeuw na Christus ligt.  

De stal in deze structuur heeft  afmetingen van 4,70 x 2,50 meter en heeft een vlakke 

bodem. De restdiepte is ca. 10 cm.

In het westelijke deel van de plattegrond zijn ter hoogte van de vermoedelijke ingang 

verschillende andere paalkuilen aanwezig die mogelijk een constructie hebben 

gevormd binnen de structuur. Door de ligging van de structuur binnen een palencluster 

is het echter niet met zekerheid te zeggen of deze specifieke paalkuilen nu bij de 

structuur horen of niet. 
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Verdwijnen van het gebouw

Bij twee middenstijlen is een paalkern aangetroffen in de coupe. Ook bij 

enkele wandstijlen is een paalkern herkend. De overige sporen waren zodanig 

gehomogeniseerd dat hier geen kern is waargenomen. Waarschijnlijk is het gebouw na 

gebruik langzaam weggerot. 

De kuil (S10793) ter hoogte van de vermoede middenstijl moet waarschijnlijk jonger 

gedateerd worden dan de plattegrond en lijkt te horen bij een cluster kuilen dat net ten 

zuidoosten van de structuur ligt.



S12665

S12232

S10793

Legenda

kuilen/potstallen structuur
paalsporen/kuilen
natuurlijke/recente sporen

0

2m

spoordiepte structuur

13,60 m+NAP

4m0



sporen structuur

Figuur 22.19 
Structuur 388. Schaal 1:200.



922 BeSt-aarle

Vondstmateriaal

Aardewerk 

Het aardewerk betreft uitsluitend gedraaid aardewerk dat op vijf scherven na 

afkomstig is uit het verdiepte stalgedeelte. Het materiaal staat uiteengezet in tabel 

22.12.

categorie type N MAE

terra sigillata Dragendorff 29 1 1

Dragendorff 37 1 1

gladwandig - 1 1

dolium Stuart 147 5 4

wrijfschaal - 2 2

ruwwandig - 6 5

Loeschcke 58 1 1

totaal   17 15

Steen

Uit paalkuil S12665 is een fragment tefriet verzameld, waarschijnlijk afkomstig van een 

maalsteen.

Metaal 

In kuil S10793 werden een fragment van een ijzeren plaatje en een ijzeren spijker 

gevonden.

Archeobotanie

Uit kuil S10793 is een monster op macroresten geïnventariseerd (hoofdstuk 26, 

bijlagen 26.1 en 26.2). Het monster leverde veel houtskool op en een niet nader te 

determineren etensrest. De resten zijn niet verder geanalyseerd.

Datering

Typologisch moet de structuur in de vroeg-Romeinse tijd gedateerd worden. De 

aanwezigheid van een verdiept (stal)gedeelte past echter niet goed bij deze datering, 

aangezien verdiepte stallen over het algemeen pas vanaf de 2de eeuw dateren. 

Op basis van het vondstmateriaal lijkt een datering rond het einde van de 1ste eeuw  

en het begin van de 2de eeuw het meest waarschijnlijk. In een van de wandstijlen werd 

een scherf van een Zuid-Gallische terra sigillata-kom Dragendorff 29 gevonden met 

productiedatum tussen 40 en 80. Eveneens nog 1ste-eeuws kan de ruwwandig pot van 

het type Loeschcke 58 zijn, een gedraaide kurkurnvom. Uit het verdiepte (stal)gedeelte 

is ook materiaal verzameld van een vorm die op zijn vroegst rond 100 na Chr. gemaakt 

is,  namelijk de kom Dragendorff 37 van Midden-Gallische terra sigillata

Structuur 389

Onderzoek

Het grootste deel van structuur 389 bevond zich in werkput 223 en is in het veld 

herkend. Het zuidwestelijke uiteinde lag in werkput 224. Een deel van de noordelijke 

lange wand is verstoord door een recente greppel, waardoor het vlak hier iets dieper 

is aangelegd. De precieze lengte van het gebouw was moeilijk te reconstrueren omdat 

zich ter plaatse een zwerm (oudere) paalkuilen bevindt. Het was daardoor niet precies 

duidelijk welke paalkuilen tot de wand gerekend moesten worden. Mogelijk was de 

plattegrond aan beide zijden langer. In het verlengde van de lange wanden liggen 

Tabel 22.12
Determinatie van het gedraaid Romeins 
aardewerk uit structuur 388. (N = aantal scher-
ven, MAE = maximum aantal exemplaren).
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namelijk nog een aantal paalkuilen. Alle sporen zijn gecoupeerd en gefotografeerd. De 

middenstijlen en kuilen zijn ook getekend.

Constructie

Het gebouw heeft een lengte van 18 meter (tussen de herkende middenstijlen) en een 

breedte van ca. 7,50 meter. De plattegrond is ZW-NO georiënteerd en tweebeukig. Er 

zijn vier middenstijlen gevonden met een onderlinge afstand van 4,00 tot 6,10 m. De 

meest oostelijke middenstaander heeft de vorm die men bij een Alphen-Ekeren huis 
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zou verwachten: langwerpig in het vlak en revolvertasvormig in de coupe. De vorm 

lijkt echter grotendeels veroorzaakt door een uitgraafkuil, die zich in het vlak en de 

coupe onduidelijk aftekende. De overige staanders zijn allemaal wel duidelijk rond 

en cilindrisch van vorm in vlak en coupe. Ook de meest westelijk staander, die (deels) 

uitgegraven is. In combinatie met de wanden van deels dubbel gestelde wandpalen is 

het gebouw te classificeren als een overgangstype Oss-Ussen 5 / Alphen Ekeren. 

Wanden

Voor zover reconstrueerbaar bestaan de wanden deels uit dubbel gestelde palen en 

deels uit  gestelde palen. 

Ingangen

Er worden twee ingangspartijen vermoed in het centrale deel van de plattegrond. De 

ingangen liggen tegenover elkaar in de lange zijden van de wand en zijn herkenbaar 

doordat hier sprake is van een onderbreking in de wand. De openingen hebben hier 

een afmeting van ca. 1,90 m.

Dak

De dakconstructie is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk had het huis een schilddak, 

aangezien de wandstijlen aan beide kanten van de plattegrond verder door lijken te 

lopen dan de middenstijlen. 

Reparaties en verbouwingen

Onduidelijk door de grote hoeveelheid (niet geassocieerde) paalkuilen ter plaatse.

Verdwijnen van het gebouw

De meest westelijke en de meest oostelijke middenstijl lijken (deels) te zijn 

uitgegraven, mogelijk voor hergebruik. De andere middenstijlen zijn blijven staan en 

langzaam weggerot. 

 

Vondstmateriaal

Aardewerk

De sporen van de plattegrond leverden in totaal 5 scherven aardewerk op. Het gaat om 

1 scherf gedraaid gladwandig aardewerk en 1 scherf handgevormd aardewerk

Archeobotanie

Van een paalkuil (S11011) is een grondmonster op botanische macroresten onderzocht 

(hoofdstuk 26, bijlagen 1 en 2). Het monster bevat geen plantenresten uitgezonderd 

een redelijke hoeveelheid houtskool. Dit materiaal is niet verder geanalyseerd.

Datering

Op basis van het type (overgangstype Oss-Ussen 5/Alphen-Ekeren) dateert de 

plattegrond uit de vroeg-Romeinse periode. Het is op basis van het aardewerk of 

oversnijdingen niet mogelijk de plattegrond nauwkeuriger te dateren.

Structuur 394

Onderzoek

Structuur 394 lag voor het grootste gedeelte in werkput 214 en is in het veld herkend. 

De plattegrond maakt deel uit van een cluster huisplattegronden, waarin ook 
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structuren 395, 399 en 400 liggen. De plattegronden oversnijden elkaar en in het veld 

is uitgebreid aandacht besteed aan de relatieve chronologie van dit cluster. Alle sporen 

zijn gecoupeerd en gefotografeerd, de middenstijlen zijn ook getekend. 

Constructie

De plattegrond is 24,50 m lang en 7,30 m breed en WZW-ONO georiënteerd. Het 

gebouw is tweeschepig. Er zijn vijf middenstijlen gevonden met een onderlinge 
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afstand van 3,75 tot 8,10 m. De afstand tussen de tweede en derde middenstijl is 

relatief groot en hier lijkt dan ook een middenstijl te ontbreken. Waarschijnlijk is dit 

gedaan om meer ruimte te creëren in het huis. De middenstijl is vervangen door twee 

grote buitenstijlen. Beide buitenstijlen staan opvallend ver buiten de wand (ca. 2,5 

meter). Op basis van de constructie kan de plattegrond getypeerd worden als een type 

Hoogeloon 2A.  

Wanden

De wanden  bestonden grotendeels uit losse palen met een onderlinge afstand tussen 

1,40 en 1,75 meter. In enkele gevallen is sprake van paarsgewijs geplaatste wandstijlen. 

Ook de korte wanden waren nog zichtbaar. 

Ingangen

Min of meer centraal in de lange wanden lijken zich twee ingangen te bevinden. De 

ingangspartijen kenmerken zich  door een onderbreking in de rij wandstijlen en door  

diepere, dubbel geplaatste paalkuilen aan weerszijden van de ingangspartijen. De 

ingangen zijn hier ongeveer 2 meter breed.

Dak

Het gebouw was voorzien van een zadeldak, gezien de plaatsing van de middenstijlen 

in de korte wanden. 

Binnenindeling

Het woondeel lag vermoedelijk in het westelijke deel van het gebouw. In dit deel 

is meer ruimte gecreëerd door een van de middenstijlen te vervangen door twee 

buitenstijlen.   

Verdwijnen van het gebouw

Alle middenstijlen lijken ter plekke te zijn weggerot. In drie van de vijf middenstijlen is 

een restant van de eikenhouten staander aangetroffen (V7049, 7050 en 7075).

Vondstmateriaal

Aardewerk

De plattegrond leverde zes scherven gedraaid aardewerk op. 

categorie type N MAE

gladwandig - 3 1

dolium Stuart 147 1 1

wrijfschaal Stuart 149 1 1

ruwwandig - 1 1

totaal   6 4

Hout

Van de houten staanders V 7049 en 7050 bleek nog voldoende bewaard voor een 

determinatie, wel waren beide stukken sterk verweerd. Beide staanders waren van 

eikenhout en rechthoekig bekapt met een vlakke onderkant. Bij V 7050 waren de 

afmetingen nog enigszins reconstrueerbaar. Deze  bedroegen 51 x 17,5 cm. Op beide 

fragmenten waren nog bijlafslagen herkenbaar.

Tabel 22.13
Determinatie van het gedraaid Romeins 
aardewerk uit structuur 394. (N = aantal 
scherven, MAE = maximum aantal exem-
plaren).
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Datering

Het aardewerk kan niet gebruikt worden voor een preciezere datering. De resten van 

de  houten staanders konden helaas niet dendrochronologisch gedateerd worden 

omdat te weinig jaarringen aanwezig waren. Typologisch is de plattegrond in de late 

2de of 3de eeuw te dateren.

Op basis van oversnijdingen en oriëntatie van de verschillende plattegronden kan 

wel een relatieve datering gegeven worden van de huisplattegronden in het cluster.

Structuur 394 overlapt in het zuiden met de structuren 395 en 399. De meest westelijke 

middenstijl van structuur 394 lijkt een wandstijl te oversnijden van structuur 395. Ook 

structuur 399 oversnijdt structuur 395. Structuur 399 wordt op zijn beurt oversneden 

door structuur 400. Op basis hiervan kan gezegd worden dat structuur 395 het oudste 

is. Er zijn geen oversnijdingen zichtbaar tussen structuur 394 en 399. Structuur 

399 heeft echter dezelfde oriëntatie als structuur 395 en is vermoedelijk de directe 

opvolger van deze structuur. Beide gebouwen dateren waarschijnlijk in de 2de eeuw. 

Structuren 394 en 400 hebben ook dezelfde oriëntatie en zijn ook elkaars opvolgers. 

Structuur 400 is daarbij het jongste gebouw in het cluster is met een datering in de 3de 

eeuw. Structuur 394 dateert waarschijnlijk aan het eind van de 2de of in de 3de eeuw.

Structuur 395

Onderzoek

Structuur 395 ligt in een cluster huisplattegronden, waarin ook structuren 394, 399 en 

400 in gevonden zijn. Het grootste deel van de plattegrond lag in werkput 234 en is in 

het veld herkend. De structuur is extensief opgegraven. Alle sporen zijn gecoupeerd en 

gefotografeerd. De middenstijlen zijn met behulp van een minigraver gecoupeerd. 

Constructie

De plattegrond is 24 meter lang en 7,50 m breed en is WZW-ONO georiënteerd. Het 

gebouw is tweebeukig. Er  zijn zes kuilen van uitgegraven middenstijlen gevonden en 

één middenstijl gevonden met een onderlinge afstand van ca. 3 tot 7 m. De buitenste 

middenstijlen waren in de korte wand geplaatst. De oorspronkelijke vorm van de 

middenstaanders in het vlak lijkt langwerpig te zijn geweest. Op basis hiervan is deze 

plattegrond te classificeren als een type Alphen-Ekeren. 

Wanden

Voor zover reconstrueerbaar bestonden de wanden uit enkele en dubbel gestelde 

wandpalen. Slechts enkele paalsporen konden aan de korte wanden worden 

toegekend. 

Ingangen

Op basis van de configuratie palen min of meer centraal in de noordelijke wand 

bevond zich daar een ingangspartij. Vermoedelijk bevond zich op dezelfde plaats in de  

zuidelijke wand ook een ingangspartij, maar de sporen daarvan zijn verdwenen door 

structuur 400. 

Dak

Het gebouw was voorzien van een zadeldak. Dit blijkt uit de middenstijlen die in de 

korte wand zijn geplaatst.
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Binnenindeling

Er zijn geen aanwijzingen voor de binnenindeling van de plattegrond.

Reparaties en verbouwingen

Enkele paalsporen in de zuidwesthoek stonden dichter tegen de dubbel geplaatste 

wandpalen. Mogelijk gaat het hier om een versteviging of reparatie. Daarnaast staan 

de twee centrale middenstijlen vrij dicht bij elkaar. Mogelijk is hier ook sprake geweest 

van een reparatie of versteviging van de constructie.



S12892 S12946S12920

Legenda

kuilen/potstallen structuur
paalsporen/kuilen
natuurlijke/recente sporen
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spoordiepte structuur

14,04 m+NAP

4m0


sporen structuur

Figuur 22.22 
Structuur 395. Schaal 1:200.
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Bijzondere elementen

Geen

Verdwijnen van het gebouw

Op de meest westelijke middenstijl na zijn alle middenstijlen uitgegraven. De 

plattegrond lijkt dus ontmanteld te zijn na verlating. 

Vondstmateriaal

Aardewerk

Het aardewerk uit de plattegrond is afkomstig uit de uitgraafkuilen S12892, S12920 en 

S12946. Het gaat in totaal om 24 scherven (tabel 22.14). 

categorie type N MAE

geverfd - 1 1

gladwandig - 7 5

amfoor - 1 1

dolium Stuart 147 1 1

wrijfschaal Brunsting 37 1 1

ruwwandig - 10 9

totaal   21 18

Steen

In uitgraafkuil S12892 werden 10 fragmenten tefriet gevonden, vermoedelijk afkomstig 

van een maalsteen. 

Datering

Op basis van het wrijfschaalfragment Brunsting 37 uit uitgraafkuil S12892 kan gezegd 

worden dat het huis op z’n laatst aan het eind van de 2de eeuw ontmanteld is. De 

oversnijding tussen plattegrond 395 en 399 is niet duidelijk. Een nauwkeurigere 

datering dan (tweede helft van) de 2de eeuw is niet te geven

Structuur 398

Onderzoek

Structuur 398 bevond zich grotendeels in werkput 233 en is in het veld herkend. 

Het noordoostelijke deel is opgegraven in werkput 213. Het vlak was ter hoogte van 

deze plattegrond slecht leesbaar, waardoor er mogelijk sporen niet herkend zijn. De 

plattegrond is extensief opgegraven. Alle sporen zijn gecoupeerd, de middenstijlen 

zijn gefotografeerd en getekend en van representatieve sporen is een foto genomen. 

De middenstijlen en het verdiepte stalgedeelte zijn met behulp van de mingraver 

gecoupeerd. Het verdiepte gedeelte is bemonsterd door middel van een pollenbak (V 

7124) en een botanisch monster (V7125). 

Constructie

De plattegrond is 24,80 meter lang en 7,60 m breed en is ZW-NO georiënteerd. Het 

gebouw is tweebeukig. De kernconstructie bestaat uit drie middenstijlen met een 

onderlinge afstand van 12,40 meter. Deze grote afstand betekent dat de daklast deels 

door palen in de wand gedragen moet zijn. Van dergelijke dakdragende wandstijlen 

is echter slechts één exemplaar teruggevonden in de noordelijke lange wand. Het 

ontbreken van de andere dragende wandstijlen is waarschijnlijk te danken aan 

de slechte herkenbaarheid van de grondsporen. Op basis van de constructie is de 

plattegrond te classificeren als een type Hoogeloon 2B. 

Tabel 22.14
Determinatie van het gedraaid Romeins 
aardewerk uit structuur 395. (N = aantal 
scherven, MAE = maximum aantal exem-
plaren).
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Wanden

De lange wanden bestaan uit dubbel gestelde en losse palen met een onderlinge 

afstand van 1,70 tot 2,35 meter. Er zijn geen duidelijke sporen teruggevonden van de 

korte wanden.

Ingangen

Er zijn geen duidelijke ingangspartijen herkenbaar in de plattegrond. 

S12810 S12713

Legenda

kuilen/potstallen structuur
paalsporen/kuilen
natuurlijke/recente sporen

0

2m

spoordiepte structuur

14,09 m+NAP

4m0



sporen structuur

Figuur 22.23 
Structuur 398. Schaal 1:200.
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Dak

Het gebouw was voorzien van een zadeldak, wat blijkt uit de plaatsing van 

middenstijlen in de korte wanden.

Binnenindeling

In het noordoosten van het huis is een verdiept gedeelte aanwezig. Mogelijk bevond 

zich hier de stal. . Het woongedeelte moet in het zuidwestelijke deel gezeten hebben. 

Bijzondere elementen

In het noordoosten is een verdiept (stal)gedeelte aangetroffen. Het spoor meet 7,10 bij 

4,90 meter en had nog een restdiepte van 23 cm.

Verdwijnen van het gebouw

Middenstijl S12810 lijkt te zijn uitgegraven, maar in de coupes van de andere twee 

middenstijlen was nog een paalkern zichtbaar. Vermoedelijk is het gebouw na verlating 

deels ontmanteld.

 

Vondstmateriaal

Aardewerk

De sporen van de plattegrond leverde 213 scherven gedraaid aardewerk op. Nagenoeg 

al het materiaal is afkomstig uit het verdiepte (stal)gedeelte. Er is één scherf 

handgevormd aardewerk in het complex aanwezig. Waarschijnlijk gaat het hierbij niet 

om Romeins aardewerk maar om opgespit ijzertijd aardewerk.

categorie Type N MAE

terra sigillata - 2 2

Dragendorff 32 1 1

Dragendorff 45 2 2

geverfd Stuart 10 1 1

gladwandig - 30 29

Stuart 219 1 1

Vanvinckenroye 1967.90 3 1

amfoor Dressel 20 1 1

Haalebos 8052 15 8

dolium Stuart 147 48 23

wrijfschaal - 13 8

Vanvinckenroye 1967.94 4 4

ruwwandig - 52 43

Oelmann 87 1 1

Oelmann 89 8 5

Stuart 210 var. 1 1

Stuart 216 1 1

type ?? 1 1

Willems T2 1 1

Willems T2 var. 2 2

Holwerda AR 140-142 25 12

totaal   213 148

Bouwmateriaal

In het verdiepte (stal)deel zijn drie dakpanfragmenten gevonden (2 fragmenten van 

tegulae en 1 fragment van een imbrex)p. In een van de paalkuilen werd ook nog een 

niet determineerbaar dakpanfragment gevonden.

Tabel 22.15
Determinatie van het gedraaid Romeins 
aardewerk uit structuur 398. (N = aantal 
scherven, MAE = maximum aantal exem-
plaren).
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Metaal

In het verdiepte gedeelte is één ijzeren staafje gevonden.

Steen

In totaal zijn 8 fragmenten steen gevonden in structuur 398. Al het steen is afkomstig 

uit het verdiepte gedeelte. Het gaat hoofdzakelijk om fragmenten tefriet, vermoedelijk 

afkomstig van maalstenen. Daarnaast is een complete wetsteen van kwartsiet 

gevonden.

Overig

In het verdiepte (stal)gedeelte is een klein fragment glas gevonden (1,6 gram, niet 

determineerbaar) en een stuk slak.

Archeobotanie

Van de vulling van het verdiepte staldeel is één grondmonster op botanische resten 

geïnventariseerd (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Er zijn geen verkoolde, noch 

onverkoolde botanische macroresten waargenomen. Het monster bevat weinig 

determineerbaar houtskool.

Datering

De plattegrond is typologisch in de late 2e  eeuw of 3e eeuw te dateren. De jongste 

aardewerkvormen uit het complex zijn de wrijfschalen Vanvinckenroye 1967.94 

(1991.352-353), waarvan de productie start in het begin van de 3de eeuw (mogelijk 

eind 2de eeuw). De einddatering van het geverfde bord type Stuart 10 ligt rond 

200/225. Ook verschillende andere vormen (de Maasvalleiamforen Haalebos 8052 en 

de Oost-Gallische terra sigillata) worden niet meer geproduceerd na 225. Op basis van 

het aardewerk is de plattegrond te dateren rond het einde van de 2de eeuw of meer 

waarschijnlijk in het eerste kwart van de 3de eeuw.

Structuur 399

Onderzoek

Structuur 399 ligt in het cluster plattegrond, waarvan ook structuren 394, 395 en 400 

deel uitmaken. De plattegrond lag grotendeels in werkput 234. Een klein deel bevond 

zich in werkput 214. 

Structuur 399 is extensief opgegraven. Alle sporen zijn gecoupeerd en gefotografeerd. 

De middenstijlen zijn gecoupeerd met behulp van een minigraver.

Constructie

De plattegrond is  minimaal 23 meter lang en 7,30 m breed. De plattegrond 

is WZW-ONO georiënteerd en tweebeukig met een kernconstructie van vier 

middenstijlen. De middenstijlen hebben een onderlinge afstand tussen 5,0 en 7,0 m. De 

meest westelijke middenstijl was in de korte wand geplaatst. De oostelijke wand lijkt 

verder te hebben doorgelopen dan de meest oostelijke middenstijl. Gezien de vorm 

van de middenstaanders (revolvertasvormig in coupe) kan het huis getypeerd worden 

als een Alphen-Ekeren huis. 

Wanden

De meeste wandpalen zijn in paren geplaatst. Mogelijk waren ze alle wandpalen in 

paren geplaatst, maar is een deel van deze sporen niet bewaard gebleven. Tussen de 

wandpalen waren de wanden geplaatst. 



catalOguS rOmeinSe tijd   933

Ingangen

Er zijn geen duidelijke ingangspartijen aan te wijzen in de plattegrond.

Dak

Het gebouw was aan de westkant voorzien van een zadeldak. Dit blijkt uit de 

middenstijl die in de westwand staat. De dakconstructie aan de oostkant is van het 

gebouw is onduidelijk. Vermoedelijk was deze kant voorzien van een schilddak, omdat 

de wanden verder doorlopen dan de middenstijlen.

Binnenindeling

Geen aanwijzingen voor.

S13097

Legenda

kuilen/potstallen structuur
paalsporen/kuilen
natuurlijke/recente sporen

0

2m
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sporen structuur

Figuur 22.24 
Structuur 399. Schaal 1:200.



934 BeSt-aarle

Verdwijnen van het gebouw

Drie van de vier middenstijlen waren uitgegraven. Vermoedelijk is de plattegrond deels 

ontmanteld na te zijn verlaten.  

Vondstmateriaal

De sporen van deze plattegrond leverden nauwelijks vondstmateriaal op. Het gaat 

om een fragment verbrande leem en 17 fragmenten tefriet (S13097), waarschijnlijk 

afkomstig van een maalsteen.

Datering

De plattegrond was niet te dateren op basis van vondstmateriaal. Op basis van de 

aanwezige oversnijdingen tussen de verschillende huisplattegronden 394, 395, 399 en 

400 lijkt huis 399 echter in de 2de eeuw gedateerd te moeten worden. 

Structuur 400

Figuur 22.25 Structuur 400. Schaal 1:200.

Onderzoek

Structuur 400 ligt in het cluster plattegronden, waar ook de plattegronden van 

structuur 394, 395 en 399 in gevonden zijn. Structuur 400 oversnijdt structuren 395 en 

399. De structuur is extensief opgegraven. Alle sporen zijn gecoupeerd, maar alleen 

de middenstijlen zijn gefotografeerd en getekend. De middenstijlen en verdiepte 

gedeeltes zijn gecoupeerd met behulp van een minigraver. Van de overige sporen zijn 

alleen de best geconserveerde/representatieve sporen gecoupeerd.

Constructie

De plattegrond is 23 m lang en 8,5 m breed en is WZW-ONO georiënteerd. Het gebouw 

is tweebeukig met een kernconstructie van vijf middenstijlen. De onderlinge afstand 

tussen de middenstijlen ligt tussen 4 en 7 meter. De middenstijlen zijn in het vlak 

langwerpig van vorm en in de coupe revolvertasvormig. Op basis hiervan kan deze 

plattegrond als een type Alphen-Ekeren worden geclassificeerd. 

Wanden

De wanden van de structuur lijken grotendeels uit dubbel gestelde palen bestaan te 

hebben, maar deze zijn niet allemaal bewaard gebleven. Tussen deze palen was de 

wand geplaatst in een wandgreppel, waarvan nog delen bewaard gebleven zijn.

Ingangen

In de lange wanden zijn zes ingangspartijen herkend. Het gaat om drie tegenover 

elkaar gelegen ingangen in de beide lange wanden. De centrale ingangen zijn het 

breedst met een opening van ca. 1,75 meter. De breedte van de overige ingangen ligt 

rond de 1,2 meter. 

Dak

Het gebouw was voorzien van een zadeldak. Dit blijkt uit de plaatsing van de 

middenstijlen in de korte wand.

Binnenindeling

Vermoedelijk bevond het woongedeelte zich centraal in de plattegrond. Hier is door 

middel van een grotere afstand tussen de middenstijlen een grotere open ruimte 
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gecreëerd. In de meest westelijk en oostelijke traveeën bevond zich een verdiepte 

gedeeltes. Mogelijk bevonden zich hier stallen

Bijzondere elementen

Een bijzonder aspect aan de plattegrond is het feit dat twee verdiepte gedeeltes zijn 

aangetroffen. Het oostelijke spoor meet 4,85 bij 3,15 meter met een restdiepte van 

16 cm. De afmetingen van het westelijke spoor bedragen 6,70 bij 3,30 meter met een 

restdiepte van 10 cm. 

Naast de (stal)gedeeltes is ter hoogte van de zuidelijke centrale ingang een kuil 

aanwezig. Deze is Daarnaast is aan de oostzijde van de zuidelijke ingang sprake van 

een kuil (S12901). Mogelijk is deze voor opslag gebruikt. 

Verdwijnen van het gebouw

Alle middenstijlen zijn langzaam weggerot nadat het gebouw is verlaten. In een van de 

paalkuilen (S12900) bevond zich nog het restant van een houten staander.. De staander 

uit spoor 12854 is wel uitgegraven en was mogelijk nog geschikt voor hergebruik. 

Vondstmateriaal

Aardewerk

De sporen van de plattegrond leverden 182 scherven aardewerk op, waarvan drie 

handgevormd. Het meeste aardewerk is verzameld uit de verdiepte (stal)gedeeltes 

S12855 en S1291s en een segment van de wandgreppel (S13002). Vermoedelijk is bij 

dit laatste spoor sprake van een administratiefout, omdat het spoor nogal klein is. Het 

is aannemelijker dat ook dit vondstnummer verzameld is uit een van beide verdiepte 

(stal)gedeeltes.  

categorie type N MAE

zoutaardewerk - 1 1

geverfd - 2 2

gladwandig - 41 37

Vanvinckenroye 1967.90 2 2

Vanvinckenroye 1967.119 2 1

amfoor - 1 1

Dressel 20 1 1

dolium Stuart 147 21 18

wrijfschaal - 2 2

ruwwandig - 75 56

Oelmann 89 1 1

Stuart 219 1 1

Willems T2 3 1

Willems T2 var. 1 1

Holwerda AR 139 var. 2 1

Holwerda AR 140-142 2 2

Vanvinckenroye 1967.104 1 1

type ?? 4 1

rom indet - 5 5

totaal   168 135

Bouwmateriaal

Uit het verdiepte (stal)gedeelte S12913 en een kuil S12901 zijn twee fragmenten van 

imbrices afkomstig.

Tabel 22.16
Determinatie van het gedraaid Romeins 
aardewerk uit structuur 398. (N = aantal 
scherven, MAE = maximum aantal exem-
plaren).
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Steen

Naast een vuurstenen schrabber uit een paalkuil die vermoedelijk als opspit te 

interpreteren is, werden in kuil S12901 en in de verdiepte (stal)gedeeltes drie 

fragmenten tefriet, waarschijnlijk afkomstig van maalstenen en een fragment van een 

zandstenen slijpsteen gevonden 

Metaal

In de verdiepte stalgedeeltes werden twee ijzeren objecten gevonden. Een niet nader 

determineerbaar brokjes en een staafje.

Hout

In middenstijl S12900 werd het restant van een eikenhouten staander gevonden. Het 

stuk was slecht geconserveerd. Er is één hakspoor waargenomen.

Overig

1 fragment verbrande leem en 1 stuk slak.

Archeobotanie

Een monster uit een van de verdiepte gedeeltes (S12855)  is op botanische resten 

geïnventariseerd (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Er zijn geen verkoolde, noch 

onverkoolde botanische macroresten waargenomen. Het monster bevat wel vrij veel 

analyseerbaar houtskool. Dit is echter niet nader onderzocht.

Datering

Op basis van oversnijdingen moet structuur 400 jonger zijn dan structuur 399 en 395. 

Vermoedelijk is het de voorganger of opvolger van structuur 394. De eikenhouten 

staander uit S12900 kon helaas niet dendrochronologisch gedateerd worden omdat te 

weinig jaarringen aanwezig waren. 

Ook het aardewerk is niet nauwkeuriger te dateren dan in de tweede helft van de 2de 

eeuw of het eerste kwart van de 3de eeuw. Bovendien moet hier rekening worden 

gehouden met opspit van materiaal uit de oudere plattegronden 395 en 399. Op basis 

van de datering van 395 en 399 moet 400 vermoedelijk in de eerste helft van de 3de 

eeuw gedateerd worden net als structuur 394. 

Structuur 405

Onderzoek

In werkputten 238 en put 239 zijn enkele sporen van een huisplattegrond aangetroffen. 

De plattegrond is zeer slecht bewaard gebleven, omdat het perceel ter plaatse deels 

ontgrond lijkt te zijn. De plattegrond is herkend aan drie middenstijlen en een verdiept 

(stal)deel. Alle sporen zijn gecoupeerd en gefotografeerd. Alleen een middenstijl en de 

buitenstijl in werkput 239 zijn getekend. 

Constructie

De plattegrond is tweebeukig en WZW-ONO georiënteerd. De kernconstructie bestaat 

uit drie middenstijlen met een onderlinge afstand van 11 meter. De totale lengte van 

de plattegrond tussen de drie middenstijlen bedraagt 21,70 meter. Vanwege de grote 

afstand tussen de middenstijlen zal het dak ook deels gedragen zijn door dakdragen 

stijlen in de wand. Daarvan is één exemplaar bewaard gebleven (restdiepte 10 cm). 

Op basis van de constructie kan de plattegrond geclassificeerd worden als een type 

Hoogeloon 2B. 
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Wanden

Er zijn geen sporen van de wanden teruggevonden. 

Dak

Vermoedelijk waren de uiterste middenstijlen in de korte wand geplaatst. Dit zou 

betekenen dat het huis voorzien was van een zadeldak. 

Binnenindeling

In het oostelijke deel van het gebouw is een verdiept deel aanwezig. Mogelijk bevond 

zich hier de stal. Het spoor had afmetingen van 5,30 bij 4,75 meter en een restdiepte 

van maximaal 16 cm. 

S13137

S13140

Legenda

kuilen/potstallen structuur
paalsporen/kuilen
natuurlijke/recente sporen
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13,45 m+NAP

4m0


sporen structuur

Figuur 22.26 
Structuur 405. Schaal 1:200.
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Verdwijnen van het gebouw

De centrale middenstijl lijkt te zijn uitgegraven. De overige twee zijn blijven staan en 

ter plekke weggerot. Mogelijk is de plattegrond deels ontmanteld na verlating. 

Vondstmateriaal

In het verdiepte stalgedeelte (s13140) en in uitgraafkuil (S13137) zijn in totaal 3 scherven 

gedraaid aardewerk gevonden. Het gaat om twee scherven gladwandig aardewerk, 

waaronder een bord type Vanvinckenroye 551-556 en een scherf dikwandig aardewerk 

(dolium type Stuart 147).

Datering

Op basis van het aardewerk is de plattegrond niet nauwkeurig te dateren. Typologisch 

moet de plattegrond echter in de late 2de of 3de eeuw gedateerd worden. 

Structuur 415 

Onderzoek

Structuur 415 bestaat uit een rij middenstijlen in werkputten 223 en 224. De overige 

sporen van deze structuur zijn niet bewaard gebleven doordat een recente sloot deze 

structuur oversnijdt.

Constructie

De middenstijlen liggen 5,50 tot 10,50 meter uit elkaar. Het gebouw heeft dan een 

minimale lengte van 16,5 meter en is ZW-NO georiënteerd. Het is mogelijk dat de 

plattegrond aan de oostzijde langer was, maar dit deel is geheel verstoord door de 

sloot. Gezien de grote afstand tussen de meest westelijke middenstaanders moet een 

deel van de daklast door staanders in de wand gedragen zijn. Deze zijn echter niet 

teruggevonden. Op basis van de constructie is de plattegrond te classificeren als een 

type Hoogeloon 2A. 

Wanden

Sporen van de wand zijn niet bewaard gebleven.

Dak

De dakconstructie is onduidelijk.

Verdwijnen van het gebouw

De middenstijlen lijken te zijn uitgegraven. De plattegrond is na verlating dus in ieder 

geval deels ontmanteld.

Vondstmateriaal

Er is geen vondstmateriaal in deze plattegrond gevonden.

Datering

Op basis van het type plattegrond moet deze in de late 2de of 3de eeuw dateren. 
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Legenda

paalsporen/kuilen
natuurlijke/recente sporen

0

2m

spoordiepte structuur

13,74 m+NAP

4m0



sporen structuur

Figuur 22.27 
Structuur 415. Schaal 1:200.
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Structuur 416

Onderzoek

Structuur 416 ligt in werkput 239, maar is zeer slecht geconserveerd. Het perceel 

waarop deze plattegrond ligt is in het verleden namelijk (deels) ontgrond. De enige 

sporen die resteren zijn een restant van een middenstijl en een verdiept (stal)gedeelte. 

Constructie

Er zijn geen uitspraken mogelijk over de constructie, lengte en breedte van de 

plattegrond. Het verdiepte gedeelte meet 4,20 bij 2,85 meter en heeft een restdiepte 

van 15 cm. De middenstijl was nog 54 cm diep.  

Verdwijnen van het gebouw

De middenstaander lijkt niet te zijn uitgegraven. In het sporen waren de resten van de 

paal nog aanwezig. Deze is geheel vergaan. 

Vondstmateriaal

Aardewerk 

Al het vondstmateriaal is afkomstig uit het verdiept stalgedeelte. In totaal zijn bij de 

opgraving 120 scherven gedraaid aardewerk gevonden en 2 scherven handgevormd, 

waarbij het vermoedelijk om opspit van ouder ijzertijd materiaal gaat. Bij het proef-

sleuvenonderzoek is uit het verdiept stalgedeelte van deze plattegrond ook nog een 

groot complex aardewerk verzameld (177 stuks). Dit materiaal is beschreven door Bink 

(2010, 92-93): In tabel 22.17 is zowel het aardewerk uit het onderhavige onderzoek 

opgenomen als dat uit het proefsleuvenonderzoek.

categorie type N MAE BAAC

handgevormd - 2 1 -

terra sigillata Dragendorff 45 - - 1

geverfd Oelmann 30 - - 1

Oelmann 32 - - 1

metaalglans - 2 2 -

gladwandig - 62 27 -

Deru P11 - - 1

Oelmann 104 var. 1 1 -

Vanvinckenroye 1967.90 7 3 2

Vanvinckenroye 1991.555 - - 1

Vanvinckenroye 1991.602? 1 1 -

amfoor Gauloise 4 5 2 -

Gauloise 12 - - 1

dolium Stuart 147 1 1 -

wrijfschaal - 6 4 -

Brunsting 37 - - 1

Vanvinckenroye 1967.94 6 2 2

ruwwandig - 23 21 -

Oelmann 89 - - 1

Oelmann 104 - - 2

Oelmann 104 var. 1 1 -

Stuart 210 - - 1

Stuart 216 - - 2

Stuart 219 3 1 -

Willems T2 - - 1

Holwerda AR 140-142 2 2 1

Holwerda AR 142 var. 1 1 2

totaal   120 67 18

Tabel 22.17
Determinatie van het gedraaid Romeins 
aardewerk uit structuur 416. (N = aantal 
scherven, MAE = maximum aantal exem-
plaren).
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Overig

Naast aardewerk is een stenen artefact gevonden in het verdiepte stalgedeelte. Het 

gaat om een polijststeen van kwartsitische zandsteen (V 7241).

Datering  

Het aardewerkcomplex is op basis van enkele vormtypen redelijk scherp te dateren. 

Verschillende typen hebben een begindatering tegen het einde van de 2de eeuw of 

aan het begin van de 3de eeuw, waaronder de wrijfschalen Vanvinckenroye 1967.94 

(1991.252-253) en de fragmenten metaalglanswaar. 

Enkele vormtypen uit het complex lijken daarnaast al vroeg in de 3de eeuw buiten 

gebruik te raken, waaronder de gladwandige beker Deru P11 (mogelijk een Tiens 

Legenda

kuilen/potstallen structuur
paalsporen/kuilen
natuurlijke/recente sporen

0

2m

spoordiepte structuur

13,45 m+NAP

4m0


sporen structuur

Figuur 22.28 
Structuur 416. Schaal 1:200.
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product) en de pot Willems T2 in (Bataafs) grijs aardewerk. Het aardewerkcomplex 

moet dus laat in de 2de eeuw of vroeg in de 3de eeuw gedateerd worden. 

Structuur 417 

Onderzoek

In werkput 230 bevindt zich een deel van een huisplattegrond. De plattegrond is 

matig geconserveerd en pas bij de uitwerking ontdekt als mogelijke huisplattegrond. 

De sporen van deze plattegrond zijn extensief opgegraven. Vrijwel alle sporen zijn 

gecoupeerd. De twee middenstijlen zijn gefotografeerd en getekend. 

Constructie

Het resterende deel van de plattegrond meet 10,8 meter. De breedte bedraagt 

ongeveer 7 meter. De structuur is ZW-NO georiënteerd. De structuur is tweebeukig. 

Op basis van de constructie lijkt de huisplattegrond geclassificeerd te moeten worden 

als een overgangstype Oss-Ussen 5 / Alphen-Ekeren. De middenstijlen zijn in het vlak 

ovaalvormig en cylindrisch in de coupe. Daarnaast wijst de relatief geringe breedte en 

de wand van dubbel gestelde palen voor een vroege variant van het Alphen-Ekeren 

huis. 

Wanden

De wanden bestonden uit (deels) dubbel gestelde palen. De zuidelijke lange wand is 

maar matig geconserveerd. 

Dak

Aan de westzijde van het gebouw lijken de wanden langer door te lopen dan de 

middenstijlen. Dit wijst op een schilddak aan deze zijde van de plattegrond.

Verdwijnen van het gebouw

In één middenstijl is een paalkern aangetroffen. De andere lijkt te zijn uitgegraven. Het 

gebouw is mogelijk deels ontmanteld na verlating. 

Vondstmateriaal

Aardewerk

Het aardewerk is nagenoeg allemaal afkomstig uit de twee middenstijlen S11547 en 

S11548. In totaal zijn drie scherven gedraaid Romeins aardewerk gevonden, waarvan 

één door de geringe grootte niet verder determineerbaar was. De overige twee 

scherven zijn van ruwwandig aardewerk, waaronder een randscherf van een pot Stuart 

201A. 

Naast gedraaid aardewerk zijn ook twee scherven handgevormd aardewerk gevonden. 

Het gaat om onversierde wandscherven zonder verdere diagnostische kenmerken.

Overig

Vijf fragmenten huttenleem

Datering

De plattegrond is te typeren als een overgangstype Oss-Ussen 5/Alphen-Ekeren. Dit 

type moet in de vroeg-Romeinse tijd gedateerd te moeten worden. Het aardewerk is 

weinig behulpzaam bij de datering. 
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Figuur 22.29 
Structuur 417. Schaal 1:200.
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Structuur 419

Onderzoek

Structuur 419 bevindt zich in werkput 230 en is pas bij de uitwerking als zodanig 

herkend. Het lijkt te gaan om de westelijke korte zijde van een huisplattegrond of 

bijgebouw. De plattegrond ligt verder grotendeels buiten het opgegraven areaal. De 

sporen van deze plattegrond zijn extensief opgegraven. 

Constructie

Het resterende deel van de plattegrond meet ongeveer 2 meter. De breedte van de 

plattegrond bedraagt ca. 6,9 m. De structuur is vermoedelijk tweebeukig. Er bevindt 

zich één middenstijl (restdiepte 60 cm) in de westelijke korte wand. Op basis van de 

constructie zou het net als bij de naastgelegen structuur 417 om een overgangstype 

Oss-Ussen 5 / Alphen-Ekeren kunnen gaan. De middenstijl is min of meer cilindrisch 

in de coupe en ook de geringe breedte van de structuur lijkt te wijzen op een vroege 

variant van het Alphen-Ekeren huis. 

Wanden

De aanwezige westelijke korte wand bestonden uit (deels) dubbel gestelde palen.  

Dak

De middenstijl lijkt in de korte wand geplaatst. Dit wijst op een zadeldak aan deze zijde 

van de plattegrond.

Verdwijnen van het gebouw

Geen duidelijke aanwijzingen voor. 

Vondstmateriaal

De plattegrond leverde geen vondstmateriaal op.

Datering

De plattegrond is mogelijk te typeren als een overgangstype Oss-Ussen 5/

Alphen-Ekeren, dat in de vroeg-Romeinse tijd dateert. De typering is echter niet 

helemaal zeker, waardoor een nauwkeurigere datering als Romeins tijd niet te geven is. 
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Figuur 22.30 
Structuur 419. Schaal 1:200.

Legenda
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22.2 Bijgebouwen

Structuur 372

Onderzoek

In werkput 218 bevindt zich een cluster structuren. Het gaat om drie huisplattegronden 

(structuren 368, 369, 370) en een bijgebouw (structuur 372) die, grofweg in dezelfde 

oriëntatie, over elkaar liggen. In het veld is uitgebreid aandacht besteedt aan het 

toewijzen van de sporen aan de afzonderlijke structuren. Structuur 372 ligt in het 

westen van dit cluster. Deze plattegrond oversnijdt huis 370 en wordt oversneden door 

een (sub-) recente greppel. Alle sporen zijn gecoupeerd, gefotografeerd en getekend. 

De stijl in de oostelijke kopse kant is bemonsterd.

Constructie

Het gebouw was 13 m lang en 5 m breed en is WZW-ONO georiënteerd. Er zijn drie 

middenstijlen gevonden met een onderlinge afstand van ca. 6,5 m. De buitenste 

middenstijlen waren in de korte wand geplaatst. Mogelijk werd de constructie ook 

deels gedragen door stijlen in de wand. In de wand zijn namelijk ook enkele diepere 

paalkuilen aanwezig. De plattegrond lijkt hiermee op een kleine uitvoering van een 

type Hoogeloon 2B huis. De kleine afmetingen pleiten echter voor een gebruik als 

bijgebouw en niet als huis. 

Wanden

De wanden waren gefundeerd in wandgreppels. In de wandgreppel stonden dicht 

op elkaar geplaatste palen.  In het noordoostelijke deel van de plattegrond was de 

wandgreppel niet meer zichtbaar. Hier zijn palen aangetroffen die dicht op elkaar 

stonden. 

Ingangen

Vermoedelijk bevindt zich in het zuidoostelijke deel van de plattegrond een ingang. 

Hier is een onderbreking aanwezig met aan weerszijden een paalzetting. De opening is 

ongeveer 1 m. breed.

Dak

De structuur was voorzien van een zadeldak. Dit blijkt uit de twee middenstijlen die in 

de korte wanden zijn geplaatst.

Binnenindeling

In het centrale deel van het gebouw is een wandgreppel aangetroffen dat het gebouw 

in twee delen splitst. De functie van de afzonderlijke delen is echter onduidelijk. 

Verdwijnen van het gebouw

Alleen bij de meest oostelijk middenstijl was nog een paalkern herkenbaar in de coupe. 

Er zijn geen duidelijke aanwijzingen dat de structuur ontmanteld is nadat deze verlaten 

is. 

Vondstmateriaal 

Aardewerk

Slechts een geringe hoeveelheid draaischijfaardewerk uit de Romeinse tijd is bij deze 

structuur aangetroffen.
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categorie type N MAE

amfoor Dressel 20 1 1

dolium Stuart 147 1 1

wrijfschaal - 1 1

ruwwandig - 9 9

Oelmann 87 2 1

totaal   14 13

Datering

Het vondstmateriaal uit de plattegrond is niet nauwkeurig dateerbaar. Op basis van 

oversnijdingen tussen de verschillende structuren is wel te zeggen dat de structuur 372 

jonger is dan huisplattegrond 370. Een van de wandstijlen van huis 369 lijkt in het vlak 

het uiteinde van de wandgreppel van bijgebouw 372 te oversnijden, maar dit kon door 

de geringe diepte van de wandgreppel niet duidelijk worden aangetoond in de coupe. 

De precieze datering van huisplattegrond 370 is onbekend, maar ligt op basis van de 

oversnijding door huisplattegrond 369 waarschijnlijk in de tweede eeuw. Bijgebouw 

372 moet daarom waarschijnlijk aan het eind van de 2de of in de 3de eeuw gedateerd 

worden. Als bijgebouw 372 inderdaad wordt oversneden door huis 369 dan ligt de 

datering waarschijnlijk in de eerste helft van de 3de eeuw.

Legenda
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Figuur 22.31 
Structuur 372. Schaal 1:200.

Tabel 22.18
Determinatie van het gedraaid Romeins 
aardewerk uit structuur 372. (N = aantal 
scherven, MAE = maximum aantal exem-
plaren).



948 BeSt-aarle

Structuur 396

Strategie

De structuur is blootgelegd tegelijk met het huis dat er naast ligt. Tijdens het veldwerk 

is de structuur al als dusdanig herkend. Hierbij is ervoor gekozen de structuur extensief 

op te graven. Alle sporen zijn gecoupeerd, maar niet gefotografeerd of getekend.

Constructie

De kern van de structuur bestaat uit vier palen. Rondom deze kern staan nog acht 

stijlen. Op basis van de paalstelling lijkt het hier om een horreum te gaan. Deze is 

echter in vergelijking tot de bekende horrea uit Oss-Zomerhof, Oss-Westerveld, 

Someren-Waterdael en Liesthout vrij klein. Het gebouw meet namelijk 3 bij 2,40 

meter. De dieptes van de sporen variëren van 12 cm tot 30 cm. 

Associatie

Het gebouwtje ligt naast huis 394. het is aannemelijk dat het horreum op het erf van dit 

huis stond. Het is echter niet uit te sluiten dat deze bij structuur 395, 399 of 400 op het 

erf heeft gestaan.

Verdwijnen van het gebouw

In een van de paalkuilen was nog een kern zichtbaar.  Waarschijnlijk is het gebouw 

ontmanteld na gebruik waarbij één paal is blijven staan. 

Legenda
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Figuur 22.32 
Structuur 396. Schaal 1:200.
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Vondstmateriaal

Geen

Datering

Romeins

Structuur 420

Strategie

Het gebouw is bij de aanleg van put 224 aangetroffen en is in het veld herkend.. 

Alle sporen van het gebouw zijn gecoupeerd en gefotografeerd. De sporen zijn niet 

getekend.

Constructie

Het gebouw bestaat uit 17 paalsporen, maar dit zijn er oorspronkelijk meer geweest. 

Zo zijn de wandstijlen vrij ondiep en mogelijk niet bewaard gebleven. Het gebouw 

heeft een lengte van ca. 7,40 en een breedte van ca. 4 meter. Het gebouw heeft drie 

middenstijlen die diep gefundeerd zijn. De eerste en tweede middenstijl gezien vanuit 

het zuidwesten staan 4,45 meter uit elkaar en de tweede en derde staan 3 meter uit 

elkaar. Het betreft een tweebeukige constructie die vermoedelijk voorzien was van 

Legenda
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Figuur 22.33 
Structuur 420. Schaal 1:200.
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een zadeldak. Op basis hiervan betreft het mogelijk een kleine variant van het type 

Alphen-Ekeren. 

Verdwijnen van het gebouw

Het gebouw is niet ontmanteld, maar geleidelijk aan weggerot. Dit blijkt uit de 

aanwezigheid van een paalkern in de middenstijlkuilen. De andere sporen waren te 

gehomogeniseerd om daar iets over te zeggen.

Vondstmateriaal

Geen

Datering

Romeins

 

22.3 Waterputten

Structuur 408 (spoor 11030)

Onderzoek

Het oostelijke segment is machinaal gecoupeerd totdat het eerste hout van de 

constructie zichtbaar werd (-1,30 m). Vervolgens is de coupe gedocumenteerd en 

is het westelijke segment tot op hetzelfde vlak verdiept. Vanaf dit vlak is de coupe 

verder doorgezet, waarbij de houten bekisting van de waterput is blootgelegd. Nadat 

documentatie van de coupe is tenslotte de gehele bekisting opgegraven.

Kuil

De kuil was in vlak 2 grillig ovaal van vorm met een lengte van 8 m en een breedte van 

6,5 m. Vanaf vlak 2 gemeten had het spoor nog een diepte van 3,00 m. De insteek van 

de kuil liep aan de zuidzijde  trapsgewijs omlaag. Mogelijk houdt dit verband met het 

plaatsen van de constructie. Vanaf 2,2 m onder maaiveld volgt de insteek de bekisting 

naar de onderkant van de kuil. De vulling van de insteek was heterogeen, wat erop 

duidt dat de kuil vrij snel is opgevuld. De kern (vulling 3) volgt de houten constructie 

en is, vooral onderin, humeus en gelaagd. De top van de kern (vulling 2) was sterk 

humeus. Vermoedelijk bleef de plek na dichtslibbing nog lang drassig, waarna de 

locatie volgestort is met zand (vulling 1) Dit wijst erop dat de put langzaam dicht slibde 

(vulling 3 en 2). Bovenin vormde een nazak (vulling 1). 

Constructie

De houten constructie in de waterput is tweefasig, waarbij de jongere constructie (fase 

2) binnen de oudere constructie (fase 1) is geplaatst. De constructie van fase 1 was in 

elkaar gedrukt maar bestond oorspronkelijk uit een vierkante bekisting van 1,20 x 1,20 

m, waarbij de wanden opgebouwd waren uit vertikaal geplaatste planken. De basis 

van deze constructie wordt gevormd door vier hoekpalen die bovenin en onderin door 

middel van horizontale planken met elkaar waren verbonden. Tegen de horizontaal 

geplaatste planken zijn aan elke zijde verticaal vier planken geplaatst. De verticale 

planken waren niet met de horizontale planken verbonden en werden waarschijnlijk op 

hun plaats gehouden door het omliggende zand. 

De constructie van fase 2 is vergelijkbaar met die uit fase 1, alleen ontbreken de 

hoekpalen. De verticaal geplaatste planken worden, net als bij fase 1, op hun plaats 

gehouden door enkele horizontale planken. Hierbij zijn de horizontale planken door 

middel van een pen-gat verbindingen met de verticale planken verbonden.
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Voor de verschillende constructies is uitsluitend eikenhout gebruikt. : elf balken, 

tien palen (waaronder enkele staanders), 51 planken en vijf staken (waaronder twee 

takken en de overige van gekliefd hout) zijn geborgen. Bovendien zijn twee stuks 

resthout verzameld, waarschijnlijk houtafval, afkomstig van ingekorte of afgeschuinde 

planken. De hoekstaanders waren van gekliefd stamhout en op twee plaatsen voorzien 

van rechthoekige gaten (Figuur 22.35). De gaten dienden voor het bergen van de 

horizontale balken in stekverband. Dit zal voor extra stevigheid van de constructie 

hebben gezorgd. In twee gleuven staken nog de afgebroken uiteinden van de dwars-

verbindingen. De hoekpalen vertoonden overeenkomstige bewerking, zowel wat de 

uitgebeitelde gaten betreft als ook de afwerking van de onderkanten. Deze waren met 
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Figuur 22.34 
waterput 408. Schaal 1:40.
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behulp van een dissel eenzijdig afgeschuind. De bijlsnede van de dissel was recht en ca. 

7 cm breed (Figuur 22.36). 

In totaal zijn zes dwarsbalken geborgen die oorspronkelijk in een pen-en-gatverbin-

ding met de hoekstaanders verbonden waren (V 7159-14, 7160-27, 7161-24, 7162-2, 

7162,-3, 7162-36). Tien horizontale elementen bleken in lengte compleet bewaard, 

waarvan vondstnummer 7160-27 een voorbeeld is (Figuur 22.37). De lengte van deze 

balk met rechte zijkanten en penachtige uiteinden bedroeg 122 cm bij een breedte 

van maximaal 16 cm en een dikte van maximaal 7 cm. De penachtige uiteinden waren 

15 en 17 cm lang. De planken zijn door radiale klieving uit de stam gehaald. Er is wel 

een stuk bouwhout dat duidelijk verschilde van de rest. Het betreft het segment van 

een uitgeholde boomstam (V 7156-2). De lengte van het segment was 61 cm bij een 

breedte van 46 cm. 

Terwijl op maar liefst 26 planken nog (resten van spinthout aanwezig was, bleek slechts 

één plank daadwerkelijk aangevreten door houtworm (V 7163-11). Deze plank zal 

dan ook secundair zijn toegepast. Vondstnummer 7162-31, een compleet afgewerkte 

plank die slechts 61 cm lang was, zal mogelijk ook hergebruikt zijn. Op het oppervlak 

waren krassen en deukjes aanwezig en bovendien was de plank voorzien van een 

gat dat niet functioneel binnen de constructie zal zijn geweest (zie Figuur 22.38). Het 

overige bouwhout leek minder beschadigd door een eventueel eerder gebruik: het 

houtoppervlak was weinig gehavend en relatief glad en onbeschadigd. Mogelijk heeft 

men voor de bouw van deze waterput geen of maar weinig sloophout gebruikt. 

       

 

Figuur 22.35
Aarle-Best, de vier eiken hoekstaanders met 
telkens twee gaten boven elkaar voor de 
hoekverbinding. Van links naar rechts: vond-
stnummers 7152, 7158, 7159 en 7160 (© BIAX 
Consult).
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Verdwijnen van de constructie/reparaties

Het bijzondere aan waterput 408 is dat de constructie uit twee fasen bestaat. Het lijkt 

te gaan om een tweede gebruiksfase of reparatie van de originele houten constructie, 

waarbij binnen de constructie een vergelijkbare, maar kleinere bekisting is gebouwd. 

De buitenste constructie was duidelijk minder goed bewaard en uit verband. De 

binnenste constructie was, afgezien van de bovenkant, nog volledig intact.  Na de 

tweede gebruiksfase heeft de waterput zich geleidelijk opgevuld met sediment.

Vondsten

Aardewerk

In totaal werden 458 stuks aardewerk geborgen uit de vullingen van de waterput. 

Het gaat om 443 scherven gedraaid Romeins aardewerk (tabel 22.19) en 15 scherven 

Figuur 22.36
Aarle-Best, bekapt uiteinde van hoekstaander, 
vondstnummer 7152. Links: detailopname van 
disselsporen (© BIAX Consult).

Figuur 22.37
Aarle-Best, horizontale balk van eik met stek-
delen aan weerskanten, vondstnummer 7160-
27 (© BIAX Consult).

Figuur 22.38
Aarle-Best, compleet afgewerkte, aan een 
kant tweezijdig afgeschuinde plank met gat, 
vondstnummer 7162-31 (© BIAX Consult).
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handgevormd aardewerk. Het kleine complex handgevormd aardewerk bevat 1 rand 

met golfachtige versiering (V7153) en bestaat verder uit 14 niet nader te determineren 

wandfragmenten. De rand dateert uit de late ijzertijd tot Romeinse tijd.

categorie type N MAE

terra sigillata - 3 2

Dragendorff 31 2 2

Dragendorff 33 1 1

Dragendorff 45 3 2

geverfd - 1 1

gladwandig - 109 83

Oelmann 87 2 1

Stuart 132b var. 1 1

Stuart 201a 2 2

Stuart 219 3 2

Vanvinckenroye 1967.73 1 1

Vanvinckenroye 1967.90 12 5

Vanvinckenroye 1967.119 22 3

amfoor Dressel 20 12 8

Haalebos 8052 10 9

dolium Stuart 147 17 16

wrijfschaal - 6 13

Stuart 149 2 2

Vanvinckenroye 1967.94 7 4

Vanvinckenroye 1991.350-351 2 1

Vanvinckenroye 1991.353 11 1

ruwwandig - 136 103

Oelmann 87 4 3

Oelmann 89 12 7

Oelmann 104 4 1

Stuart 210 var. 1 1

Stuart 219 1 1

Holwerda AR 140-142 32 19

Holwerda AR 142 var. 1 1

Vanvinckenroye 1967.86? 4 1

Vanvinckenroye 1967.90 2 1

Vanvinckenroye 1967.104 1 1

rom indet 16 15

totaal   443 314

Bouwmateriaal

De waterput leverde een kleine groep bouwmateriaal op. In totaal 11 fragmenten van 

dakpannen, waaronder 10 fragmenten van tegulae en een fragment van imbrex.

Steen

Onder het vondstmateriaal uit structuur 408 bevonden zich vijf fragmenten steen: één 

brok verbrande zandsteen en vier (fragmenten van) wetstenen. Twee wetstenen van 

kwartsiet zijn compleet bewaard gebleven (V 7150 en 7151). De overige twee wetstenen 

zijn gemaakt uit schist en zijn niet meer compleet (V 7150).

Archeobotanie

Uit de kern (vulling 3) van de waterput zijn twee grondmonsters op botanische 

macroresten geïnventariseerd (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). De monsters 

hebben vrijwel uitsluitend onverkoolde macroresten opgeleverd. Een van de monsters 

bevat daarnaast veel houtskool dat niet is onderzocht. De rijkste van de twee monsters 

is geanalyseerd (bijlage 26.3). Een submonster hiervan is op palynologische resten 

onderzocht (bijlage 26.5 en 26.6).

Tabel 22.19
Determinatie van het Romeins aardewerk uit 
structuur 408 per vulling. (N = aantal scher-
ven, MAE = maximum aantal exemplaren).
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In het macrorestenmonster ( V7157) zijn resten van gerst (Hordeum, verkoold), 

pluimgierst (Panicum miliaceum), emmer (Triticum dicoccon), vlas (Linum usitatissimum), 

hazelnoot (Corylus avellana), walnoot (Juglans regia), gewone braam (Rubus fruticosus) 

en gewone vlier (Sambucus nigra) aangetroffen. De rijkdom aan wilde planten is groot. 

Er zijn resten van planten van akkers gevonden, waaronder vlaswarkruid (Cuscutum 

epilinum), een plant die gebonden is aan vlasakkers. Daarnaast zijn resten van planten 

gevonden die in de nederzetting kunnen hebben gestaan als ook van planten van 

(schrale) graslanden. Een bloemetje van struikhei (Calluna vulgaris) verwijst naar 

voedselarme en zure bodemomstandigheden in de (wijdere) omgeving. De vegetatie in 

en rond de waterput is vertegenwoordigd met resten van waterplanten (sterrenkroos, 

Callitriche) en planten van voedselrijke, vochtige tot natte standplaatsen. Er zijn enkele 

resten die verwijzen naar een bosrijke situatie. Voor een deel gaat het om planten met 

eetbare resten: eikels (Quercus), hazelnoten, bramen en vierbessen. Deze noten en 

vruchten kunnen in de omgeving zijn verzameld.

Het palynologische monster, dat een submonster uit het boven beschreven macrores-

tenmonster is (V7157, BX6201) is, laat een vrij laag percentage boompollen (30%) zien. 

Els (Alnus, 9,5%), hazelaar (7,4%), eik (5%) en berk (Betula, 4,4%) zijn de belangrijkste 

vertegenwoordigers binnen het boompollen. Het palynologische monster heeft weinig 

pollen van cultuurgewassen opgeleverd. Er is alleen wat stuifmeel van graan, maar 

geen stuifmeel van vlas of walnoot, soorten die in het macrorestenmonster welzijn 

gevonden.

De categorie ‘akkerplanten en ruderalen’, waarin de planten van akkers, erven 

en moestuinen zijn ondergebracht, heeft voor deze categorie een relatief goede 

presentie. Het pollen van graslandplanten is met ruim 40 procent het beste ver-

tegenwoordigd. Hoewel het pollen van leden van de grassenfamilie het vaakst 

zijn aangetroffen, valt op dat er ook in lage percentages andere graslandsoorten 

zijn gevonden. Pollen van de typen smalle weegbree (Plantago lanceolata-type), 

veldzuring (Rumex acetosa-type), rode (Trifolium pratense-type) en witte klaver 

(Trifolium arvense-type) verwijzen naar relatief voedselrijk grasland. Het pollen van 

struikhei, blauwe knoop (Succisa pratensis) en de sporen van veenmos (Sphagnum) 

duiden op vochtige voedselarme, zure graslanden. Het palynologische monster heeft 

een opvallend hoog aandeel aan schimmels opgeleverd die onder andere op mest 

voorkomen.

Datering

In totaal zes elementen van de houten constructie zijn dendrochronologisch 

gedateerd. Vier planken van de jongste constructie (fase 2) bleken afkomstig van 

dezelfde boom (V 7159 en 7160). De boom bleek gekapt in de zomer van 148. Van de 

oudste constructie zijn twee planken gedateerd (V7162), die respectievelijk datering ná 

35 en ná 92 na Chr. opleverden, omdat spinthout ontbrak. 

Het aardewerk lijkt over het algemeen iets jonger te dateren dan het hout. Het 

materiaal uit de insteek (vulling 4) heeft over het algemeen een vrij brede datering. 

Een scherf van een (Bataafs) grijze kom van een variant van het type Stuart 210 dateert 

globaal in de 2de eeuw. De jongste stukken die uit de kern verzameld zijn, dateren op 

zijn vroegst na 120 en na 150. In de nazak is materiaal aangetroffen dat voorkomt tot 

het begin van de 3de eeuw. Het materiaal afkomstig uit de bovenkant van de waterput, 

dat gevonden is tijdens de vlak aanleg, dateert mogelijk tussen 200 en 225 na Chr.

Samenvattend dateert de oudste fase van de waterput waarschijnlijk uit de eerste helft 

van de 2de eeuw. Rond het midden van de 2de eeuw is de constructie vervangen.
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Structuur 410 (spoor 11471)

Onderzoek

Het zuidwestelijke segment van het spoor is machinaal gecoupeerd. Tijdens het 

couperen bleek dat het om een waterput ging. Snel opkomend grondwater zorgde 

bij het couperen voor instortingsgevaar, zodat het noordoostelijke segment na 

documentatie van de coupe ook meteen verdiept is. Vervolgens is het gehele spoor 

verdiept totdat de houten bekisting zichtbaar werd. Deze is gedocumenteerd in het 

vlak. Tenslotte is er een coupe gezet over de constructie zodat ook de onderkant 

gedocumenteerd kon worden. Vanwege instortingsgevaar door grondwater kon geen 

monster worden genomen.

Kuil

De kuil was in vlak 2 ovaalvormig met afmetingen van 2,6 x 1,9 m. De diepte vanaf 

vlak 2 was 2,46 m. De insteek van de kuil (vulling 2 en 3) is bovenin nog vrij breed. 

Vanaf ongeveer 70 cm onder vlak doorsnijdt de kuil een natuurlijk leempakket (laag 

S5040), vanaf waar de insteek recht omlaag gaat tot op de houten constructie. De kuil 

is aangelegd tot in het zand (laagspoor 5550).  De kernvullingen boven en binnen de 

constructie (vullingen 3 en 4) zijn lichtgrijs van kleur. 

Putconstructie

De constructie van de waterput bestond uit aangepunte houten palen, die verticaal tot 

in het zand onder de leemlaag geslagen waren. Het hout kon gedocumenteerd worden 

vanaf 1,62 m onder het vlak. Hier zijn 17 paaltjes waargenomen die in een licht ovale 

configuratie waren geplaatst. Dergelijke constructies zijn regelmatig aangetroffen 

in Zuid-Nederland. Schinkel beschrijft 7 exemplaren uit Oss-Ussen. Het gaat om een 

ronde/ ovale beschoeiing, bestaande uit verticale elementen. De constructie bestaat uit 

planken (soms gekliefd of aangepunt) of (half-)ronde palen, die in de grond geslagen 

waren zonder enige vorm van verbinding tussen de elementen.2

Alle palen van de beschoeiing waren van els enop grond hiervan niet geschikt voor een 

dendrochronologische datering. Acht van de palen zijn geborgen en nader onderzocht. 

Van de palen resteerde een lengte tussen 31 en 97 cm, met een gemiddelde van 68 

cm. De paaldoorsnede was acht tot elf cm, met een gemiddelde van 9,75 cm. Voor de 

palen zijn recht gegroeide rondhouten compleet met schors gebruikt. Drie keer waren 

het stammen, twee keer takken en bij de overige kon de herkomst uit de boom niet 

worden achterhaald. De palen waren op het uiteinde zorgvuldig toegespitst (Figuur 

22.40). In de meeste gevallen was de puntvorm meerzijdig, bestaande uit zes tot negen 

puntfacetten; uitgezonderd één paal met drie facetten en een onbewerkte schorskant. 

Op de puntfacetten van vier palen was een zelfde braampatroon te herkennen dat ook 

op de plek van een afgehakte zijtak (V6879) is waargenomen (figuren 22.41 en 22.42). 

Blijkbaar heeft men voor het kappen en aanpunten van het hout dezelfde bijl gebruikt. 

Dat betekent ook dat het hout vrijwel direct na het kappen voor de beschoeiing is 

bewerkt, omdat anders waarschijnlijk de bijl al weer eens was onderhouden en de 

bramen uit de bijlsnede zouden zijn geslepen. De bijlafslagen waren scherp en glad. 

Ook dit is een aanwijzing dat er niet veel tijd tussen kap en aanleg zal zijn geweest. 

   

2  Schinkel 1998, 274.



catalOguS rOmeinSe tijd   957

   

m 4m3m 2m1m 0

12

m +NAP

13

13,46

11

waterput 410 (11471)NW ZO

vlak 3

4

nazak insteekkern vopvulling hout

1

4

23

overzicht vlak 3

Figuur 22.39 
Structuur 410. Schaal 1:40.

Figuur 22.40
Aarle-Best, paalpunt van els, vondstnummer 
6881 (© BIAX Consult).
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Verdwijnen van de constructie/reparaties

In de bovenste kernvulling (vulling 3) is nog gelaagdheid waarneembaar, waardoor 

gesteld kan worden dat de put langzaam opgevuld is. Waarschijnlijk kende de put maar 

één gebruiksfase.

Vondsten

Aardewerk

Bij de vlakaanleg is één wandfragment handgevormd Romeins aardewerk aangetroffen 

(V6833). Bij het couperen en afwerken van de waterput werden nog drie scherven 

gedraaid Romeins aardewerk verzameld (V6873 en 6874) uit de kern van de waterput 

(vulling 1). Het gedraaide aardewerk betrof drie scherven ruwwandig materiaal die niet 

nader konden worden gedetermineerd.

Steen

In de kern werd tevens een brok verbrand vuursteen aangetroffen (V6874) zonder 

bijzondere kenmerken.

Datering

Eén van de houten palen van de constructie van de waterput is gedateerd door middel 

van 14C-onderzoek.

Op basis hiervan dateert de put uit de periode 52-215 na Chr.3

Structuur 411 (spoor 10952)

Onderzoek

Het zuidwestelijke segment van waterput 411 is eerst deels machinaal verdiept, waarna 

de coupe is gedocumenteerd. Uit veiligheidsoverwegingen is het spoor in stappen 

verdiept en gedocumenteerd, totdat de houten constructie bereikt werd. Het hout is 

beschreven, bemonsterd en opgetekend, waarbij de waterput ontmanteld werd. 

3  Poz-60052 (1895 ± 30 BP): 52-215 n.Chr (IntCal13, 95.4%)

Figuur 22.41
Aarle-Best, overeenkomstige 
bramen op paalpunten van 
vondstnummer 6877 (links) en 
6879 (rechts) (© BIAX Consult).

Figuur 22.42
Aarle-Best, overeenkomstige 
bramen op paalpunten van 
vondstnummer 6881 (links) en 
6882 (rechts) (© BIAX Consult). 
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Kuil

Waterput 411 was in vlak 2 zichtbaar als een groot rond spoor met de diameter van 5,5 

m. Het spoor werd deels oversneden door een recente greppel (S10953) en een grote 

ondiepe kuil, vermoedelijk een boomval (S10959). De kuil heeft een diepte van 3,7 m 

onder vlak 2. Aan de bovenkant is de insteek van het spoor zeer breed met een flauwe 

helling richting de kern van het spoor. Klaarblijkelijk was er een grote kuil nodig om 

genoeg ruimte te hebben voor plaatsing van de grote houten constructie. De kuil loopt 

in een trechtervorm, waarbij de onderkant geleidelijk richting de onderkant van het 

houtwerk loopt. De insteek van de kuil volgt hierbij de houten bekisting. Na plaatsing 

van de houten bekisting is de kuil daarbuiten opgevuld. Dit manifesteerde zich in een 

heterogene lichtgeel/grijze lemige vulling (vulling 3). Binnen de constructie bevond 

zich een donkere, humeuze en gelaagde vulling (vulling 4), waaruit blijkt dat de put 

langzaam dichtgeslibd is. In de vulling daarboven (vulling 2) zijn veel takken gevonden. 

Ook deze vulling is humeus wat erop wijst dat deze nog zeer nat geweest is. De 

bovenste vulling is licht grijs homogeen en te interpreteren als nazak (vulling 1). 

Putconstructie

De vierkante constructie was opgebouwd uit vier aangepunte verticale hoekstaanders, 

met  daartegen horizontaal geplaatste planken en balken. De bekisting werd op 1,3 

meter onder vlak 2 voor het eerst zichtbaar.  En was nog tot een hoogte van 2,4 meter 

bewaard gebleven. .  Aan de onderzijde houden vier horizontaal geplaatste balken 

door middel van pen-gat verbindingen de vier hoekpalen bij elkaar. De noordelijke 

en zuidelijke balken grijpen daarbij in de oostelijke en westelijke balken. Boven deze 

balken zijn horizontale planken tegen de hoekpalen geplaatst. De onderste planken 

zijn voorzien van inkepingen die in de hoekpalen grijpen en ervoor zorgen dat deze 

niet naar binnen kunnen klappen. Hoger in de constructie bevindt zich nog een laag 

planken met inkepingen die in de hoekpalen grijpen. De overige planken zijn los tegen 

de palen geplaatst. De houten constructie moet oorspronkelijk nog hoger geweest zijn, 

maar het bovenste deel is vergaan. Een min of meer identieke constructie is gevonden 

te Nederweert-Rosveld (waterput 318).4 

In totaal zijn 57 stuks hout beschreven. Bijna al het bouwhout was van eik, met 

uitzondering van één elzenhouten plank en vijf elzentakken, en een aangepunte stok 

van hazelaar (V 7105). 

Vier zware hoekstaanders die waren voorzien van een vierkante aanpunting vormden 

het skelet van de constructie (V 7107, 7108, 7109 en 7110, zie Figuur 22.44). De bewaard 

gebleven lengte van de hoekstaanders lag tussen 237 cm (V 7107) en 245 cm (V 7108) 

met afmetingen van 15x18 cm (V 7107), 17x17 cm (V 7108), 16x17 cm (V 7109) en 17x17 

cm (V 7110). De vierkante aanpunting bestond uit 8 puntfacetten, de puntlengten 

waren tussen 46 en 66 cm. Tegen de buitenkant van de hoekstaanders aan zijn planken 

koud op elkaar gestapeld. Voor extra stevigheid zijn op regelmatige afstand pen-en-gat 

verbindingen toegepast. Hiervoor dienden planken met penachtig afgewerkte 

uiteinden die in de uitgehakte verbindingsgaten van enkele planken staken (Figuur 

22.45). Aan de binnenkant werd het geheel nog extra verstevigd door zware balken 

met inkepingen op het uiteinde die om de hoekstaanders grepen. Deze balken waren 

aan de binnenzijde halfrond afgewerkt (Figuur 22.46). Mogelijk diende deze verjonging 

van het hout (verjongen=het in breedte verminderen) om de putschacht qua doorsnede 

zo ruim mogelijk te houden. 

De planken en balken waren radiaal uit de stam gekliefd en vervolgens met een 

kantrechtbijl bewerkt. De hoekstaanders zijn rondom gekantrecht (Figuur 22.47). Ook 

4  Hiddink 2005a
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het oppervlak van sommige planken is met een kantrechtbijl bewerkt (Figuur 22.48). 

De kantrechtbijl had een bijlsnede met een breedte van circa 10 cm. De hoeken van de 

dwarselementen waren aan beide kanten ingezaagd om zo de uiteinden van een pen te 

voorzien (figuren 22.49 en 22.50). 

De gaten voor de stekverbindingen werden in eerste instantie met een bijl ingehakt en 

vervolgens verder uitgehakt met een guts met rechte snede (breedte ca. 3 cm, Figuur 

22.51). 

De kwaliteit van het hout was bijzonder goed. Het hout was regelmatig gegroeid en 

relatief knoestvrij. Op grond van de afmetingen van het bouwhout, zoals de relatief 

brede planken en zware balken met smalle jaarringen, zal het hout afkomstig zijn 

van relatief oude eiken. De twee dendrochronologisch onderzochte planken waren 

afkomstig van bomen met leeftijden boven de honderd jaar. Er ontbreken aanwijzingen 

voor hergebruik van bouwhout. Geen van de stukken was aangetast door houtworm, 

het houtoppervlak van de planken en balken was onbeschadigd en glad, en niet-

functionele onderdelen ontbreken. Dat betekent wel dat eikenhout beschikbaar moet 

zijn geweest, gezien de constructie niet alleen uit vers gekapt hout bestond, maar 

bovendien relatief grote stamdiameters zijn gekozen.  

De eerder genoemde staak van hazelaar (V 7105) heeft dienst gedaan als  welpaaltje. 

Voor de staak is een rechte tak gebruikt, compleet met schors, die op het uiteinde 

driezijdig over een lengte van 15 cm was toegespitst. Van de staak resteerde een lengte 

van 79 cm, de doorsnede bedroeg 4 cm. Daarnaast zijn enkele elzentakken geborgen 

(V 7116-2 en 7116-3). De doorsnede van de 50 cm lange takken was 3 tot 4 cm. De 

functie van deze takken, waarvan er één een schuin afgekapt uiteinde bezat, kon niet 

worden achterhaald. 

Een vergelijkbaar zware constructie is in 2012 opgegraven in Ruiselede, België. Zowel 

de voorkeur voor eik als ook de bewerking komt overeen met de hier beschreven 

constructie (Figuur 22.52). 

Figuur 22.44
Aarle-Best, het hout van de waterput na 
berging. In het midden de vier zware hoeksta-
anders (© BIAX Consult).
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Figuur 22.45
Aarle-Best, een dwarselement met pennen 
op het uiteinde, vondstnummer 7112 (© BIAX 
Consult).

Figuur 22.46
Aarle-Best, twee balken van binnenkant raam-
werk met halfronde afwerking, vondstnum-
mers 7111-9 en 7112-1 (© BIAX Consult).

Figuur 22.47
Aarle-Best, een van de eiken staanders met 
bewerkingssporen van een kantrechtbijl, 
vondstnummer 7101 (© BIAX Consult).
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Figuur 22.48
Aarle-Best, sporen van kantrechtbijl op een 
plank, vondstnummer 7106-10 (© BIAX 
Consult).

Figuur 22.49
Aarle-Best, zaagsporen op een eiken balk met 
stekgedeelte, vondstnummer 7104-9 (© BIAX 
Consult).

Figuur 22.50
Aarle-Best, op het uiteinde ingezaagde plank, 
vondstnummer 7104-10 (© BIAX Consult).
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Verdwijnen van de constructie/reparaties

Nadat de waterput voor een groot deel was dichtgeslibd, kwamen er veel takken in de 

put terecht (vulling 4), wat erop duidt dat vanaf dat moment de waterput waarschijnlijk 

niet meer in gebruik was. 

Vondsten

Het vondstmateriaal uit deze waterput is zeer beperkt. Het betreft slechts één 

wandscherf van een dolium uit vulling 2.

Archeobotanie

Uit de vulling van de kern zijn twee grondmonsters op botanische macroresten geïn-

ventariseerd (V7102 en 7113) (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2), waarna er één is 

geanalyseerd (bijlage 26.3). Uit een profielbak (V7103) is een palynologisch monster 

genomen dat na inventarisatie is geanalyseerd (bijlage 26.4 - 26.6). Er zijn alleen 

onverkoolde macroresten gevonden waaronder enkele kafresten van pluimgierst 

(Panicum miliaceum), naast pitten van sleepruim (Prunus spinosa) en gewone braam 

(Rubus fruticosus). Tussen de macroresten van wilde planten zijn resten van enkele 

Figuur 22.51
Aarle-Best, uitgehakt vierkant gat voor 
stekverbinding, vondstnummer 7106-10 
(© BIAX Consult).

Figuur 22.52
Ruiselede (België), vergelijkbare eiken plank 
(boven, V 996) en balk uit Romeinse waterput 
(onder, V 334) (© BIAX Consult).
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bomen aanwezig: berk (Betula), eik (Quercus) en sporkehout (Rhamnus frangula). 

Verder zijn resten van waterplanten en moerasplanten gevonden die in en rond de 

waterput zullen hebben gegroeid. De overige resten wijzen op antropogene vegetaties 

zoals die op nederzettingsterreinen zijn te vinden.

Het palynologisch onderzoek leverde aanvullende informatie over het landschap rond 

de waterput. Het boompollenpercentage is met ruim 22 procent laag, wat erop duidt 

dat het landschap in deze periode van de Romeinse tijd bomenarm was. De hoogste 

boompollenpercentages zijn gehaald door els (Alnus, 6,4%), eik (5,9%), hazelaar 

(Corylus avellana, 2,9%) en wilg (Salix, 2,6%). Het hoogste pollenpercentage komt voor 

rekening van vertegenwoordigers van de grassenfamilie (Poaceae): bijna 48 procent. 

Hoewel minder nadrukkelijk aanwezig dan in het monster van de potstal van huis 383, 

valt het pollen van struikhei (Calluna vulgaris) op.

Datering

Twee hoekpalen (V7107 en V7109) van de houten constructie konden dendrochronolo-

gisch gedateerd worden, Beide leverden een datering op, respectievelijk ná 245 (V7107) 

en in het najaar of de winter van 254/255 na Chr (V7107). De waterput dateert dus uit de 

tweede helft van de 3de eeuw na Chr. of later. 

Structuur 413 (spoor 9673)

Onderzoek

Het oostelijke segment is machinaal uitgegraven tot net boven het hout. Dit deel van 

de coupe is eerst gedocumenteerd, waarna het westelijke segment tot op dezelfde 

hoogte is verdiept. Na documentatie van de houten constructie in het vlak, is de 

constructie aan de oostzijde vrijgelegd en verdiept om de opbouw van de constructie 

en de diepte van de kuil te documenteren. Uiteindelijk is de gehele houten constructie 

blootgelegd en gedocumenteerd. 

Kuil

De kuil is in vlak 2 ovaal van vorm en meet 3,8 x 2,5 m. Het spoor was nog 2 m diep, 

gemeten vanaf vlak 2. De insteek loopt relatief stijl omlaag tot op de constructie. In 

het N-Z profiel is de bodem van de kuil vrij vlak en ca. 2,6 m breed. In het W-O profiel is 

de kuil smal en loopt deze spits toe. De diepste vulling (vulling 4) is bruin/ grijs humeus 

en gelaagd. Dit wijst erop dat de put langzaam is dicht geslibd. Deze vulling verte-

genwoordigt de gebruiksperiode van de waterput. Boven vulling 4 bevinden zich nog 

verschillende opvullingspakketten, waaronder een nazak bovenin.   

Constructie

De waterput laat een bijzondere constructie zien. Op de bodem liggen horizontaal 

houten palen. De wanden van de kuilen waren bekleed met schuin verticaal geplaatste 

paaltjes, die oorspronkelijk hoger geweest moeten zijn. Op het niveau vanaf waar de 

constructie bewaard gebleven is meet deze.  Het betreft een langgerekte kuil van 2,9 

bij 0,4 m die rondom was voorzien van schuin ingestoken staken van zachthout. Op 

de bodem van de kuil bevonden zich een halve stam en een kwart stam die aan de 

uiteindes van elkaar gescheiden waren door een tweetal staakjes. De beide stammen 

lagen als het ware ingeklemd tussen de verticale staken. De kuil heeft mogelijk meer 

een functie van een bak of trog gehad dan van een waterput.

De structuur verschilde ook  qua houtgebruik duidelijk van de overige waterputten. 

Alle stukken hout zijn gedetermineerd op els. Het overgrote deel betreft relatief dunne 

staken met doorsneden kleiner dan 8 cm (86x). Daarnaast zijn vijf stukken geborgen 
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met doorsneden van 8 cm, één van 10 cm en vier met diameters tussen 14 en 17,5 

cm. Met uitzondering van een balk die horizontaal in de kuil heeft gelegen, betreft 

het rondhouten. De balk (V 7038) was een kwart stam met een doorsnede van 10 x 6 

cm. De boom waaruit de balk was gehaald, zal oorspronkelijk ca. 20 cm in doorsnede 

zijn geweest. Van de balk resteerde een lengte van 180 cm. Op een kant was de balk 

tweezijdig aangepunt over een lengte van 48 cm, met een korte afslag op het puntje. 

Naast deze balk lag een rondhout met een doorsnede van 15,5 x 17,5 cm die op het 

uiteinde wigvormig was bekapt. Waarschijnlijk is dit de velkant van de stam die na 

de kap niet verder is bewerkt (V 7039-1, Figuur 22.54). De staken waren min of meer 

op dezelfde manier bewerkt: de zijtakken waren met een bijl afgehakt en de staak of 

paal was middels een lange, schuingeplaatste afslag van een eenzijdige punt voorzien 

(figuren 22.55, 22.56 en 22.57). Een deel van de staken is met dezelfde bijl toegespitst, 

gezien de overeenkomstige bramen op de puntfacetten (Figuur 22.58). Het lijkt erop 

dat het hout specifiek was gekapt voor de aanleg van de constructie: de bewerkings-

sporen zijn scherp en glad en het houtoppervlak is onbeschadigd. Er zijn geen sporen 

van houtworm of een andere vorm van insectenvraat vastgesteld. Wel viel op dat er 

weinig schors op de verticale staken aanwezig was, wel op de liggende rondhouten. Op 

de staken zijn plaatselijk slechts schorsresten aanwezig. Het losraken van de schors zal 

na plaatsing zijn gebeurd. Mogelijk stonden de staken niet altijd geheel in water? 

m 4m3m 2m1m 0

13

m +NAP

13,91

12

waterput 413 (9673)Z N

vlak 4

W O

nazak kern verticaal geplaatst hout

overzicht vlak 4
(bodem kuil)

horizontaal geplaatst hout

opvulling

O - W
doorsnede op 
bodem kuil

Figuur 22.53 
Structuur 413. Schaal 1:40.
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Figuur 22.54
Aarle-Best, uiteinde van liggend 
rondhout, vondstnummer 7039-1 (© 
BIAX Consult).

Figuur 22.55
Aarle-Best, staken van elzenhout, uit vondst-
nummer 7037-2 (© BIAX Consult).

Figuur 22.56
Aarle-Best, staken van elzenhout, uit vondst-
nummer 7037-8 (© BIAX Consult).

Figuur 22.57
Aarle-Best, staken van elzenhout, uit vondst-
nummer 7037-22 (© BIAX Consult).

Figuur 22.58. 
Aarle-Best, overeenkomstig braam-
patroon op staken van elzenhout, uit 
vondstnummers 7037-12 en 7037-56 
(© BIAX Consult).
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Verdwijnen van de constructie/reparaties

De gelaagdheid in de diepste vullingen duiden erop dat de waterput langzaam 

is dichtgeslibd. De donkere humeuze vulling 2 laat zien dat de kuil nadat deze 

grotendeels was dicht geslibd, nog steeds drassig was. De heterogene vulling 1 duidt 

erop dat deze drassige plek uiteindelijk is dichtgestort. 

Vondsten

In vulling 1 werden vier scherven terra sigillata gevonden (V 7036). De scherven 

behoren tot één niet nader te determineren vorm afkomstig uit de Argonnen. Uit 

vulling 3 kwamen een scherf van een gladwandige kruik en een scherf ruwwandig 

aardewerk van een niet nader determineerbare vorm.  

Datering

Eén van de houten paaltjes van de waterput is 14C-gedateerd. Dit leverde een datering 

op tussen 138 - 339 na Chr.5 De terra sigillata is te dateren tussen 120-225. Het spoor 

moet daarom in de tweede helft van de 2de of het begin van de 3de eeuw gedateerd 

worden.

Structuur 414 (spoor 12796)

Onderzoek

Vanaf vlak 2 is het oostelijke segment machinaal verdiept tot ca. 1,20 meter onder 

vlak. De coupe is gedocumenteerd, waarna het westelijke segment tot op hetzelfde 

niveau aangelegd. Vanaf dit vlak waren twee ‘kernen’ te zien in de kuil. De ronde kern 

is eerst gecoupeerd. Dit bleek een kuil met vlakke bodem te zijn. Daarna is de coupe 

naar achteren gezet over de tweede kern. Hierbij is een houten bekisting gevonden. De 

bekisting is blootgelegd en gedocumenteerd. Uit de kernvulling van de waterput is een 

monster genomen (V 7098).

Kuil

Waterput 414 tekende zich in het vlak af als een rond spoor, met een diameter 

van 5,35 m. De waterput had een restdiepte van 2,95 m, gemeten vanaf vlak 2. De 

oorspronkelijke insteek van de kuil is vrij breed en loopt trapsgewijs naar de bodem. 

Onderin de kuil is een houten constructie geplaatst. Na plaatsing van de constructie 

lijkt de kuil rondom de constructie dichtgegooid. Dit bleek uit de heterogene 

donkergrijze heterogene vulling (vulling 5) buiten de constructie. De kernvulling 

(vulling 3) is humeus en donkergrijs homogeen van kleur. Daarboven ligt de iets lichtere 

en humeuze vulling 2. Deze vulling is gelaagd, wat betekent dat de waterput langzaam 

is opgevuld. Boven in het spoor is een grijsbruine nazak aanwezig (vulling 1). Vulling 

4 lijkt een tweede kern in de waterput te zijn, die wordt oversneden door vulling 3. 

Vermoedelijk gaat het hier om een kuil die gegraven is om een reparatie aan de houten 

bekisting van de put uit te voeren.

Constructie

De constructie bevond zich vanaf ca. 1,2o meter onder vlak 2 en was nog 1,75 meter 

hoog. De constructie bestond oorspronkelijk uit een min of meer vierkante bekisting 

van verticaal geplaatste planken die in de loop van het gebruik deels verzakt is geraakt. 

Een plankenbeschot achter de oostelijke wand is waarschijnlijk in verband te brengen 

met een reparatiefase. Ook de noordwand lijkt een dergelijke reparatie te hebben 

5  Poz-60053 (1775 ± 30 BP): 138-339 n.Chr (IntCal13, 95.4%)
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ondergaan. Aan de binnenzijde zorgde een raamwerk voor stabilisatie van de wanden. 

Onderin de put waren aan de binnenzijde kleinere staakjes in de grond geslagen, 

waarschijnlijk om van binnenuit de constructie op zijn plaats te houden. 

De opbouw bestond uit vier hoekstaanders en verticaal in de grond geplaatste 

planken (Figuur 22.60). In de hoekstaanders waren rechthoekige gaten uitgehakt voor 

stekverbindingen. Deze bleken binnen de huidige structuur niet (meer) functioneel te 

zijn, omdat er geen dwarselementen meer in verband met de hoekstaanders stonden. 

Alle constructie-onderdelen waren van gekliefd eikenhout. Er zijn concrete 

aanwijzingen voor het gebruik van sloophout, zoals de rafelige uiteinden van de  

waterput 414 (12796)

1

2

3 54

m 4 m5 m6m3m 2m1m 0

13

m +NAP
14,07

12

11

Z N

4

overzicht vlak 3

3 5

nazak insteekkern kuil houtvopvulling

vlak 3

Figuur 22.59 
Structuur 414. Schaal 1:40.
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planken en balken, veroorzaakt door het afscheuren van het hout uit een eerdere 

constructie (zie Figuur 22.61). Voor de waterput zijn de plankuiteinden gedeeltelijk 

bijgewerkt en met een dissel afgevlakt (Figuur 22.62). Duidelijk zijn de jongere bewerk-

ingssporen van de oudere te onderscheiden. Bovendien waren planken met spinthout 

sterk aangetast door houtworm (Figuur 22.63). Dit moet zijn gebeurd voordat het hout 

in de waterputconstructie terecht kwam. 

Enkele planken zijn echter niet secundair. Ze hebben een onbeschadigd houtoppervlak, 

geen sporen van insectenvraat en de bewerking is scherp en glad. Tot deze categorie 

behoorden twee planken met intact spintgedeelte (V 7182-9 en 7184-16). Op de 

planken waren zelf de sporen van het klieven nog goed herkenbaar in de vorm van een 

haakse deuk op het hout, veroorzaakt door een wig die van de zijkant in het hout werd 

gedreven (Figuur 22.64). 

Figuur 22.60
Aarle-Best, bouwhout van structuur 414 na 
berging: onder meer eiken hoekpalen en 
planken van de bekisting. Onder links: hoek-
paal met knoest en rechthoekig gat, rechts: 
aangepunte plank (V7182-8) (© BIAX Consult).

Figuur 22.61
Aarle-Best, uiteinde van hergebruikte, eiken 
balk met afgescheurd uiteinde en houtwor-
mgaten, vondstnummer 7183-11 (© BIAX 
Consult).
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Figuur 22.62
Aarle-Best, afgescheurd en vervolgens met 
dissel afgeschuind uiteinde van eiken plank, 
vondstnummer 7184-12 (© BIAX Consult).

Figuur 22.63. 
Aarle-Best, uiteinde van eiken balk met hout-
wormgaten, vondstnummer 7182-11 (© BIAX 
Consult).

Figuur 22.64
Aarle-Best, uiteinde van eiken plank met 
spint en zonder houtworm, gladde randen 
en met de afdruk van een wig (pijl) 7182-9 
(© BIAX Consult).
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Van de secundaire bewerking zijn sporen van een brede dissel aanwezig en de reeds 

genoemde afdruk van een wig van vers gekapt hout. Van de primaire bewerking 

ontbreken sporen, daarvoor was het houtoppervlak van de hergebruikte stukken te 

verweerd. Op een van de hoekstaanders waren ter hoogte van een blinde gat nog 

ingesneden merklijnen te herkennen waarmee de positie van het gat op de paal werd 

aangegeven (Figuur 22.65).  

Verdwijnen van de constructie/reparaties

Deze waterput is een keer gerepareerd is. Aan de zuidoost zijde van de waterput is 

een gat gegraven met een vlakke bodem (vulling 4), tegen de bekisting aan. Dit is 

waarschijnlijk gedaan om goed bij de constructie te kunnen komen voor een reparatie. 

Binnen de in elkaar gezakte oostelijke wand is een nieuwe wand aangebracht. Ook aan 

de noordkant lijkt eenzelfde reparatie te zijn uitgevoerd. 

Vondsten

Aardewerk

In vulling 2 zijn een rand- en wandfragment gevonden van een wrijfschaal van het type 

Stuart 149 (V 7095). 

Bouwmateriaal

Er is een fragment van een tegula gevonden.

Hout

Uit de vulling van de waterput is een eikenhouten schepje geborgen waarvan de steel 

was afgebroken (V 7097, zie hoofdstuk 10).

Steen

In vulling 2 werd een brok tefriet aangetroffen (V 7095). Daarnaast zijn in vulling 4 twee 

fragmenten gevonden van een maalsteenschijf van tefriet (V 7096).

Archeobotanie

Inventarisatie van een monster uit de kern (V7098) leverde vrij veel onverkoolde 

plantenresten op (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2), waarna dit monster is 

geanalyseerd (bijlage 26.3).

Figuur 22.65
Aarle-Best, rechthoekig blind gat in hoek-
stander met merklijnen (pijl), vondstnummer 
7181-6 (© BIAX Consult).
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Het geanalyseerde monster heeft op enkele fragmenten houtskool na alleen 

onverkoolde plantenresten opgeleverd, waaronder enkele graanresten van pluimgierst 

(Panicum miliaceum) en mogelijk gecultiveerde haver (Avena cf. sativa). Van beide 

zijn kafresten gevonden; een aanwijzing voor lokale verbouw. Daarnaast zijn in de 

categorie ‘planten met oliehoudende zaden’ zaden van raapzaad (Brassica rapa) en 

zaden en kapselfragmenten van vlas (Linum usitatissimum) aangetroffen. De kapsel-

fragmenten zijn, net als de kafresten van granen, een aanwijzing voor lokale verbouw 

van vlas. Resten van wilde planten uit de categorie ‘akkers, erven en moestuinen’ zullen 

deels van de akkerflora afkomstig zijn. In de categorie ‘noten en vruchten’ komt een 

pitje van gewone braam (Rubus fruticosus) en appel (Malus sylvestris/domesticus) voor.

De matrix van het monster bestond uit houtresten en stengelfragmenten van grassen 

en andere kruiden. Daartussen kwamen zaden en vruchten voor van een mix aan 

planten van heel verschillende herkomst. Er zijn resten van planten die in graslanden 

op vochtige matig voedselrijke grond hebben gegroeid, zoals wilde peen (Daucus 

carota) en brunel (Prunella vulgaris) en er zijn resten van planten die heden ten 

dage in graslanden voorkomen op vochtige tot natte voedselarme en zure bodem. 

Vertegenwoordigers daarvan zijn dophei (Erica tetralix), pilzegge (Carex pilulifera), 

struikhei (Calluna vulgaris) en tandjesgras (Danthonia decumbens).

Datering

Op basis van het aardewerk en de maalsteen kan de waterput niet nauwkeuriger 

gedateerd worden dan in de Romeinse tijd. In totaal acht elementen van de houten 

constructie konden dendrochronologisch gedateerd worden. Er zijn zowel planken van 

de oorspronkelijke bekisting als planken van de reparatiefase gedateerd. De oudste 

dateringen (V7181, V7181-4 en V7184) hebben een kapdatum na 109 (V7181), tussen 

138 en 156 (V7181-4) en tussen 130 en 149 (V7184). De jongere dateringen liggen aan 

het eind van de 2de of begin van de 3de eeuw. Eén van de planken van de oostelijke 

en één van de noordelijke wand zijn vermoedelijk afkomstig van dezelfde boom (V 

7181-9 en 7184-16) die is gekapt in het voorjaar van 193 n.Chr. Beide planken behoren 

tot de jongste (reparatie)fase. Plank (V 7184-2) heeft de jongste datering met een 

kapdatum rond 206 n.Chr. Vermoedelijk dateert de reparatiefase dus uit het begin van 

de 3de eeuw. . De datering van de oudste fase is op basis van de dendrochronologische 

dateringen niet geheel duidelijk maar ligt in ieder geval na 142 n. Chr. Omdat ook 

ouder constructiehout gebruikt is voor de bekisting zal de datering van de oudste fase 

grofweg in de tweede helft van de 2de eeuw liggen. 
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22.4 Grafstructuren vindplaats cluster D

Structuur Spoor Vorm Opening Diam. L B D vondsten

315 9105 vierkant Z - 4,4 3,7 18

316 9107 vierkant - - 7,5 7,2 50 Handgemaakt aw (1 indiv)

319 9173 rond O 5,5 - - 25 Romeins gedraaid aw (1 indiv)

320 9238 vierkant - - 4,2 3,7 11

321 9236 vierkant - - 4,8 3,7 24

322 9219 vierkant - - 3,2 >1,8 7

323 9221 vierkant - - 4 3,8 17 Handgemaakt aw (2 indiv)

324 9230 vierkant - - 3,6 3,4 14

328 9293 rond - 3,6 3,6 3,6 13

329 9350 vierkant - - 3,3 3,1 20

330 9353 rond ZO 3,9 - - 8

331 9307 rond ZO 3,8 - - 13

332 9298 vierkant - - 3,6 3 10 Handgemaakt aw (1 indiv)

333 9297 vierkant - - 3,9 3,6 28

334 9164 rond ZO 4,5 - - 9

335 9316 vierkant - - 3,4 2,9 9 Handgemaakt aw (1 indiv)

336 9317 vierkant - - 3,1 2,9 13

337 9470 vierkant - - 3,1 2,7 10

338 9512 vierkant O - 3,1 2,7 13

340 9511 vierkant - - 3,7 3,4 21 Indet aw (losse scherf )

341 9471 vierkant - - 3,3 3 12 Handgemaakt aw (2 of 3 indiv)

342 9472 vierkant - - - - 2

358
9131, 
4102 vierkant - - 5,8 5,8 27

359 9496 vierkant - - 3,6 3,6 30 Indet aw (losse scherf )

360 9497 rond ZO 3,5 3,5 3,5 22 Romeins gedraaid aw (1 indiv)

361 9498 vierkant - - 2,9 2,9 5

362 9502 vierkant - - 3,8 3,5 18

363 9504 vierkant ZO - 3,6 3,6 19

364 9506 rond - 3,1 - - 12 Romeins gedraaid aw (losse scherf ))

- 9292 vlakgraf Crematieresten van volwassene;
Romeins import aw (min. 3 indiv)

Archeobotanisch onderzoek grafmonumenten

Structuur 316

Eén monster uit de greppelvulling is op botanische macroresten geïnventari-

seerd (V6423) (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). De inventarisatie heeft een 

verkoolde gerstkorrel (Hordeum) opgeleverd en een verkoold stengelfragment van 

een kruidachtige plant. De enkele onverkoolde macroresten in de vulling van deze 

kringgreppel zijn vermoedelijk (sub)recent. Er is vrij weinig determineerbaar houtskool 

gezien.

Op de bodem van de greppel bevond zich een donkere, humeuze laag (bijlage 26.4, 

S9107B, V6422). Van dit laagje is een palynologisch monster onderzocht (bijlage 26.5 

en 26.6). Ongeveer de helft van de getelde pollen- en de sporenkorrels bestaat uit 

boompollen, waarbij els (Alnus, 17,6%) het best is vertegenwoordigd, gevolgd door 

hazelaar (Corylus, 10,6%), berk (Betula, 7,9%) en eik (Quercus, 6,6%). Het pollenpercen-

tage van struikhei (Calluna vulgaris) bedraagt ruim 35 procent.

Overzicht van de graven en grafmonumenten 
van het grafveld Best – Aarle met de belan-
grijkste kenmerken (L=lengte; B=breedte; D= 
restdiepte).
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Structuur Fase Onderbouwing :¹⁴C (2Σ) of vondstmateriaal

315

316 late ijzertijd 2060 ± 30 BP; 170 BC - 4 AD (Poz-60060)
2070 ± 30 BP; 174 BC - 1 AD (Poz-60097) 

319 1e – begin 3e  eeuw AD 1950 ± 80 BP; 165 BC - 238 AD (Poz-60059)
aw

320

321 late ijzertijd 2090 ± 30 BP; 196 - 42 BC (Poz-60054)

322

323 2e helft midden-ijzertijd of late ijzertijd 2125 ± 30 BP; 348 - 52 BC (Poz-60058)

324

328 eind late ijzertijd of begin Romeinse tijd 1980 ± 30 BP; 46 BC - 78 AD (Poz-60057)

329

330 1e of 2e eeuw AD 1905 ± 30 BP; 25 - 211 AD (Poz-61437)

331

332 2e helft midden-ijzertijd of late ijzertijd aw

333

334

335 2e helft midden-ijzertijd of late ijzertijd aw

336

337

338

340 midden-begin late ijzertijd 2215 ± 30 BP; 378 - 202 BC (Poz-60098)

341 midden-ijzertijd aw

342

358

359

360 Romeinse tijd aw

361

362

363

364 Romeinse tijd? aw

spoor 9292 1-150 AD aw

Structuur 319

Eén monster uit de greppelvulling is geïnventariseerd op botanische macroresten 

(V6455) (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Dit heeft enkele verkoolde zaden van 

wilde planten en een tiental fragmenten houtskool opgeleverd. Het monster is niet 

geanalyseerd.

Structuur 321

Eén monster uit de greppelvulling is op botanische macroresten geïnventariseerd 

(V6307) (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Er zijn geen macroresten gezien. De 

hoeveelheid houtskool is gering. Het monster is niet geanalyseerd.

Structuur 330

Eén monster uit de greppelvulling is geïnventariseerd op botanische macroresten 

(V6461) (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Op een verkoold graszaadje na zijn 

geen macroresten vastgesteld. Het monster heeft weinig determineerbaar houtskool 

opgeleverd.

Overzicht van de onderbouwing van de 
ouderdom van de graven en grafmonumenten 
van het grafveld Best – Aarle.
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Structuur 336

Een inventarisatie van een monster uit de greppelvulling (V6367) heeft weinig 

houtskool en op een verkoold bladknopje na geen macroresten opgeleverd (hoofdstuk 

26, bijlagen 1 en 2). Het monster is niet geanalyseerd.

Structuur 340

Een monster uit de greppelvulling is op botanische macroresten geïnventariseerd (V 

6476) (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Er zijn enkele verkoolde zaden van wilde 

planten gezien en een verkoold stengelfragment van een kruidachtige plant. De 

hoeveelheid houtskool is gering. Het monster is niet geanalyseerd.

Structuur 341

Een inventarisatie van één monster uit de greppelvulling (V6477) heeft weinig 

houtskool en geen macroresten opgeleverd (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Het 

monster is niet geanalyseerd.

Structuur 360

Een monster uit de vulling is geïnventariseerd op botanische macroresten (V7210) 

(hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Dit heeft geen macroresten en weinig houtskool 

opgeleverd. Het monster is niet geanalyseerd.

Structuur 363

Een inventarisatie van een monster uit de vulling heeft weinig houtskool opgeleverd 

(V7209) (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Er zijn geen macroresten gezien. Wel is 

een amorf verkoold stuk organisch materiaal gevonden, dat mogelijk een verkoolde 

etensrest is. Het stuk is niet verder geanalyseerd.

22.5 Overige sporen - archeobotanie

Spoor 11755

Spoor 11755 is een diepe kuil of een waterput op vindplaats 22, die in de tweede 

eeuw open heeft gelegen. Uit de vulling is een grondmonster (V6975) op botanische 

macroresten onderzocht (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Dit leverde naast een 

tiental fragmenten determineerbaar houtskool alleen een verkoolde etensrest op; 

waarschijnlijk parenchym (vulweefsel) van een wortelstok. Het stuk is niet verder 

geanalyseerd. 

Spoor 13157

Spoor 13157 is een kuil van een kuilencluster op vindplaats 23, die gedateerd is tussen 

150 en 225 na Chr. Er zijn drie grondmonsters op botanische macroresten geïnventari-

seerd (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). In twee monsters (V7243 en V7245) zijn niet 

nader gedetermineerde gemineraliseerde resten aangetroffen. In het derde monster 

(V7244) zijn ze niet waargenomen. De monster bevatten verder enkel fragmenten 

determineerbaar houtskool, maar geen verkoolde macroresten. In monster V7245 zijn 

enkele onverkoolde plantenresten gezien. Er wordt aangenomen dat deze (sub)recent 

zijn. Geen van de monster is geanalyseerd.

Spoor 13170

Spoor 13170 is een kuil van een kuilencluster op vindplaats 23 (gedateerd tussen 

150-225 n.Chr.). Hiervan is een grondmonster (V 7235) uit de vulling op botanische 

macroresten geïnventariseerd (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Er zijn alleen 

enkele fragmenten determineerbaar houtskool aangetroffen.
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Spoor 13171

Spoor 13171 is een kuil van een kuilencluster op vindplaats 23 (gedateerd tussen 

150-225 n.Chr.). Hiervan is een grondmonster (V 7236) uit de vulling op botanische 

macroresten geïnventariseerd (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Er zijn alleen 

enkele fragmenten determineerbaar houtskool aangetroffen.
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23 Catalogus van structuren uit de middeleeuwen en 
Nieuwe tijd

Johan Verspay, Silke Lange en Laura Kooistra

In deze sectie van de catalogus worden de afzonderlijke structuren besproken uit 

de middeleeuwen en Nieuwe tijd. Deze worden per vindplaats gepresenteerd, 

gegroepeerd naar structuurtype (zie hoofdstuk 19). Voor overzichtstekeningen per 

vindplaats zie hoofdstuk 9.

23.1 Vindplaats 31: meerfasig erf uit de volle middeleeuwen

Overzicht van structuren op vindplaats 31.

23.1.1 Huizen

23.1.1.1 Huis 560 (910-950) / werkput 301, 302 (figuur 23.1)

onderzoek

De aanwezigheid van een sloot belemmerde een verdere uitbreiding van de 

werkputten naar het noorden. De plattegrond is daardoor incompleet. Niettemin 

kan op basis van de aangetroffen sporen wel een indicatie gegeven worden van de 

omvang van de constructie. Aan de zuidwestzijde werd de hoekpaal aangetroffen 

waarmee de lengte van het huis bepaald kon worden en aan de noordoostzijde 

werd de tegenhanger aangetroffen van de zuidelijke rij binnenstijlen, waardoor de 

overspanning van de middenbeuk herleid kan worden. 

constructie

De kernconstructie bestond uit twee evenwijdige rijen van zes staanders. Deze 

vormden gebinten met een overspanning van 4,6 m. De gebinten waren op een 
Figuur 23.1
Plattegrond van huis 560. Schaal 1:200.
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regelmatige afstand van elkaar geplaatst waarbij de buitenste stijlen verder van de 

kern waren gezet. Dit resulteerde in een grotere lengte van het eerste en het laatste 

travee: 4,3, 2,4, 2,4, 2,6, 4,3 m. De totale lengte van de kern bedroeg daarmee 16,0 

m. Met inbegrip van de wanden was de plattegrond 7,4 m breed. De diepte waarop de 

stijlen waren ingegraven verschilde. De binnenste stijlen reikten tot 0,4 m onder het 

vlakniveau, terwijl de buitenste waren geplaatst op een diepte van 0,5 tot 0,6 m.

wanden

De lange wand (aan de zuidzijde van het gebouw) was opgebouwd uit zes wandstijlen 

en bevond zich op 1,4 m uit de kern. Met uitzondering van de stijl bij het derde gebint, 

waren de wandstijlen in lijn met de gebinten geplaatst. Voor een korte wand buiten de 

kernconstructie van het huis werden geen aanwijzingen gevonden. Op grond daarvan 

wordt aangenomen dat de buitenste gebinten onderdeel vormden van de korte gevels. 

Van de wandstijlen waren de hoekstijlen met 0,4 m het diepst ingegraven. De diepte 

van de tussenliggende stijlen wisselde af: 0,2 en 0,3 m. 

ingangen 

In de zuidelijke wand valt één stijl op doordat deze niet, zoals de overige stijlen, in 

lijn stond met het gebint, maar ten opzichte hiervan een stukje naar het westen was 

geplaatst. De afstand tussen de tweede en derde gebint was daarmee verkleind tot 1,8 

m. Dit markeert waarschijnlijk de locatie van een ingang.

dak

Afgaande op de diepere ingraving van de binnenstijlen werd de daklast hoofdzakelijk 

gedragen door de gebinten. Aangezien de buitenste gebinten onderdeel uitmaakten 

van de korte gevels kan worden afgeleid dat het huis voorzien was van een zadeldak. 

bijzondere elementen

Hoekpaal S2966 was het vertrekpunt van een kleine, gekromde greppel (S2889). Een 

dergelijke greppel wordt vaker waargenomen bij plattegronden en wordt om die reden 

beschouwd als onderdeel van het huis. Mogelijk gaat het hier om de afvoer van een 

spoelruimte (‘geut’) of een erfinrichtingselement. De greppel was opgevuld met donker 

grijsbruin, licht humeus zand.

verdwijnen van het gebouw 

Nadat het huis buiten gebruik is geraakt, is het ontmanteld. Hierbij zijn de stijlen 

uitgegraven.

vondsten en datering

Het onderzoek van de sporen van huis 560 heeft slechts één vondst opgeleverd. In 

de uitgraafkuil van een van de gebintstijlen werd een fragment kogelpot aardewerk 

aangetroffen, daterend uit de tiende of elfde eeuw.

Uit de vulling van de geassocieerde greppel S2889 werden twee fragmenten Paffrath 

aardewerk geborgen. Deze tonen aan dat het huis niet eerder dan het midden van de 

tiende eeuw buiten gebruik kan zijn geraakt.

Huis 560 was gebouwd in de Karolingische bouwtraditie. Op morfologische gronden 

dateert het gebouw voor het einde van de tiende eeuw.1 De oversnijding van huis 564 

bevestigt een datering na 900. Daarnaast wordt het huis geassocieerd met bijgebouw 

566. Deze is omstreeks 950 in onbruik geraakt. 

1  De Boer & Hiddink, 2012, 77.
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23.1.1.2 Huis 563 (990-1050) / werkput 301, 302, 306 (figuur 23.2)

onderzoek

De plattegrond van dit huis was duidelijk herkenbaar en de sporen konden in 

onderlinge samenhang worden onderzocht. 

constructie

Het grondplan van huis 563 had een afmeting van 18,6 bij 10,6 m. De kernconstructie 

bestond uit twee evenwijdige, rechte rijen van drie staanders. Deze vormden drie 

gebinten met een overspanning van 5,9 m. De gebinten waren op regelmatige 

afstand van elkaar geplaatst met een interval van 4,5 m. De gebintstijlen waren allen 

ingegraven tot een diepte van circa 0,5 m.

Aan weerszijde van de kern waren twee sluitpalen geplaatst. Aan de noordzijde 

bevonden deze zich op 5,0 m vanaf het gebint en waren ingegraven tot een diepte van 

0,4 m. Aan de zuidzijde stonden deze met een afstand van 4,5 m dichter bij de kern en 

waren aanmerkelijk dieper ingegraven: 0,7 m. De afstand tussen de beide sluitpalen 

bedroeg aan beide zijden, van hart tot hart, circa 1,2 m. 

Tabel 23.1
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van huis 560 naar vullingaard.

Tabel 23.2 
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
huis 560 per context.

Figuur 23.2
Plattegrond van huis 563. Schaal 1:200.
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wanden

De lange wanden bevonden zich buiten de kernconstructie en waren opgebouwd 

op basis van vijf wandpalen. Ter hoogte van de kern waren deze in lijn met de 

afzonderlijke gebinten geplaatst op een afstand van circa 2,0 m. De hoekpalen waren 

ten opzichte hiervan iets naar binnen geplaatst. Op die manier ontstond een licht 

gebogen wand. 

De hoekpalen waren aan beide zijden van het huis in lijn geplaatst met de sluitpalen 

en vormden gezamenlijk de korte wanden. Met uitzondering van de noordelijke 

hoekstijlen die 0,3 m waren ingegraven, hadden de wandpalen een funderingsdiepte 

van 0,4 tot 0,5 m, vergelijkbaar met de gebintstijlen. 

ingangen 

Er werden geen aanwijzingen aangetroffen voor de locatie van de ingangen. De ruimte 

tussen de sluitpalen was niettemin groot genoeg om hier plaats aan te bieden. 

dak

De toepassing van sluitpalen duidt erop dat het huis aan beide zijden was voorzien van 

een schilddak.

verdwijnen van het gebouw 

Nadat het gebouw in onbruik is geraakt, is het afgebroken. Hierbij zijn de palen 

uitgegraven. 

vondsten en datering

Bij het onderzoek van de plattegrond zijn 82 vondsten verzameld, vrijwel allemaal 

aardewerk. Het merendeel hiervan betrof kogelpot aardewerk. In mindere mate was 

Tabel 23.3 
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van huis 563 naar vullingaard.

Tabel 23.4 
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
huis 563 per context.
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Pingsdorfer aardewerk vertegenwoordigd en uit Badorf en het Maasland waren slechts 

enkele scherven afkomstig. Dit materiaal is kenmerkend voor de tiende en elfde eeuw. 

Opvallend is de afwezigheid van materiaal uit Paffrath en Zuid-Limburg.

Huis 563 wordt beschouwd als de opvolger van huis 561 en is daarmee geassocieerd 

met de dendrochronologisch gedateerde waterput 473. Op grond daarvan moet dit 

huis omstreeks 990 zijn gebouwd. 

De plattegrond wordt doorsneden door bijgebouw 568, dat hoorde bij huis 565. Dit 

veronderstelt dat het huis omstreeks het midden van de elfde eeuw werd afgebroken.

23.1.1.3 Huis 564 (875-890) / werkput 209, 301, 302 (figuur 23.3)

onderzoek

De plattegrond van dit gebouw bevond zich aan de noordrand van vindplaats 32. 

Vanwege de aanwezigheid van een sloot konden de werkputten niet verder worden 

uitgebreid. Als gevolg daarvan kon de plattegrond niet in zijn geheel worden vrij gelegd 

en ontbreekt de noordelijke staanderrij. Daarnaast beperkte dit de mogelijkheid enkele 

onregelmatigheden die werden waargenomen aan de noordelijke sporen, nader te 

onderzoeken.

constructie

Met inbegrip van de wanden bedroeg de afmeting van het grondplan 20,0 bij 9,0 

m. De kern van de constructie bestond uit twee rijen van zeven staanders in een 

rechte lijn. Deze staanders vormden zeven gebinten met een overspanning van 3,6 

m. De onderlinge afstand tussen de gebinten bedroeg, 2,0, 2,2, 3,6, 4,7, 4,2 en 3,3 

m. Daarmee kwam de totale lengte van de kern op 20,0 m. De diepte waarop deze 

staanders waren ingegraven liep uiteen van 0,2 m tot 0,7 m. Het merendeel van de 

staanders reikten evenwel tot 0,3 á 0,4 m. 

wanden

De wanden van huis 564 waren opgebouwd op basis van zes wandstijlen. Aan de lange 

zijde bevonden deze zich buiten de kernconstructie, op 2,7 m van de gebintstijlen. De 

afzonderlijke wandstijlen waren daarbij in lijn met het gebint gepositioneerd. Dit kan 

erop duiden dat de wanden en gebinten met elkaar verbonden waren door middel van 

gebintkoppelbalken.

Aan de korte zijden waren de hoekstijlen in lijn met de buitenste gebinten 

gepositioneerd. Deze gebinten maakten daarmee waarschijnlijk deel uit van de korte 

gevels. 

Hoewel de hoekpalen slechts 0,1 m diep waren ingelaten, reikten de tussenliggende 

wandstijlen tussen 0,4 en 0,6 m diep, een funderingsdiepte die vergelijkbaar is met 

de gebintstijlen. Op grond daarvan wordt aangenomen dat de wanden een belangrijk 

aandeel hadden in het dragen van de daklast.

ingangen 

In de zuidelijke wand, ter hoogte van het middelste gebint, werd een extra wandstijl 

aangetroffen. Deze maakte mogelijk deel uit van een deurkozijn. 

dak

Vanwege de forse funderingsdiepte van de wandstijlen wordt aangenomen dat de 

wanden een belangrijk aandeel hadden in het dragen van de daklast. Met de plaatsing 

van de buitenste gebinten in de korte gevel kon zowel een zadeldak als een schilddak 

zijn toegepast. 
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bijzondere elementen

Direct aan de oostzijde van de plattegrond bevond zich een smalle greppel (S2974 en 

2885). Ter hoogte van de hoekstijl maakte deze een flauwe bocht om na 6 m met een 

haakse hoek in noordoostelijke richting door te lopen. Vergelijkbare greppels zijn vaker 

aangetroffen bij plattegronden. Om die reden zijn deze beschouwd als onderdeel van 

het huis. Mogelijk gaat het hier om de afvoer van een spoelruimte of een erfinrichtings-

element. De greppel was opgevuld met donker grijsbruin, licht humeus zand.

reparaties

De geringe lengte van de eerste twee traveeën aan de westzijde wijkt af van het 

overige deel van de constructie. Omdat de afstand tussen het eerste en het derde 

gebint vergelijkbaar was met de interval tussen de overige gebinten, wordt vermoedt 

dat het tweede gebint een aanvulling was op de initiële constructie. Het is echter niet 

te bepalen of dit een versteviging was die bij aanvang was aangebracht, mogelijk om 

een grote belasting van een zolder te kunnen ondervangen, of dat het gaat om een 

latere toevoeging, wellicht bij wijze van reparatie.

verdwijnen van het gebouw 

Nadat het huis in onbruik raakte, is het ontmanteld. Hierbij zijn de staanders 

uitgegraven en in een aantal gevallen omgetrokken. 

vondsten en datering

In de spoorvullingen van dit gebouw werden drie vondsten aangetroffen. Meest 

opmerkelijk daarvan was een complete spinsteen van Maaslands aardewerk uit de 

vulling van de meest noordwestelijke binnenstijl. De twee fragmenten aardewerk 

waren echter niet nauwkeurig te dateren en geven alleen aan dat het gebouw na het 

begin van de tiende eeuw moet zijn ontmanteld. Dit wordt bevestigd door de scherven 

Maaslands en Pingsdorfer aardewerk in de vulling van de bijbehorende greppel. Een 

fragment Mayen uit deze greppel duidt er echter op dat het huis wellicht al in de 

negende eeuw werd bewoond. De geringe hoeveelheid materiaal in de spoorvullingen 

en de afwezigheid ervan in de insteek van deze sporen is daarbij een indicatie voor 

Figuur 23.3
Plattegrond van huis 564. Schaal 1:200.
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een vroege datering. De samenstelling van het vondstmateriaal op het niveau van de 

vindplaats suggereert dat de bewoning op deze locatie niet vroeger is aangevangen 

dan de late negende eeuw. 

Huis 564 wordt doorsneden door huis 560 en is diens voorganger. Deze werd gebouwd 

in het begin van de tiende eeuw. Op grond daarvan wordt aangenomen dat huis 564 

omstreeks 910 werd afgebroken.

23.1.1.4 Huis 565 (1050-1114) / werkput 300, 301 (figuur 23.4)

onderzoek

Vanwege de omvang van deze plattegrond en de ligging in de hoek van het terrein, 

was het niet mogelijk deze plattegrond in één keer in zijn geheel vrij te leggen en 

moest deze in twee delen worden onderzocht. Met uitzondering van de oostelijke 

sluit- en wandpalen kon het grootste gedeelte niettemin in onderling verband worden 

onderzocht. Helaas is hierbij de centrale kuil S2416 over het hoofd gezien. 

constructie

De kern van huis 565 bestond uit twee rechte rijen van vijf staanders. Deze vormden 

samen vijf gebinten met een overspanning van 6,5 m. De gebinten waren op 

regelmatige afstand van elkaar geplaatst met een interval van 3,0 m. Daarmee 

bedroeg de totale lengte van de kernconstructie 12,0 m. Aan weerszijde hiervan waren 

op de hartlijn van het gebouw twee sluitpalen aangebracht. Aan de westzijde stonden 

deze op 5,4 m van de kern, aan de oostzijde op 5,0 m hiervan. De afstand tussen de 

afzonderlijke sluitpalen bedroeg 1,6 m. 

Acht van de tien gebintstijlen waren ingegraven tot een diepte tussen 0,6 en 0,7 m. 

De twee stijlen van het meest westelijke gebint reikten echter nog dieper: 0,8 en 0,9 

m. Ook de sluitpalen waren diep ingegraven: aan de oostzijde tot 0,7 m onder het 

vlakniveau en aan de oostzijde maar liefst 0,9 m.

Met inbegrip van de wandpalen had de constructie een afmeting van 22,5 bij 11,8 m. 

wanden

De lange wanden werden gevormd door wandpalen buiten de kernconstructie. Aan 

de noordzijde bevonden deze zich op 2,3 m van de kern, aan de zuidzijde op 2,5 m. 

De stijlen van de lange wand waren in een gebogen lijn geplaatst. De positie van de 

Tabel 23.5
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van huis 564 naar vullingaard.

Tabel 23.6
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
huis 564 per context.
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afzonderlijke palen kwam ter hoogte van de kern overeen met de gebintstijlen. Buiten 

de kern werd de rij wandstijlen met een dezelfde interval voortgezet. Aan beide zijden 

van het gebouw waren de hoekpalen in hetzelfde vlak geplaatst als de sluitpalen en 

vormden samen de korte wanden.

ingangen 

Op twee plaatsen in de plattegrond bevonden zich aanvullende palen die kunnen 

duiden op de aanwezigheid van een ingang. Aan de oostzijde van het gebouw waren 

twee palen geplaatst voor de noordelijke sluit- en hoekpaal, op een afstand van 1,0 m. 

De afstand tussen de palen bedroeg 2,6 m. 

Tussen de noordoostelijke gebintstijl en de bijbehorende sluitpaal waren nog twee 

palen geplaatst op een afstand van 1,8 m van deze stijlen, 2,8 m uit elkaar. De beide 

palen correspondeerden met twee palen in de noordwand. 

dak

Gelet op de forse funderingsdiepte werd de daklast gedragen door de kernconstructie 

en de sluitpalen. De plaatsing van deze laatste veronderstelt dat het huis was voorzien 

van een schilddak. 

bijzondere elementen

Tussen de staanders van de twee westelijke gebinten bevond zich een rechthoekige 

kuil (S2416). De kuil had een afmeting van 2,4 bij 1,1 m en was opgevuld met bruingrijs, 

humeus zand. Daarmee week dit sediment niet af van het materiaal dat in de 

uitgraafkuilen van de staanders werd aangetroffen. De grond is niet bovengemiddeld 

rijk aan houtskool waarmee er geen directe aanwijzingen zijn voor een relatie tot de 

haard. Evenmin gaf de afmeting van het spoor of de aard van de vulling reden om aan 

ten nemen dat het een mestkuil betrof. Helaas is de kuil niet nader onderzocht.

reparaties

In de noordwand zijn in het verleden enkele wandstijlen vervangen.

Figuur 23.4
Plattegrond van huis 565. Schaal 1:200.
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verdwijnen van het gebouw 

Nadat het gebouw in onbruik is geraakt, is het ontmanteld. Hierbij is een deel van de 

staanders uitgegraven. Een ander deel werd uitgetrokken.

vondsten en datering

Hoewel het onderzoek van huis 565 een grote hoeveelheid vondstmateriaal heeft 

opgeleverd, bleek het lastig om tot een scherpe datering te komen. Uit de sporen van 

deze plattegrond werden 265 objecten geborgen. Veruit het grootste deel daarvan 

bestond uit aardewerk.

De insteek van de paalsporen was zeer vondstarm. Slechts twee fragmenten 

aardewerk werden hierin aangetroffen: een stuk kogelpot en een scherf Pingsdorf. Op 

grond daarvan kan worden vastgesteld dat het huis na 900 moet zijn gebouwd. 

Afgezien van enkele scherven uit de nazak van de westelijke sluitpalen is het overige 

materiaal afkomstig uit de vullingen van de paalkernen en uitgraafkuilen. Gelet op 

het contrast in de hoeveelheid materiaal met de stukken uit de insteek, kan worden 

aangenomen dat het gros hiervan zich op deze huisplaats geaccumuleerd heeft ten 

tijde van de bewoning van het huis. Dit materiaal bestond voornamelijk uit kogelpot 

aardewerk en materiaal uit Pingsdorf, Paffrath, Zuid-Limburg en het Maasland. 

Op grond van de Zuid-Limburgse stukken wordt de aanvangsdatum van het huis 

omstreeks het midden van de elfde eeuw verondersteld. Daarbij is tevens uitgegaan 

van een gemiddelde gebruiksduur van circa 50 jaar, van de directe voorganger, huis 

563. 

Bij de opgraving van de plattegrond is daarnaast één fragment aardewerk uit Elmpt 

verzameld. Samen met een fragment hard gebakken Zuid-Limburgs aardewerk, 

vormden deze de enige scherven die in de twaalfde eeuw te dateren zijn. Gelet op hun 

geringe aantal valt het te betwijfelen of huis 565 daadwerkelijk tot (ver) in de twaalfde 

eeuw heeft gefunctioneerd. Hiervoor zijn ook geen aanwijzingen gevonden in de met 

dit huis geassocieerde structuren. Dit maakt het waarschijnlijk dat huis 565 aan het 

begin van de twaalfde eeuw werd opgevolgd door huis 591. 

Tabel 23.7
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van huis 565 naar vullingaard.
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Tabel 23.8
Datering van het aardewerk uit de sporen 
van huis 565 per context.
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23.1.2 Bijgebouwen - groot

23.1.2.1 Bijgebouw 561 (990-1050) / werkput 300, 301 (figuur 23.5)

onderzoek

Het grondplan van dit gebouw was goed herkenbaar in het veld en de sporen 

onderscheidden zich duidelijk van structuur 565. Om logistieke redenen kon de 

plattegrond echter niet in een keer worden blootgelegd. De noordoostelijke hoekstijl 

werd niet aangetroffen, maar blijkt ook niet gericht te zijn opgezocht. Om die reden 

kan geen uitsluitsel gegeven worden of de bodemvorming ter plaatse het zicht op 

het spoor heeft ontnomen, of dat deze ook daadwerkelijk ontbreekt. Aan de andere 

zijde van de plattegrond bevonden de diepe sluitpalen van huis 565 zich op de 

veronderstelde locatie van de hoekstijl, zodat hier ook geen uitsluitsel kon worden 

verkregen. Op grond van analogieën met vergelijkbare plattegronden, wordt de 

hoekpalen wel verondersteld aanwezig geweest te zijn.

Vanwege de, in verhouding, bescheiden omvang van het gebouw was het de vraag of 

structuur 561 een hoofd- of bijgebouw was. De verschillen in de constructievorm en 

mogelijke knelpunten in de erfinrichting (indien deze gelijktijdig was met bijgebouw 

570) waren aanleiding gebouw 561 aanvankelijk als hoofdgebouw te beschouwen. 

Later zijn we hierop terug gekomen vanwege de overeenkomsten in de oriëntatie met 

huis 563 en de continuïteit in de inrichting van de opeenvolgende erven van huizen 563, 

565 (vindplaats 31), 525 (vindplaats 32) 591 en 595 (vindplaats 51&52) (zie hoofdstuk 9  

en 15).

constructie

Gebouw 561 kenmerkte zich door een rechthoekig grondplan van 10,4 bij 7,0 m met 

een noordnoordwest-zuidzuidoostelijke oriëntatie. De kernconstructie bestond uit 

twee evenwijdige, rechte rijen van vier palen. Deze waren ingegraven tot een diepte 

tussen 0,3 en 0,4 m en vormden gebinten met een overspanning van 3,4 m. De 

gebinten waren op regelmatige afstand van elkaar geplaatst: 3,5; 3,4 en 3,5 m.

wanden

De lange wanden bevonden zich buiten de kern, elk op 1,5 m van het gebint. 

De wanden waren recht en opgebouwd aan de hand van drie, vermoedelijk vier 

wandstijlen die elk in lijn met het gebint waren gepositioneerd. De wandstijlen waren 

met 0,2 m iets minder diep ingegraven dan de binnenstijlen. De buitenste gebinten 

maakten deel uit van de korte gevels.

dak

Afgaande op de plaats van de gebinten in de korte wand, zal het gebouw voorzien zijn 

geweest van een zadeldak.

binnenindeling

Een staander tussen de stijlen van het tweede gebint markeert mogelijk de plaats van 

een tussenwand.

reparaties

Bij de noordwestelijke gebintstijl S2905 werden twee andere paalkuilen aangetroffen 

(S2904 en 2907). Hoewel van vergelijkbare omvang, had alleen de eerstgenoemde een 

vergelijkbare funderingsdiepte. Deze bevond zich in lijn met het gebint. Vermoedelijk 

gaat het hier om een reparatie.
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verdwijnen van het gebouw 

Nadat het gebouw buiten gebruik raakte, is het ontmanteld. Hierbij werden de stijlen 

uit de grond getrokken.

vondsten en datering

In de sporen van bijgebouw 561 werden slechts tien vondsten aangetroffen. De acht 

fragmenten aardewerk omvatte kogelpot aardewerk en materiaal uit Pingsdorf en uit 

Paffrath. Op grond van dit laatste kan worden vastgesteld dat de ontmanteling van de 

plattegrond na het midden van de tiende eeuw moet zijn gebeurd. 

Vanwege de ligging, oriëntatie en erfinrichting wordt bijgebouw 561 geassocieerd met 

huis 563. De bouw hiervan valt samen met de aanleg van waterput 573. Het gebouw 

werd doorsneden door huis 565 en moet daarmee voor het midden van de elfde eeuw 

dateren. Op grond daarvan kan bijgebouw 561 gedateerd worden tussen 990 en 1050.

23.1.2.2 Bijgebouw 562 (1050-1114) / werkput 205, 206, 208 (figuur 23.6)

onderzoek

Bij de uitwerking bleek dat de middelste van de noordelijke gebintstijlen per abuis te 

ontbreken op de overzichtstekening. Deze is binnen gereconstrueerd. Afgaande op de 

overige staanders wordt uitgegaan van een paalzetting in een licht gebogen lijn. 

De precieze aard van de plattegrond is onduidelijk. Op grond van de nabijheid van 

waterkuil 571 is lange tijd gedacht dat het een huis betrof en wel de opvolger van 

huis 565. Hier is uiteindelijk weer vanaf gestapt. De constructie van dit gebouw was 

aanmerkelijk lichter dan van de andere huizen en in de sporen bevatten opvallend 

weinig materiaal. Daarnaast was er geen direct bewijs voor de (laat) twaalfde eeuwse 

datering.

Uiteindelijk is verondersteld dat het hier toch om het grondplan van het bijgebouw 

gaat van huis 565. Behalve de constructieve en chronologische argumenten is de 

continuïteit in de samenstelling van de opeenvolgende erven hierin doorslaggevend 

geweest. 

Figuur 23.5
Plattegrond van bijgebouw 561. Schaal 1:200.
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constructie 

De plattegrond meet 15,1 bij 9,6 m en is oost-west georiënteerd. De kernconstructie 

bestond uit twee parallelle rijen van vier staanders in een licht gebogen lijn. Deze 

vormden vier gebinten met een overspanning van 6,4 m. De afstand tussen de 

afzonderlijke gebinten bedroeg 4,0; 3,6; 3,6 en 3,6 m. De staanders waren ingegraven 

tot een diepte tussen 0,3 en 0,5 m. 

Aan de oostzijde waren op 3,8 m buiten de kern twee sluitpalen geplaatst. Deze waren 

met 0,5 en 0,6 m dieper ingegraven dan de gebintstijlen. Een dakdragende functie mag 

daarom worden verondersteld. 

wanden

De lange wanden bevonden zich buiten de kern, elk op circa 1,5 m van het gebint. De 

wanden waren licht gebogen en opgebouwd aan de hand van vijf wandstijlen die elk in 

lijn met het gebint waren geplaatst. De ingravingsdiepte van de wandstijlen liep uiteen. 

Over het algemeen bevond de onderzijde van de stijl zich op een diepte tussen 0,1 en 

0,3 m. In één geval (S9377) was de wandstijl echter ingegraven tot een diepte van ruim 

0,4 m. 

Aan de oostzijde bevond de korte gevel zich buiten de kern, op 3,6 m vanaf het 

laatste gebint. De sluitpalen waren onderdeel van deze wand. Aan de westzijde 

ontbraken sluitpalen en viel de korte wand samen met het buitenste gebint van de 

kernconstructie. De westgevel was daarmee breder dan de oostgevel.

ingangen 

In de noordelijke zijbeuk bevonden zich in het derde travee twee paalkuilen met 

een onderlinge afstand van 1,9 m. Deze markeerden de plaats van de stijlen van een 

toegang aan deze zijde. Daarnaast kan de onderbreking van de flankerende greppel 

annex goot (S9374) duiden op een toegang in de oostelijke korte wand. Het ontbreken 

van sluitpalen in de westelijke korte wand doet vermoeden dat zich aan deze zijde 

een grote toegang bevond die ruimte bood voor een kar. Directe bewijzen hiervoor 

ontbreken evenwel. 

dak

Afgaande op de diepte van ingraving werd de daklast hoofdzakelijk gedragen door 

de kernconstructie en de sluitpalen. De aanwezigheid van sluitpalen en de plaatsing 

buiten de kern veronderstelt dat het gebouw aan de oostzijde voorzien was van een 

schilddak. Het ontbreken hiervan aan de westzijde betekent echter niet automatisch 

dat een zadeldak is toegepast. 

Tabel 23.9
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van bijgebouw 561 naar vullingaard.

Tabel 23.10
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
bijgebouw 561 per context.
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binnenindeling

Tussen de stijlen van het tweede gebint bevond zich een langgerekte (paal?)kuil 

(S8387) en een paalkuil (S8397). Deze houden vermoedelijk verband met het gebruik 

van dit deel van het gebouw. Van een doorlopende wand lijkt echter geen sprake en de 

afstand van 2,8 m tot de zuidelijke gebintstijl is ruimt voor een toegang. 

bijzondere elementen

Tussen de stijlen van het meest oostelijke gebint bevond zich een kuil (S9370). De 

precieze aard van deze kuil is onbekend. Vanwege het ontbreken van verhittingssporen 

van de grond, verbrande leem of brandresten betreft het geen haard (H). 

 

reparaties

Een van de gebintstijlen van de zuidelijke staanderrij is een keer vervangen. Hierbij 

werd de nieuwe stijl iets naar binnen geplaatst, hetgeen de toepassing van een gebint 

bevestigd.

verdwijnen van het gebouw 

Nadat het gebouw buiten gebruik raakte, is het ontmanteld. Hierbij werden de stijlen 

uitgegraven.

vondsten en datering

Het vondstmateriaal uit deze plattegrond bleef beperkt tot zeven stukken aardewerk, 

daterend tussen de tiende en de dertiende eeuw. De daterende waarde hiervan is 

evenwel beperkt. Op grond van twee fragmenten Paffrath uit de kernvulling van een 

van de gebintstijlen, kan worden aangenomen dat het gebouw na het midden van 

de tiende eeuw is ontmanteld. Het aardewerkensemble van de vindplaats als geheel 

suggereert dat de bewoning op deze locatie is beëindigd voor het begin van de 

dertiende eeuw

De constructieve kenmerken van het gebouw maken mogelijk deze datering nader te 

preciseren. De constructie van het houtskelet waarbij de staanders in een gebogen lijn 

worden geplaatst, wordt pas gangbaar vanaf het midden van de elfde eeuw (Huijbers 

Figuur 23.6
Plattegrond van bijgebouw 562. Schaal 1:200.
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2007, 118). Op grond van de associatie met huis 565 wordt aangenomen dat bijgebouw 

562 met de rest van het erf wordt ontmanteld voorafgaand aan de bouw van het 

opvolgende huis 591 omstreeks 1114.

23.1.3 Bijgebouwen - middelgroot

23.1.3.1 Bijgebouw 566 (910-950) / werkput 300, 303 (figuur 20.7)

onderzoek

De sporen van dit gebouw tekenden zich duidelijk af waardoor de plattegrond goed 

herkenbaar was in het veld. Omdat in eerste instantie niet duidelijk was of er nog 

ruimte was om werkput 303 aan te leggen, is de plattegrond in twee delen opgegraven. 

constructie 

Het grondplan had een afmeting van 10,7 bij 3,7 m. Het gebouw had een tweebeukige 

constructie. De kern daarvan bestond uit een rij van vier middenstaanders met een 

onderlinge afstand van 3,4; 3,5 en 3,7 m. Deze staanders waren elk precies even diep 

ingegraven: 0,14 m. 

De middenstaanders werden aan weerszijde geflankeerd door een rij van zes 

wandstijlen. Alleen aan de uiteinden van de plattegrond kwam hun positie overeen met 

die van de middenstaanders. Opvallend was dat deze stijlen soms even diep, maar in 

de meeste gevallen aanmerkelijk dieper waren ingegraven dan de middenstaanders: 

tussen 0,1 en 0,3 m. Op grond daarvan kan worden aangenomen dat deze de bulk van 

de daklast droegen. 

wanden

Er werden geen sporen aangetroffen van wanden buiten de kernconstructie. Dat 

betekent dat de wanden hoogstwaarschijnlijk samenvielen met de buitenste 

stijlenrijen. De plaatsing van de middenstijl tussen de hoekstijlen veronderstelt dat de 

korte wand voorzien was van een topgevel. 

dak

De plaatsing van de middenstijlen in de korte wand veronderstelt dat de nokbalk 

tot hier door liep. Dat betekent dat het gebouw voorzien was van een zadeldak. De 

plaatsing van de wandstijlen ten opzichte van de middenstijlen wijst erop dat de 

daksporen waren bevestigd op een wandstijlplaat, welke het grootste deel van het 

gewicht van het dak droeg. Een nokbalk verbond de sporen in de nok van het dak. 

Tabel 23.11
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van bijgebouw 562 naar vullingaard.

Tabel 23.12
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
bijgebouw 562 per context.
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verdwijnen van het gebouw 

Nadat het gebouw in onbruik raakte, werd het ontmanteld. Hierbij werden de 

staanders uitgetrokken.

vondsten en datering

Uit de spoorvulling van deze plattegrond werden 17 vondsten geborgen. Behalve een 

fragment vuursteen betrof dit voornamelijk aardewerk. Het grootste deel hiervan 

was prehistorisch handgevormd materiaal. Verspreid over vijf sporen werden hiervan 

veertien scherven aangetroffen. In de kern van één van de sporen bevonden zich 

echter twee fragmenten kogelpot aardewerk. Deze konden echter niet nauwkeuriger 

gedateerd worden dan tiende of elfde eeuw.

De plattegrond wordt doorsneden door kuil 586. Daarmee dateert deze voor het 

midden van de tiende eeuw. Op grond van de ligging en de overeenkomst in oriëntatie 

wordt dit gebouw geassocieerd met huis 560 en gedateerd in de eerste helft van de 

tiende eeuw. 

23.1.3.2 Bijgebouw 567 ((950) 990-1050) / werkput 301 (figuur 23.8) 

onderzoek

Het gebouw is in zijn geheel vrijgelegd zodat de sporen in onderling verband konden 

worden onderzocht. 

Figuur 23.7
Plattegrond van bijgebouw 
566. Schaal 1:200.

Tabel 23.13
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van bijgebouw 566 naar vullingaard.

Tabel 23.14
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
bijgebouw 566 per context.
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constructie 

Het grondplan van dit gebouw had een afmeting van 5,6 bij 3,8 m. De constructie 

bestond uit twee evenwijdige rijen van drie staanders. De staanders waren geplaatst in 

een rechte lijn met een regelmatig interval van 2,8 m. Daarbij waren deze ingegraven 

tot een diepte tussen 0,5 en 0,6 m gerekend vanaf het sporenvlak. Vanwege deze forse 

funderingsdiepte en de relatief geringe overspanning, is de toepassing van gebinten 

niet vanzelfsprekend. Met een constructie waarbij de staanders onderling verbonden 

waren doormiddel van wandstijlplaten en dekbalken, kan een dergelijke constructie 

ook voldoende stevigheid hebben geboden. 

wanden

De wanden van het gebouw waren opgetrokken tussen de grote staanders. Hiertoe 

waren tussen de staanders kleinere wandstijlen geplaatst. 

ingangen 

In de oostelijke lange wand was tussen de middelste en zuidelijke staander geen 

wandstijl aangebracht. Waarschijnlijk werd hiermee ruimte gelaten voor een ingang. 

Mogelijk dat ook de korte wanden een ingang hadden. De wandstijlen waren hier uit 

het midden geplaatst. 

bijzondere elementen

Parallel aan de westelijke lange wand bevond zich aan de buitenzijde van het gebouw 

een langgerekte kuil (S3021). Deze was 4,4 bij 1,0 m en 0,3 m diep. In de kuil werden 

twee vullingen onderscheiden. Op een aantal plaatsen resteerde onderin de kuil een 

pakket grijs zand (vulling 2). Hierin waren restanten van plaggen te onderscheiden in 

de vorm van humeuze (A) en/of witte bandjes (E). Het pakket hierboven bestond uit 

donker grijs, humeus zand en had een heterogene structuur (vulling 1). In dit pakket 

waren, met name aan de onderzijde, ook nog enige restanten van plaggen zichtbaar.

Op basis van de vulling wordt deze kuil beschouwd als een mestkuil; Een kuil waarin de 

stalmest werd vermengd met plaggen tot humeuze plaggenmest.

Figuur 23.8 
Plattegrond van bijgebouw 
567. Schaal 1:200.

Figuur 23.9
 Doorsnede van mestkuil S3021. Schaal 1:40.
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verdwijnen van het gebouw 

Nadat het gebouw in onbruik raakte, is het ontmanteld. Bij het verwijderen van de 

staanders zijn deze gedeeltelijk vrijgegraven.

vondsten en datering

In de sporen van het gebouw werden veertien stukken aardewerk aangetroffen, 

allen afkomstig uit de vulling van de paalkernen en uitgraafkuilen. De afwezigheid 

van vondstmateriaal in de insteek veronderstelt dat het aardewerk hoofdzakelijk 

gerelateerd is aan de gebruiksfase van het gebouw. 

Met uitzondering van een fragment roodbakkend aardewerk dat als intrusief wordt 

beschouwd, bestaat het aardewerk uit kogelpot en materiaal uit Pingsdorf en het 

Maasland en dateert uit de tiende of elfde eeuw. 

De vulling van de geassocieerde mestkuil S3021 bevatte 66 objecten. Het meest 

opvallend waren een fragment glas en een vuurstenen pijlspits. Deze laatste is mogelijk 

met de plaggen mee aangevoerd. De 20 fragmenten aardewerk betroffen kogelpot en 

stukken uit Pingsdorf en Paffrath. Op grond van dit laatste kan worden aangenomen 

dat het gebouw na het midden van de tiende eeuw dateert. 

Het grote aandeel van het kogelpot aardewerk binnen het ensemble als geheel wijst 

op een vroege datering binnen het genoemde bereik. Daarbij geeft het ontbreken van 

Tabel 23.15
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van bijgebouw 567 naar vullingaard.

Tabel 23.16
Overzicht van vondstmateriaal uit mestkuil 
S3021 behorende bij bijgebouw 567.

Tabel 23.17
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
bijgebouw 567 per context.

Tabel 23.18
Datering van het aardewerk uit mestkuil S3021 
behorende bij bijgebouw 567.
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Zuid-Limburgs aardewerk grond te veronderstellen dat het gebouw vóór het midden 

van de elfde eeuw dateert. Op grond daarvan wordt aangenomen dat dit gebouw 

dateert tussen het midden van de tiende en het midden van de elfde eeuw. 

Op grond van de ligging en oriëntatie is het aannemelijk dat bijgebouw 567 bij huis 653 

hoorde. Op grond daarvan wordt het gedateerd tussen 990 en 1050.

23.1.3.3 Bijgebouw 568 (1050-1114) / werkput 301 (figuur 23.10)

onderzoek

De plattegrond kon zijn geheel worden vrijgelegd waardoor de sporen in onderling 

verband konden worden onderzocht. 

constructie 

De kern van het gebouw bestond uit twee rijen van twee staanders die samen twee 

gebinten vormden met een overspanning van 3,5 m. De onderlinge afstand bedroeg 

3,8 m. De gebintstijlen waren 0,4 tot 0,5 m ingegraven. Aan beide zijden van de 

constructie waren sluitpalen toegepast. Aan de noordzijde waren twee exemplaren 

geplaatst op 2,5 m buiten de kern, ingegraven tot een diepte van 0,3 en 0,4 m. De 

zuidzijde was voorzien van een enkele sluitpaal. Deze bevond zich op 2,3 m buiten de 

kern en was 0,3 m ingegraven. De volledige plattegrond meet 5,8 bij 8,6 m.

wanden

De lange wanden van dit gebouw bevonden zich buiten de kernconstructie, op 0,8 m 

van het gebint. De wanden waren opgebouwd in wandgreppels. Aan de noordzijde 

was deze nog grotendeels aanwezig. Met uitzondering van het noordelijke segment 

werden hierin evenwel geen stijlsporen aangetroffen. Aan de uiteinden van de wand 

bevond zich een hoekstijl. Doordat deze ten opzichte van de wand iets naar binnen was 

geplaatst hadden de wanden een gebogen vorm. Aan de zuidwestzijde werd slechts 

een klein gedeelte van de wandgreppel teruggevonden.

De toepassing van wandgreppels en het ontbreken van ingegraven wandstijlen 

veronderstelt dat deze waren geplaatst op een stijlvoetplaat. Een funderingsbalk 

waarin de staanders werden ingelaten en vastgezet door middel van een pen-gatver-

binding. 

De hoekpalen waren in het zelfde vlak geplaatst als de sluitpalen en maakten samen 

deel uit van de constructie van de korte wanden van het gebouw. 

Figuur 23.10
Plattegrond van bijgebouw 568 
Schaal 1:200.
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ingangen 

De twee stijlsporen in het noordelijke segment van de wandgreppel vormden 

vermoedelijk de resten van een deurpost. De stijlen waren 0,2 m diep ingegraven 

met een onderlinge afstand van 0,8 m. Een tweede toegang wordt vermoed aan de 

zuidzijde van het gebouw op grond van de enkele sluitpaal en de excentrische plaatsing 

ervan.

dak

Op grond van de toepassing van sluitpalen wordt een schilddak verondersteld. 

binnenindeling

Tussen de gebintstijlen bevonden zich drie paalkuilen met een diepte van 0,1 m. Deze 

sporen houden vermoedelijk verband met de indeling of het gebruik van de ruimte. 

verdwijnen van het gebouw 

Nadat het gebouw in onbruik raakte, is het ontmanteld. Hierbij zijn de meeste 

staanders uitgetrokken. Enkele stijlen vertonen sporen van uitgraving. 

vondsten en datering

Van de 42 vondsten die uit de sporen van dit gebouw zijn verzameld, waren alleen de 

20 fragmenten aardewerk bruikbaar voor de datering. Het merendeel hiervan bestaat 

uit kogelpot aardewerk. Daarnaast zijn enkele stukken aangetroffen uit Paffrath, 

Pingsdorf en het Maasland en een fragment blauwgrijs aardewerk. De aanwezigheid 

van een scherf gedraaid Zuid-Limburgs aardewerk in de uitgraafkuil dateert de 

ontmanteling na het derde kwart van de elfde eeuw. 

Tabel 23.19
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van bijgebouw 568 naar vullingaard.

Tabel 23.20
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
bijgebouw 568 per context.
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Bijgebouw 568 wordt geassocieerd met huis 565. Op grond daarvan wordt deze 

gedateerd in de tweede helft van de elfde eeuw.

23.1.3.4 Bijgebouw 570 ((900) 990-1050 (1100)) / werkput 300, 301 (figuur 
23.11)

onderzoek

Het grondplan van dit gebouw lag grotendeels vrij in de werkput en tekende zich 

duidelijk af.

constructie 

Bijgebouw 570 was met 10,9 bij 3,3 m langgerekt en smal. De constructie kenmerkte 

zich in zijn lichte uitvoering en het gegeven dat de staanders hoofdzakelijk oplijnden 

in de breedterichting van het gebouw. Zo bezien bestond de constructie uit vijf rijen 

van vier staanders, met uitzondering van de meest noordelijke rij waarin er slechts drie 

waren geplaatst. De lengte van de traveeën bedroeg 2,4; 2,3; 3,0 en 3,3 m. In de derde 

en vierde rij zijn de staanders duidelijk gegroepeerd in twee paren waarbij een grotere 

ruimte is gecreëerd in het midden van de plattegrond. In de tweede rij is dit minder 

het geval. De ingravingsdiepte van de staanders loopt uiteen van 0,1 tot 0,3 m. Daarbij 

bevonden de meest diep ingegraven stijlen zich aan de buitenzijde van de middelste 

drie rijen.

wanden

Er zijn geen sporen van wanden aangetroffen.

dak

Of deze structuur van een dak was voorzien is niet zeker. De onregelmatige paalzetting 

geeft aanleiding dit te betwijfelen. Gelet op de lichte constructie is een zware 

sporenkap onwaarschijnlijk. Mogelijk werd hier een lichter lessenaarsdak toegepast.

verdwijnen van het gebouw 

Nadat het gebouw in onbruik is geraakt, is deze ontmanteld. Hierbij is een deel van de 

palen uitgegraven. De overige palen konden worden uitgetrokken. 

Figuur 23.11
Plattegrond van bijgebouw 570. 
Schaal 1:200.
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vondsten en datering

Uit de sporen van bijgebouw 570 werden achttien vondsten geborgen. De tien 

aardewerk fragmenten behoorden tot kogelpot en materiaal uit Pingsdorf en het 

Maasland. Deze konden echter niet nauwkeuriger gedateerd worden dan de tiende tot 

de twaalfde eeuw.

De noordwest-zuidoost oriëntatie van de plattegrond komt overeen met de 

naastgelegen gebouwen 561 en 563. Omdat het gebouw zich bevond tussen 

de toegangspoort 577 en huis 563 en daarmee de meest directe looproute zou 

afschermen, is het de vraag of deze wel gelijktijdig kunnen zijn geweest. We hebben 

gemeend van wel. Op basis daarvan is het gedateerd tussen de late tiende en de eerste 

helft van de elfde eeuw.

23.1.4 Bijgebouwen - klein

23.1.4.1 Bijgebouw 569 (950-1114) / werkput 300 (figuur 23.12)

onderzoek

De plattegrond lag vrij in de werkput en was duidelijk herkenbaar.

constructie 

Bijgebouw 569 was met 3,4 bij 3,0 m van bescheiden omvang en had een lichte 

constructie. Deze bestond uit twee evenwijdige, rechte rijen van vier slanke palen. 

De palen waren geplaatst met intervallen van 1,0; 1,2 en 1,2 m en ingegraven tot een 

diepte tussen 0,2 en 0,3 m. De beide staanderrijen overspanden een ruimte van 3,0 m.

wanden

Er werden geen sporen van wanden aangetroffen.

dak

Afgaande op de lichte constructie is een sporenkap onwaarschijnlijk. Vermoedelijk 

werd hier een lessenaarsdak toegepast.

verdwijnen van het gebouw 

Nadat het gebouw buiten gebruik werd gesteld, is het ontmanteld. Hierbij zijn de palen 

uitgetrokken.

Tabel 23.21
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van bijgebouw 570 naar vullingaard.

Tabel 23.22
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
bijgebouw 570 per context.
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vondsten en datering

In de kernvullingen van bijgebouw 569 werden vier stuks aardewerk aangetroffen. 

Afgaande op het ontbreken van materiaal in de insteek worden deze als daterend 

beschouwd. Op basis van een fragment kogelpot aardewerk zal het gebouw in de 

tiende of elfde eeuw in gebruik zijn geweest.

Op grond van de ligging wordt bijgebouw 569 geassocieerd met huis 561, 563 of 565. 

Daarmee kan deze gedateerd worden tussen het midden van de tiende en het begin 

van de twaalfde eeuw. 

23.1.4.2 Bijgebouw 343; berg (875-1114) / werkput 206 (figuur 23.13)

onderzoek

De plattegrond lag vrij in de werkput en was duidelijk herkenbaar

constructie 

De constructie bestond uit vijf staanders geplaatst in een vijfhoekige configuratie. 

De stijlen waren opvallend diep ingegraven en reikten tussen 0,6 en 0,9 m onder het 

niveau van het sporenvlak. De diameter van het grondplan bedroeg 6,8 m. 

verdwijnen van het gebouw 

Nadat de berg in onbruik raakte, is deze ontmanteld. Hierbij werden de staanders 

uitgegraven.

Figuur 23.12
Plattegrond van bijgebouw 569. 
Schaal 1:200.

Tabel 23.23
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van bijgebouw 569 naar vullingaard.

Tabel 23.24
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
bijgebouw 569 per context.
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vondsten en datering

In de vulling van de paalkuilen werd geen vondstmateriaal aangetroffen. Op basis 

daarvan moet worden uitgegaan van de algemene datering van de vindplaats. 

Vanwege de grote funderingsdiepte wordt een associatie met huis 565 vermoed. 

Sluitend bewijs hiervoor ontbreekt echter. 

23.1.5 Waterputten

23.1.5.1 Waterkuil 571 (S9319) (1050-1114) / werkput 208 (figuur 23.14)

onderzoek

Bij aanvang werd een waterput verwacht. Toen bij het onderzoek geen restanten 

werden aangetroffen van een putbeschoeiing is het profiel direct doorgezet. Omdat 

het profiel onvoldoende stabiel bleek, is daarbij één tussenvlak aangelegd. De vulling 

van deze waterkuil is niet bemonsterd. 

kuil

Waterkuil 571 tekende zich in het vlak af als een ronde kuil met een diameter van 3,5 

m. De insteek was uitgegraven tot een diepte van 2,0 m, op 12,52 m NAP. De bodem 

van de kuil was opgevuld met een fijn gelaagd pakket van schoon beigegrijs zand met 

humeuze bandjes (vulling 3). Hierop lag een laag donker grijs licht humeus zand (vulling 

8). Dit werd afgedekt door een rommelig pakket van brokken schoon leem. Dit pakket 

vertoonde een lichte laagopbouw met enkele dunne lagen licht humeus zand (vulling 

7). Hierin was opnieuw een kuil uitgegraven. De bodem daarvan was opgevuld met 

donker zwart, humeus zand (vulling 6). Hierop lag een gelaagd pakket van afwisselend 

een laag van brokken schoon zand en leem en een dunne laag humeus zand (vulling 

5). Aan de andere zijde van de kuil was het aandeel humeus materiaal groter en een 

duidelijke laagopbouw was hierbinnen niet te onderscheiden (vulling 4). De kuil werd 

opgevuld met een rommelig pakket van geelbruin zand en leembrokken. In de top van 

het spoor bevond zich een pakket donker bruingrijze teelaarde (vulling 1), grond van 

het bovenliggende akkerdek dat als gevolg van klink in het spoor was gezakt. 

 

constructie en gebruik

De kuil was ingegraven tot ruim in het lemige deel van de bodem (S5005.2). Getuige 

de humeuze bandjes in het welzand heeft de kuil geruime tijd open gelegen. De 

inspoeling van materiaal lijkt op een bepaald moment te zijn gestagneerd waarna een 

dikkere humeuze laag tot stand kon komen (vulling 8).

Figuur 23.13
Plattegrond van bijgebouw 343. 
Schaal 1:200.
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De opbouw van de kuil wijst op een lange periode van gebruik waarbij deze 

herhaaldelijk opnieuw werd uitgegraven. Op een zeker moment is de kuil opgevuld 

met gebroken leem (vulling 7). Mogelijk is dit gedaan om de kuil te verkleinen. Een 

lichte laagopbouw suggereert dat het ook meer gefaseerd kan zijn gegaan, mogelijk 

om de betreedbaarheid van de kuil te verbeteren. Toen de kuil te ver dicht raakte, is 

deze opnieuw uitgegraven. Ditmaal was het welgat echter kleiner. Vervolgens werden 

in opeenvolgende fasen van gebruik wederom een aantal lagen gebroken leem in de 

kuil geworpen (vulling 5). Meer nog dan bij vulling 7 was te zien hoe lagen humeuze 

aarde de afzonderlijke rommelige lagen afdekten. Dit houdt vermoedelijk verband met 

de periode van gebruik volgend op iedere nieuwe aanplemping. 

verwijderen van de constructie

Nadat de waterkuil buiten gebruik raakte, is deze gedempt. Hierbij werd relatief 

schone grond gebruikt. Vermoedelijk is deze afkomstig uit de kuil dit voor een 

opvolgende waterput werd gegraven.

vondsten en datering

In de vulling van deze put werden slechts vier voorwerpen aangetroffen. Van de twee 

fragmenten aardewerk uit de nazak kon er één geïdentificeerd worden als Paffrath 

aardewerk. Daarmee kan de kuil niet eerder zijn opgevuld dan het midden van de 

tiende eeuw. 

Op grond van de ligging wordt de kuil geassocieerd met huis 562. Op grond daarvan 

wordt deze gedateerd in de tweede helft van de elfde eeuw.

Figuur 23.14
Profiel van waterkuil 571. Schaal 1:40.

Tabel 23.25
Overzicht van vondstmateriaal uit waterkuil 
571 naar vullingaard.

Tabel 23.26
Datering van het aardewerk uit waterkuil 571 
per context.
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23.1.5.2 Waterput 572 (S2706) (950-990) / werkput 300, 301

onderzoek

In de insteek van waterput 573 werden diverse fragmenten aangetroffen van een 

uitgeholde boomstam. Deze hebben waarschijnlijk toebehoord aan de schacht van een 

voorganger van de genoemde put: waterput 572. Buiten de schachtdelen resteerde 

niets meer van het spoor. 

Het hout is gedocumenteerd en bemonsterd voor dendrochronologisch onderzoek. 

kuil

De kuil van waterput 572 was geheel vergraven bij de aanleg van de waterput 

573. Afgaande op de opbouw van het spoor moet de schacht zich op dezelfde 

plek bevonden hebben als zijn opvolger. De schacht was in dat geval ten hoogste 

ingegraven tot een diepte van 3,7 m, +10,78 m onder NAP.

Het hout van putschacht werd aangetroffen in de onderste vulling van de insteek 

van waterput 573 (vulling 5). Daarbinnen bevonden de afzonderlijke delen verspreid 

door de vulling, maar wel hoofdzakelijk in het bovenste deel hiervan. Het hout lag in 

verschillende posities en werd zowel liggend als rechtopstaand aangetroffen. Op grond 

daarvan wordt aangenomen dat het hout teruggeworpen is in de putkuil nadat de 

nieuwe schacht geplaatst was. 

constructie en gebruik

De put was vervaardigd uit een uitgeholde eikenstam. Deze werd in enkele delen 

gekliefd en met behulp van een dissel uitgehold. In de insteek werden de afzonderlijke 

delen weer bijeengebracht en aan elkaar vastgemaakt met behulp van houten pennen 

en twijgen. Vervolgens werd de insteek dicht geworpen.

verwijderen van de constructie

Nadat de put in onbruik is geraakt, werd deze vervangen. Hierbij is de put uitgegraven 

en in stukken gebroken. Delen hiervan werden achtergelaten of teruggeworpen in de 

vulling van de insteek van de opvolgende put. 

vondsten en datering

Dendrochronologisch onderzoek heeft geen resultaat opgeleverd. Op grond van de 

oversnijding door waterput 573 kan worden vastgesteld dat de put omstreeks 990 

moet zijn vervangen. Afgaande op de associatie met het nabijgelegen huis 561 wordt 

een aanvangsdatum omstreeks het midden van de tiende eeuw vermoedt.

23.1.5.3 Waterput 573 (S2706) (990-1114) / werkput 300, 301 (figuur 23.15)

onderzoek

De kern van de waterput tekende zich in het vlak al duidelijk af waardoor de coupe 

in een keer goed gepositioneerd kon worden. Vanwege de eenduidige opbouw van 

het spoor waren logistieke motieven hierbij leidend en is de noordelijke helft van het 

spoor verdiept. Door toepassing van bronbemaling kon de waterput onder droge 

omstandigheden worden onderzocht. 

Omdat in de insteek van de put op verschillende diepte stukken hout werden 

aangetroffen, zijn hierbij verschillende tussenvlakken aangelegd om dit hout te 

documenteren. Als gevolg van de grote breedte van de insteek en de zandige vulling, 

vertoonde het bovenste deel van het profiel als snel scheuren. Om veiligheidsrede-

nen is gekozen, na documentatie van het profiel, het zuidelijke deel van het spoor in 
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een vroeg stadium te verdiepen tot op het sterk leemhoudende deel van de bodem 

(S5005.2). Vanaf deze laag was de bodem voldoende stevig om het resterende deel van 

het profiel zonder problemen te completeren.

Na de documentatie van het profiel is de putschacht geheel vrij gegraven en 

neergelegd op een hiertoe geprepareerd talud. Vervolgens is de schacht geopend en 

is de kernvulling gedocumenteerd. Uit de fijn gelaagde vulling is om een 0,5 m een 

pollenmonster genomen. Voor een eventueel nader detailonderzoek is een monsterpak 

geslagen. Gelet op de doelstelling van het huidige onderzoek is daarbij volstaan met 

één bak. Uit de boven- en onderzijde van de vulling uit de gebruiksfase is een monster 

genomen voor macroscopisch archeobotanisch onderzoek. Het hout uit de insteek en 

de putschacht zijn bemonsterd voor dendrochronologisch onderzoek. 

kuil

In het vlak tekende waterput 573 zich af als een vrijwel ronde kuil met een grootste 

diameter van 7,0 m met in het midden een ronde kern met enkele uitlopers. De 

insteek van de waterput was uitgegraven tot een diepte van 3,7 m, 10,78 m boven 

NAP en in twee etappes opgevuld. De onderste vulling (vulling 5) bestond uit brokken 

schoon leem. In deze vulling bevonden zich op verschillende plaatsen grote stukken 

hout, fragmenten van andere putschacht, vermoedelijk van een voorganger. De 

leembrokken werden ook aangetroffen in de bovenliggende laag (vulling 2), maar 

waren hier vermengd met bruingrijs, licht humeus zand tot een rommelig pakket.

De putschacht (vulling 7) was tot een lengte van 2,8 m bewaard gebleven. Onderin 

bevond zich een dunne laag schoon welzand (vulling 10). Daarop was een 2,1 m dik 

pakket afgezet, bestaande uit fijne laagjes van afwisselend donker grijsbruin humeus 

zand en schoon beigegrijs zand (vulling 9). Dit sediment was toe te schrijven aan de 

gebruiksfase van de put. Hierboven bevond zich een homogene laag donker bruingrijs 

humeus zand (vulling 8). Deze hield verband met de laatste fase van gebruik en de 

demping van de putschacht. De put is uiteindelijk gedempt met donker grijsbruin 

humeus zand (vulling 1) Ter weerszijde hiervan waren insnijdingen waar te nemen 

van respectievelijk licht grijs (vulling 3) en licht bruingrijs zand (vulling 4). Deze 

kunnen vermoedelijk worden toegeschreven ontmanteling van de bovengrondse 

putconstructie.

constructie en gebruik

De waterput werd aangelegd op de locatie van een bestaande put (waterput 572). Deze 

werd hierbij geheel vergraven. 

Voor de bouw van de put werd een kuil gegraven tot in top van de zandlaag (S5005.4) 

onder het pakket leem (S5005.2) en de oude bodem (S5028). Deze laatste was ter 

plekke sterk ontwikkeld, mogelijk omdat het pakket Brabantse leem hier vrij dun was. 

Hierin werd een putschacht opgericht gemaakt van een uitgeholde eiken stam met 

een diameter van 1,0 m. De stam was in twee delen gekliefd en uitgehold tot een 

wanddikte van 6 – 8 cm. Lange, rechte afslagen aan de binnen- en buitenzijde laten 

zien dat dit gebeurde met een bijl met een breedte van ca. 12 cm (figuur 23.16).Omdat 

de gebruikte boom sterk getordeerd was, vertoonden ook de afzonderlijke putdelen 

een forse draaiing. De schacht was aan de onderzijde afgeschuind zodat deze onder 

het eigen gewicht nog wat verder in de bodem kon zakken.

De afzonderlijke delen zijn in de insteek weer bijeen gebracht en met behulp van 

houten pennen en twijgen aan elkaar bevestigd. De putschacht is vervolgens in twee 

etappes opgevuld. Hierbij werd eerst de leem teruggeworpen die was vrijgekomen bij 

het graven van de insteek. De fragmenten van de oudere putschacht werden in deze 

vulling achtergelaten. Vervolgens werd het gat gedicht met een mengsel van schoon 

leem en humeuze bovengrond.
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Bovenin in de insteek werden sporen aangetroffen die vermoedelijk verband houden 

met een bovengrondse opbouw. De vorm hiervan is niet te achterhalen. De constructie 

reikte in ieder geval niet dieper dan 0,6 m.

De grote omvang van de fijn gelaagde vulling (vulling 9) getuigt van een zeer langdurig 

gebruik waarbij tussentijds geen grootschalige opschoning is uitgevoerd. Op grond 

daarvan kan worden vastgesteld dat de put tot een diepte van 1,4 m onder het niveau 

van het eerste sporenvlak in voldoende water voorzag voor dagelijks gebruik

verwijderen van de constructie

Op een zeker moment is de put in onbruik geraakt. Men heeft deze toen gedempt en 

de bovengrondse constructie verwijderd. Hierbij was slechts een beperkte hoeveelheid 

graafwerk noodzakelijk. 

vondsten en datering

In de vulling van het spoor werden 105 objecten aangetroffen, hoofdzakelijk 

aardewerk. In de vulling die samenhangt met de gebruiksfase van de put werd 

daarnaast de zool van een schoen gevonden (V3101). Rechtopstaand in deze vulling 

werd een essenhouten puthaak aangetroffen (V2975) (figuur 23.17). Deze was 

vervaardigd uit een tak of jonge stam die zich splitst in twee takken. Van de ene werd 

de steel de andere werd tot haak gemaakt. Om in deze positie bewaard te blijven 

moet de haak in de vroeg stadium in de put zijn geraakt en vervolgens langzaam zijn 

begraven gedurende de lange periode van laagsgewijze sedimentatie die ten grondslag 

ligt aan deze vulling. Dit laat zien dat het waterpeil al die tijd hoog moet zijn geweest.

Een ander houten voorwerp uit de gebruiksfase van de put was een kleine pen van 

hazelaarhout met een vierkante knop (figuur 23.18). De pen was zorgvuldig bewerkt en 

leek ongebruikt.

Figuur 23.16
links: boomstamschacht van waterput 573 in 
situ (© Archol/Diachron BV) en rechts: detail 
van de bekapte buitenkant (© BIAX Consult).
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Op basis van dendrochronologisch onderzoek kon de kapdatum van de boom die werd 

gebruikt als putschacht worden bepaald tussen 988 en 1012. De vondst van diverse 

fragmenten van een tuitpot van Pingsdorfer aardewerk veronderstelt dat een datering 

aan het begin van het gegeven bereik het meest waarschijnlijk is. Op grond daarvan 

wordt uitgegaan van een datering omstreeks 990.

Het dikke, fijngelaagde vullingpakket (vulling 9) verraad een lange gebruiksgeschie-

denis. De precieze sluitdatum van de put is niet duidelijk. De kernvulling van de put 

bevatte overwegend kogelpot aardewerk en materiaal uit Pingsdorf. Blauwgrijs en 

aardewerk uit Zuid-Limburg en het Maasland waren in bescheidener aantallen verte-

genwoordigd. Hoewel een aantal scherp te dateren stukken dateren omstreeks het 

begin van de twaalfde eeuw, doet het ontbreken van Elmpter aardewerk vermoeden 

dat de put niet tot ver in deze eeuw in gebruik is gebleven. Opmerkelijk in dit 

verband zijn de fragmenten van een Pingsdorfer amfoor. De versiering hiervan wordt 

toegeschreven aan periode 4 (960-1070) terwijl de oorvorm voornamelijk in periode 6 

(1120-1180) is toegepast.

Op grond hiervan wordt aangenomen dat de put tot kort na het begin van de twaalfde 

eeuw is gebruik is geweest. Waarschijnlijk is het de directe voorganger van waterput 

620 waarvan het hout voor de putschacht gekapt werd in 1114.

Figuur 23.17
Essenhouten puthaak (V2975) staande in de 
schacht van waterput 573.

Figuur 23.18
Pen met knop van hazelaar (V2979.2) uit 
de gebruiksfase van waterput 573 (© BIAX 
Consult).
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23.1.5.4 Waterkuil 583 (S9456) (900-1100) / werkput 209 (figuur 23.19)

onderzoek

De kuil werd onderzocht als onderdeel van het kuilencluster aan de noordzijde van 

werkput 209. Het spoor bevond zich gedeeltelijk buiten de grenzen van de put en 

kon vanwege de aanwezigheid van een sloot niet geheel worden vrijgelegd. Bij het 

onderzoek is volstaan met een coupe. 

grondspoor 

In het vlak tekende de kuil zich af als een bij benadering rond spoor met de diameter 

van 4,0 m. De kuil reikte 1,2 m diep, tot 13,0 m boven NAP. In de vulling waren vijf 

lagen te onderscheiden:

Tabel 23.27
Overzicht van vondstmateriaal uit waterkuil 
573 naar vullingaard.

Tabel 23.28
Datering van het aardewerk uit waterkuil 573 
per context.
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1. Een pakket donker bruingrijs, licht humeus zand;

2. Een laag donker zwartgrijs, humeus zand met fijne laagjes licht grijs zand;

3. Een depressie met zwart, sterk humeus zand;

4. Een heterogeen pakket bruingrijs, licht humeus zand;

5. Een rommelig pakket bruin zand.

Afgaande op de textuur is het sediment van de vullingen 4 en 5 kort na het uitgraven in 

de kuil geworpen. Vervolgens heeft de kuil gedurende een langere tijd open gelegen. 

De fijngelaagde is in deze periode afgezet en kan daarmee worden toegeschreven aan 

de gebruiksfase van de kuil. De kuil is tenslotte gedempt. 

vondsten en datering

In de dempingslaag werden elf vondsten verzameld. Behalve twee spijkers en 

evenzoveel stukken aardewerk, bevatte deze zeven stukken ijzerslak. Van het 

aardewerk was alleen een fragment kogelpot te identificeren. Deze kon echter niet 

preciezer gedateerd worden dan de tiende of de elfde eeuw. De kuil moet in ieder 

geval na 900 zijn gedempt.

Op grond van de ligging hoorde deze kuil vermoedelijk bij huis 560 of 564. 

23.1.5.5 Waterkuil 584 (S9466) (900-1100) / werkput 209 (figuur 23.20)

onderzoek

De kuil werd onderzocht als onderdeel van het kuilencluster aan de noordzijde van 

werkput 209. Bij het verdiepen van werd een beschoeide kern aangetroffen. Omdat 

deze zich aan de rand van de insteek bevond, werd een tussenvlak aangelegd en is 

de coupelijn een stuk naar voren geplaatst. Bij het verder verdiepen werd de kern 

Figuur 23.19
Profiel en tussenvlak van waterkuil 583. Schaal 
1:40.

Tabel 23.29
Overzicht van vondstmateriaal uit waterkuil 
583 naar vullingaard.

Tabel 23.30
Datering van het aardewerk uit waterkuil 583 
per context.
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vervolgens uitgespaard en is aansluitend handmatig vrijgelegd en gedocumenteerd. 

Aansluitend is de coupe teruggezet tot in het profiel. 

grondspoor

De kuil tekende zich in het vlak af als een bij benadering rond spoor met een diameter 

van 4,2 m. De kuil was uitgegraven tot een diepte van 1,6 m, 12,60 boven NAP. Na 

de plaatsing van de beschoeiing werd de insteek opgevuld met bruingrijs zand met 

brokjes schoon leem (vulling 3). De kern was opgevuld met grijsbruin zand en had een 

gelaagde structuur (vulling 4).

In de uitgraafkuil werden twee vullingen onderscheiden. Onderin bevond zich 

een rommelig pakket van hoofdzakelijk bruingrijs zand (vulling 2). Hierop lag een 

homogeen pakket donker bruingrijs zand (vulling 1). 

constructie en gebruik 

Bij de aanleg van de waterkuil heeft men eerst de leemlaag (S5005.2) opgezocht. 

Vanaf daar heeft men de kuil nog 0,8 m verdiept. Daarbij springt men in ten opzichte 

van het eerste deel van de kuil en ontstaat een getrapte wand. In de kuil wordt met 

aangepunte planken en staken een vierkante schacht opgericht. De constructie is 

trechtervormig. Behalve dat deze daarmee beter toegankelijk is, zal deze bouwwijze 

meer stevigheid hebben gegeven.

Van de putschacht zijn 21 houtdelen geborgen. De beschoeiing bestond uit eiken 

en elzenhouten planken, plaatselijk verstevigd met elzen rondhout. De planken zijn 

vervaardigd uit gekliefde stammen. Aan de onderzijde waren deze met een dissel 

afgeschuind. Twee planken van els, afkomstig uit een door het midden gekliefde 

stam, zijn waarschijnlijk afkomstig uit dezelfde boom, gezien de overeenkomsten in 

groeipatroon (V3385.2 en 3230.4).

Figuur 23.20
Profiel en tussenvlak van waterkuil 584. 
Schaal 1:40.
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Het houtoppervlak van de eiken planken was relatief verweerd en op één plank zijn 

ook houtwormgaten vastgesteld. Op de zijkanten van enkele planken waren diepe 

inslagen te herkennen die mogelijk met de sloop van het hout uit de primaire functie 

te maken hebben (figuur 23.21). Ook zijn planken in de lengterichting gespleten en 

vervolgens aangepunt (figuur 23.22). Dit suggereert dat tenminste een deel van het 

eiken bouwhout secundair is gebruikt. De secundaire bewerking is uitgevoerd met een 

brede, licht concave dissel met een bijlsnede van tenminste 7 cm (figuur 23.22).

verdwijnen van het gebouw 

Nadat de put buiten gebruik raakte, is deze ontmanteld. Daarbij werd deze gedeeltelijk 

uitgegraven. Hierbij werden de planken aan de noordzijde van de schachtconstructie 

uitgetrokken. 

vondsten en datering

Buiten het hout van de beschoeiing, zijn uit deze waterkuil tien vondsten verzameld, 

hoofdzakelijk steen. In de bovenste vulling van de uitgraafkuil werden twee stukken 

aardewerk aangetroffen: een fragment kogelpot en een scherf Pingsdorf aardewerk. 

Deze konden echter niet preciezer gedateerd worden dan de tiende of de elfde eeuw. 

Dat betekent dat de kuil in ieder geval na 900 gedempt moet zijn.

Figuur 23.21
Eiken planken (V3382) uit de beschoeiing van 
waterput 584. Aan de onderzijde waren deze 
aan de buitenkant afgeschuind met een dissel 
(© BIAX Consult).

Figuur 23.22
In de lengterichting gespleten eiken plank 
(V3230) uit de beschoeiing van waterput 584. 
Aan de onderzijde waren deze aan de buiten-
kant afgeschuind met een dissel; onder: detail 
(© BIAX Consult).
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23.1.5.6 Waterkuil 585 (S9467) (900-1100) / werkput 209 (figuur 23.23)

onderzoek

Waterkuil 585 bevond zich in de noordwesthoek van werkput 209 en strekte zich uit 

voorbij de randen van de put. Omdat direct ten noorden hiervan een sloot lag, was het 

niet mogelijk de kuil verder vrij te leggen. Vanwege de afmeting van dit spoor werd 

volstaan met het onderzoeken van één kwadrant. 

grondspoor

In het vlak tekende de kuil zich af als een onregelmatig gevormd spoor met een 

diameter van 15,5 m. De kuil was uitgegraven tot een diepte van 1,4 m, 12,80 boven 

NAP. Ondanks de bijzonder wijde inloop heeft de kern van de kuil met een diameter 

van 3,6 m een meer bescheiden omvang. Hier onderin was, tot slot, nog een kleine kuil 

gegraven met een doorsnee van 0,4 m. 

In de vulling van de waterkuil werden zes lagen onderscheiden:

1. Een homogeen pakket donker grijsbruin, licht humeus zand;

2. Als 1, maar rommelig door brokken schoon leem;

3. Een laag zwart, sterk humeus zand;

4. Een homogeen pakket donker grijsbruin, licht humeus zand;

5. Een laag beigegrijs leem met dunne, humeuze bandjes;

6. Een heterogeen pakket licht grijs zand met onderin een donkere kluit.

constructie en gebruik

Bij het uitgraven van de kuil heeft men duidelijk gebruik gemaakt van de natuurlijke 

bodemlagen. De wijde uitloop is gegraven tot op de leemlaag, S5005.2. De kern is 

vervolgens uitgegraven totdat de blauwe, vette leem bereikt was. Hierin werd nog een 

kleine kuil gegraven, vermoedelijk om een welgat te creëren.

Waterkuil 584 kende vermoedelijk twee fasen van gebruik. Na de initiële aanleg heeft 

de kuil een tijdje open gelegen. Hierbij is vulling 5 tot stand gekomen. Aangezien 

deze laag niet sterk ontwikkeld is, heeft dit vermoedelijk niet lang geduurd. Dit beeld 

wordt versterkt door de strakke ondergrens van de wijd uitlopende top van de kuil. 

Deze vertoonde geen sporen van vertrapping zoals verwacht mag worden bij intensief 

of langdurig gebruik. De kuil is vervolgens gedeeltelijk gedempt met als doel deze te 

verkleinen. De donkere, sterk humeuze vulling 3 vertegenwoordigd vermoedelijk een 

tweede gebruiksfase. 

Verdwijnen van de constructie

Nadat de waterkuil buiten gebruik raakte, is deze gedempt. 

Tabel 23.31
Overzicht van vondstmateriaal uit waterkuil 
584 naar vullingaard.

Tabel 23.32
Datering van het aardewerk uit waterkuil 584 
per context.
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vondsten en datering

Het enige fragment aardewerk uit dit spoor bevond zich in de bovenste vulling van de 

dempingslaag en betrof een scherf Maaslands aardewerk. Deze dateert in de tiende 

of de eerste helft van de elfde eeuw. Dat betekent dat de kuil in ieder geval na 900 

gedempt moet zijn.

Op grond van de ligging wordt een associatie met huis 560 of 564 vermoed. Dit kan 

echter niet worden hard gemaakt. 

23.1.6 Kuilen

23.1.6.1 Kuil 574; mestkuil (S2961) (1025-1050) / werkput 301 (figuur 23.24 
& 25)

onderzoek

De langgerekte kuil is in kwadranten onderzocht. Vanwege de ensemblewaarde van 

de grote hoeveelheid vondstmateriaal zijn de afzonderlijke segmenten handmatig 

uitgeschaafd waarbij al het materiaal is verzameld. Bij het afwerken van de laatste 

segmenten zijn per abuis geen vullingen geregistreerd voor het verzamelde 

vondstmateriaal. Dit is afkomstig uit vulling 1 of 2. Omdat de kuil naar verwachting 

onderdeel was van een kortdurende handeling heeft dit waarschijnlijk geen significante 

invloed op de datering.

Aanvankelijk is deze kuil beschouwd en beschreven als afvalkuil. Uiteindelijk is 

toch gekozen deze te interpreteren als mestkuil. Reden hiervoor zijn de restanten 

E-horizont in de vulling, de spitsporen aan de onderzijde van het spoor, de sterke 

vermenging van de lagen en de overeenkomsten met de nabijgelegen kuilen S2712 en 

S3021. De kuil is echter niet als zodanig bemonsterd.

grondspoor 

In het vlak tekende de kuil zich af als een langgerekt spoor met een afmeting van 5,1 bij 

1,3 m. Deze was 0,3 m diep uitgegraven en had een vrij vlakke bodem met een kleine 

Figuur 23.23
Profiel en tussenvlak van waterkuil 585. 
Schaal 1:50.

Tabel 23.33
Overzicht van vondstmateriaal uit waterkuil 
585 naar vullingaard.

Tabel 23.34
Datering van het aardewerk uit waterkuil 585 
per context.
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Figuur 23.24
Plattegrond van mestkuil 574. 
Schaal 1:200.

Figuur 23.25
Profiel van waterput 574. Schaal 1:40.

Tabel 23.35
Overzicht van vondstmateriaal uit mestkuil 
574 naar vullingaard.
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Tabel 23.36
Datering van het aardewerk uit mestkuil 574 
per context.
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depressie aan de zuidzijde. Aan de onderzijde waren spitsporen te onderscheiden. 

De kuil bevatte een grote hoeveelheid brandresten en materiaal. In de vulling van 

de kuil werden vijf lagen onderscheiden. Onderin bevond zich een donker grijze 

laag leemhoudend zand. Deze was sterk humushoudend en bevatte houtskool en 

verbrand materiaal (vulling 2). Aan de zuidzijde, in de depressie, was deze laag geheel 

zwartgekleurd door het grote aandeel brandresten (vulling 4). Onduidelijk is of ook de 

vette textuur hieraan kan worden toegeschreven of dat mest hiervoor verantwoorde-

lijk is. Op dit pakket bevond zich een heterogene laag bestaande uit een mengsel van 

vette, zwarte aarde, grijs zand, brokken verbrande leem en kluiten onverbrande leem 

(vulling 5). Helemaal aan de zuidzijde bestond de vulling geheel uit grijs zand (vulling 

3). Afgaande op de textuur, de afwezigheid van houtskool en de dikte van deze laag, 

gaat het hier niet om as maar om restanten van een E-horizont. 

Deze vullingen werden afgedekt door een pakket donker grijs, humeus zand. Alleen 

aan de zuidzijde was een duidelijke overgang waar te nemen met de onderliggende 

lagen. De onderzijde van deze laag was hier grillig, waarbij mogelijk sprake was van 

spitsporen. De heterogene structuur en de grote hoeveelheid vondstmateriaal in deze 

laag duidt op een sterke vermenging. Vermoedelijk gaat het hier om een verwerkte 

eerdlaag: een mengsel van mest, aarde en huishoudelijk afval.

vondsten en datering

Uit de verschillende vullingen werden in totaal 618 vondsten geborgen. Het merendeel, 

571 stukken, bestond uit aardewerk. De samenstelling van het materiaal van de 

afzonderlijke lagen laten een consistent beeld zien. Dit duidt erop dat de verschillende 

lagen in een kort tijdbestek tot stand gekomen zijn en/of dat er vermenging tussen de 

lagen is opgetreden.

Het aardewerkensemble wordt gedomineerd door het kogelpot aardewerk en 

omvat daarnaast materiaal uit Pingsdorf en het Maasland. Paffrath is slechts met 

één fragment vertegenwoordigd. Daarmee kan het ensemble na het midden van de 

tiende eeuw worden gedateerd. Het ontbreken van het doorgaans veelvoorkomende 

aardewerk uit Zuid-Limburg veronderstelt een datering voor het midden van de elfde 

eeuw. Dit wordt bevestigd door de vroege randvormen, sikkelranden zonder incisie, 

in het Maaslandse materiaal. Omdat een pot van hetzelfde baksel daarnaast op zijn 

vroegst na het eerste kwart van de elfde eeuw is vervaardigd, kan kuil 574 in het 

tweede kwart van de elfde eeuw worden gedateerd. 

23.1.6.2 Kuil 575; mestkuil (S2712) (1050-1114) / werkput 300 (figuur 23.26 
& 27)

onderzoek

De kuil is in eerste instantie beschreven als twee sporen. Op grond van de vermeende 

oversnijding is bij het couperen het zuidelijke deel van het spoor verdiept. Omdat de 

kuil in opbouw en opvulling sterk leek op de potstallen die op vindplaats 51 en 52 waren 

aangetroffen, is deze geïnterpreteerd als mestkuil. Vervolgens is de kuil op dezelfde 

wijze bemonsterd zodat deze in het potstalonderzoek kon worden opgenomen. 

Dat wil zeggen dat monsters zijn genomen voor pollen, haren, mestschimmels en 

darmparasieten.

grondspoor 

In het vlak tekende de kuil zich af als een vierkante kuil van 2,3 bij 2,3 m met in de 

zuidoost hoek, haaks daarop, een rechthoekige kuil van 2,4 bij 1,3 m. In doorsnede 

bleek de kuil een samenstel van drie rechthoekige kuilen: twee noord-zuid gericht en 
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parallel aan elkaar en de derde oost-west georiënteerd. De kuilen waren respectievelijk 

0,4; 0,3 en 0,3 m diep en waren gezamenlijk opgevuld. In de vulling konden drie lagen 

worden onderscheiden. Onderin de afzonderlijke kuilen bevond zich een donker 

bruingrijze, humeuze laag lemig zand (vulling 3). Dit is vermoedelijk het overblijfsel 

van een verwerkte mestlaag. Aan de onderzijde van deze laag waren spitsporen 

waarneembaar. Deze mest- of eerdlaag wordt afgedekt met een rommelig pakket 

van brokken natuurlijke bodem waarin restanten van B- en C-horizonten te herkennen 

zijn (vulling 2). Aan de oostzijde bevond zich hierboven nog een pakket bestaande uit 

brokken donker bruin zand (vulling 3). Dit waren kluiten B-horizont afkomstig uit een 

gebroken natuurlijke bodem. 

vondsten en datering

In de mestlaag van de kuil werd één fragment kogelpot aardewerk aangetroffen. Op 

grond daarvan kan de kuil worden gedateerd in de tiende of elfde eeuw. 

De mestkuil bevindt zich in de baan van omheining 578. Hoewel er geen sprake is 

van een directe oversnijding is het onwaarschijnlijk dat beide structuren gelijktijdig in 

gebruik waren. Het aannemelijk is dat de kuil zich op het erf bevond. Om die reden 

wordt ervan uitgegaan dat deze jonger is dan de genoemde omheining en onderdeel 

uitmaakte van het ruimer opgezette erf zoals afgebakend door greppel 580. Op basis 

daarvan kan de mestkuil na het midden van de elfde eeuw worden gedateerd. 

Archeobotanie

Structuur 575 is een mestkuil uit de tweede helft van de elfde eeuw (1050-1100). Tijdens 

de inventarisatie van het monster zijn alleen enkele fragmenten houtskool en een 

verkoolde emmertarwekorrel gezien (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Het monster 

is niet analysewaardig.

Figuur 23.26
Plattegrond van mestkuil 575. 
Schaal 1:200.

Figuur 23.27
Profiel van mestkuil 575. Schaal 1:40.
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23.1.6.3 Kuil 586 (S2723) (950-1000) / werkput 300 (figuur 23.28 & 29)

onderzoek

Kuil 586 doorsneed huis 566 en is in samenhang hiermee onderzocht. 

De functie van deze kuil is onbekend. Afgaande op de humeuze laag onderin had deze 

mogelijk te maken met mestbereiding. Gezien de ligging is het ook denkbaar dat de 

kuil te maken heeft met de ontmanteling van huis 566.

grondspoor 

In het vlak tekende de kuil zich af als een bij benadering vierkant spoor van 2,1 bij 2,0 

m. De kuil was 0,6 m diep en had een grillige bodem. In de vulling waren vier lagen te 

onderscheiden:

1. Een laag bruingrijs, licht humeus zand;

2. Een rommelig pakket van brokken schoon leem en licht grijsbruin zand; 

3. Een donker grijze laag licht humeus zand met donkerdere kluiten;

4. Een rommelig pakket grijsbruin zand met brokken schoon leem.

Tabel 23.37
Overzicht van vondstmateriaal uit mestkuil 
575 naar vullingaard.

Tabel 23.38
Datering van het aardewerk uit mestkuil 575 
per context.

Tabel 23.39
Overzicht van vondstmateriaal uit kuil 586 
naar vullingaard.

Tabel 23.40
Datering van het aardewerk uit kuil 586 per 
context.
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De rommelige structuur van de vullingen veronderstelt dat de kuil slechts kortstondig 

in gebruik is geweest.

vondsten en datering

In de kuil werden 36 vondsten verzameld. Hiervan was alleen het aardewerk geschikt 

voor de datering. Afgaande op het blauwgrijs aardewerk en het materiaal uit Pingsdorf 

is de kuil ergens in de tweede helft van de tiende eeuw opgevuld.

23.1.6.4 Kuilen 587 (875-1125) / werkput 209 

onderzoek

Aan de westzijde van werkput 209 werd een L-vormige rij van vijf ovale kuilen 

aangetroffen. Binnen de beschikbare onderzoekstijd was geen ruimte om deze nader 

te onderzoeken. 

Het doel van deze kuilen is onbekend.

grondspoor 

De afmeting van de kuilen liep uiteen van 0,9 bij 0,9 m tot 2,1 bij 2,0 m. De kuilen 

waren allemaal met hetzelfde materiaal opgevuld: donker grijsbruin, licht humeus 

zand. 

vondsten en datering

In de vulling van de kuilen werd geen vondstmateriaal aangetroffen. Binnen de 

algemene vindplaatsdatering zijn de sporen daardoor niet preciezer te dateren.

Figuur 23.28
Plattegrond van kuil 586. Schaal 
1:200.

Figuur 23.29
Profiel van kuil 586. Schaal 1:40.
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23.1.7 Omheining en erfinrichting

23.1.7.1 Toegang 576; poort ((950) 990-1050 (1100)) / werkput 300, 303 
(figuur 23.30)

onderzoek

De toegangspoort of -hek werd aanvankelijk niet herkend. Dit werd pas duidelijk 

bij de uitbreiding van het onderzochte areaal met werkput 303. Vanwege de relatie 

met omheining 578 en vergelijkbare structuren op vindplaats 32 is deze constructie 

geïdentificeerd als toegangspoort. Uit de grondsporen kon niet met zekerheid 

worden vastgesteld of het hier ging om een dubbel toegangshek, een veesluis of een 

daadwerkelijk poortgebouw. Op grond van de omvang van de grondsporen wordt deze 

laatste optie niet uitgesloten. 

constructie 

De kernconstructie van de toegangspoort bestond uit vier grote staanders, opgericht 

in een rechthoekige formatie van 7,2 bij 2,9 m. De diepte waarop de staanders waren 

ingegraven verschilde sterk. Aan de westzijde reikten deze 0,3 en 0,4 m diep, aan 

oostzijde bedroeg de funderingsdiepte 0,6 en 0,7 m. Het aantal staanders de funde-

ringsdiepte veronderstelt dat de constructie onderdeel was van een poortgebouw. 

Omdat de staanderrijen in de lengterichting parallel aan elkaar liepen en dit in de 

breedte aanmerkelijk minder het geval was, wordt aangenomen dat de verbinding 

in de lengte leidend was binnen de constructie. Deze werd vermoedelijk verkregen 

door toepassing van onderslagbalken. Deze konden vervolgens door middel van 

dwarsbalken met elkaar verbonden worden. 

wanden

de sporen van de geassocieerde omheining 578 reikten tot aan de staanders. Op basis 

daarvan zullen de wanden zich tussen de stijlen hebben bevonden.

ingangen 

De poort was oost-west georiënteerd en stond daarmee haaks op de rand van het erf. 

Daarbij maakte het oostelijke deel, de voorzijde, deel uit van omheining 578. Tussen 

deze staanders moet zich de deur hebben bevonden.

Figuur 23.30
Plattegrond van toegang 576. 
Schaal 1:200.
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dak

Afgaande op de oriëntatie van het gebouw, zal deze voorzien zijn geweest van een 

zadeldak met een sporenkap.

verdwijnen van het gebouw 

Nadat de poort buitengebruik is gesteld, is deze ontmanteld. Hierbij werden de 

staanders uitgegraven.

vondsten en datering

In de uitgraafkuilen werden twee fragmenten aardewerk aangetroffen: een stuk 

Paffrath en een scherf Maasland. Deze dateren tussen het midden van de tiende en het 

midden van de twaalfde eeuw.

Onduidelijk is of toegangspoort 576 gelijktijdig in gebruik was met toegang 577. 

Omdat de eerste aansluit op omheining 578 en de tweede beter aansluit op 580, wordt 

vermoed dat de beide toegangen elkaar opvolgde. Zeker is dit echter niet. 

Toegangspoort 576 was onderdeel van omheining 578. Deze kan geassocieerd worden 

met huis 563 en mogelijk 561. Op grond daarvan wordt toegang 576 in ieder geval 

gedateerd in de periode 990-1050. Mogelijk gaat deze terug tot het midden van de 

tiende eeuw. 

23.1.7.2 Toegang 577; (bermgreppels?) (1050-1114) / werkput 300, 303 
(figuur 23.31)

onderzoek

In eerste instantie werd deze structuur niet herkend als onderdeel van de toegang tot 

het erf. Omdat op dat moment ook geen sprake was van verder uitbreiding naar het 

oosten zijn de sporen aan het profiel gecoupeerd en is hiermee volstaan. Pas met de 

aanleg van werkput 303 werd duidelijk dat de sporen onder uitmaakte van een toe-

gangsstructuur. De sporen in deze put zijn met grotere aandacht onderzocht. Vanwege 

de complexiteit van de laagopbouw is spoor S4178 in kwadranten opgegraven. Bij kuil 

S4177 is volstaan met een coupe in de lengterichting. 

De precieze aard van de structuur is niet duidelijk. Een rechthoekige insnijding (S4238) 

aan de onderzijde van kuil S4178 vormt de enige mogelijke aanwijzing dat op de plaats 

van de kuilen ooit staanders zijn opgericht. Het kan hier echter ook gaan om een 

diepere ingraving binnen de kuil zelf. 

Het is niet uitgesloten dat het hier gaat om een viertal korte bermgreppels die de 

toegang tot het erf flankeerden. Op grond van de parallellen met de structuren 576 

en 550 gaan we ervan toch uit dat het wel degelijk om de uitgraafkuilen van een 

toegangspoort of -hek gaat. 

Tabel 23.41
Overzicht van vondstmateriaal uit toegang 
576 naar vullingaard.

Tabel 23.42
Datering van het aardewerk uit toegang 576 
per context.
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grondsporen

De plattegrond bestond uit vier grote, langgerekte kuilen in een rechthoekige 

configuratie met een grootste afmeting van 12,4 bij 8,8 m.: 

Kuil S2749 was 4,6 bij 1,4 m en 0,6 m diep. In de vulling waren vier lagen te 

onderscheiden:

1. Een pakket donker grijs, licht humeus zand met een heterogene structuur met 

daarin aardewerk, houtskool en verbrande leem;

2. Een laag bruin, licht humeus zand met een heterogene structuur;

3. Een sterk humeuze laag donker zwartbruin zand;

4. Een laag bruin zand met een fijne laagopbouw.

Kuil S2752 was 4,4 bij 1,5 m en 0,3 m diep. De vulling bestond uit twee lagen:

1. Een heterogeen pakket donker grijs tot zwart zand dat naar onderen toe zeer 

humeus werd; Deze laag bevatte houtskool en brokken verbrand leem.

2. Een (restant van een) laag beigegrijs zand. 

Kuil S4177 was 3,3 bij 1,5 m en 0,5 m diep en was gevuld met één uniform pakket:

1. Donker grijs sterk humeus zand met enig houtskool. 

 

Kuil S4178 was 3,5 bij 1,2 m en 0,6 m diep. De kuil kende meerdere vullingen:

1. Een heterogeen pakket donker grijs humeus zand;

2. Een zwarte, homogeen laag sterk humeus zand;

3. Een rommelige laag beigebruin zand. 

Kuil S4238 bevond zich onder S4178 en maakt hier mogelijk deel van uit. In de vulling 

werden twee lagen onderscheiden:

1. Een gelaagd pakket grijs zand met daarin lagen zwart, humeus zand en dunne 

lagen wit zand;

2. Een vulling van brokken gebroken bodem. 

In de opvulling van de kuilen was een duidelijke trend te onderscheiden. De 

voornaamste vulling in alle kuilen was een pakket donkergrijs tot zwart, sterk humeus 

zand. Hoewel deze ook houtskool en brokken verbrand leem bevatte was het hoge 

gehalte organische stof het meest opvallende kenmerk. Buiten deze structuur werd dit 

alleen in de mestkuilen aangetroffen.

Figuur 23.31
Plattegrond van toegang 576. 
Schaal 1:200.
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vondsten en datering

In de humeuze vulling bovenin de kuilen werden 101 objecten aangetroffen, waaronder 

66 stukken aardewerk. Het merendeel hiervan betrof kogelpot. Daarnaast waren 

enkele stukken uit Pingsdorf, het Maasland en Zuid-Limburg aanwezig. Daaronder 

bevonden zich fragmenten van een Maaslandse pot die voor het midden van de 

elfde eeuw werd vervaardigd. De aanwezigheid van stukken gedraaid Zuid-Limburgs 

aardewerk duidt erop dat de kuilen niet eerder dan het laatste kwart van de elfde eeuw 

zijn opgevuld.

Op basis van de ligging kunnen de toegangsgreppels kunnen worden geassocieerd 

met toegang 576. Tevens is bij het graven hiervan rekening gehouden met omheining 

578. Waarschijnlijk is toegang 577 de directe opvolger van 576 en geassocieerd met 

omheining 580 en huis 565. Op basis daarvan wordt aangenomen dat toegang 577 in 

gebruik is geweest tot tweede decennium van de twaalfde eeuw.

23.1.7.3 Omheining 578 ((950) 990-1050) / werkput 300, 303

onderzoek

Sporen van deze omheining werden pas bij de uitwerking als zodanig herkend. Tijdens 

het veldwerk is weinig aan deze sporen weinig prioriteit toegekend en is volstaan met 

enkele selectieve coupes. Alleen aan de oostzijde van de vindplaats kon het verloop 

hiervan gereconstrueerd worden. Hoe deze zich in westelijke richting voortzette 

is onduidelijk. Een kandidaat voor de westgrens is een palen(?)rij ten westen van 

huis 563. Aan de noordzijde strekte de omheining zich uit voorbij de grenzen van de 

werkputten.

constructie

De omheining bestond uit een enkele rij palen, waarvan de grootste met een min of 

meer regelmatige afstand van elkaar geplaatst waren met een onderlinge afstand 

tussen 4,5 en 5,5 m. Afgaande op één coupe waren de palen ingegraven tot een diepte 

Tabel 23.43
Overzicht van vondstmateriaal uit toegang 
577 naar vullingaard.

Tabel 23.44
Datering van het aardewerk uit toegang 577 
per context.
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van 0,3 m. Nabij de toegang van het erf waren hiertussen nog enkele kleinere palen 

geplaatst. De palen vormden waarschijnlijk de basis voor een hekwerk.

De omheining incorporeerde de toegang 576. Aan de noordzijde sloot deze aan op 

de oostzijde van het poortgebouw, aan de zuidzijde op de westzijde hiervan. Ten 

zuiden van de toegang bevond zich een palenrij haaks op de omheining. Deze maakte 

mogelijk deel uit van de erfinrichting.

Ervan uitgaande dat de omheining alle contemporaine erfelementen omvat, begrensde 

deze een terrein met een oppervlak van ten minste 2400m2. Het totale areaal had naar 

schatting een omvang van 3000m2.

verdwijnen van de constructie

Nadat het hekwerk in onbruik raakte, werd het verwijderd Hierbij zijn de palen 

uitgetrokken.

vondsten en datering

In de paalkuilen van de omheining werden vier scherven aangetroffen. Deze dateren 

uit de tiende of elfde eeuw. 

De omheining sluit aan op toegangspoort 576 en wordt hiermee geassocieerd. 

De centrale ligging van de huizen 561, 563 en 565 binnen het omheinde areaal 

veronderstelt dat deze het object van afbakening vormen. Daarmee kan het hekwerk 

gedateerd worden tussen het midden van de tiende en het einde van de elfde eeuw. 

Hoewel er geen sprake is van een directe oversnijding, wordt het hekwerk in deze 

periode waarschijnlijk opgevolgd door greppel 580. Op basis daarvan wordt de 

einddatering omstreeks het midden van de elfde eeuw verondersteld.

23.1.7.4 Erfgreppel 580 (1050-1114) / werkput 300, 303 

onderzoek

Bij de uitwerking werden rondom de bebouwing op het erf een aantal greppelseg-

menten aangetroffen. Omdat de contour hiervan daarbij aansloot op de toegang van 

het erf, zijn deze greppels geïnterpreteerd als onderdeel van de afbakening hiervan. 

Hoewel deze geen aaneengesloten geheel vormden, resteerde hiervan voldoende om 

de contour van het erf te bepalen. Aan de noordzijde strekte de greppel zich uit voorbij 

de grenzen van het onderzochte areaal. Omdat de voornaamste elementen van het 

bijbehorende erf allemaal zijn aangetroffen, gaat het hierbij naar verwachting slechts 

om een klein deel van het erf. 

Tabel 23.45
Overzicht van vondstmateriaal uit omheining 
578 naar vullingaard.

Tabel 23.46
Datering van het aardewerk uit omheining 
578 per context.
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grondsporen

De greppels waren 0,8 tot 1,2 m breed en opgevuld met donkergrijs lemig zand. De 

greppels omsloten een ovaal terrein met een oppervlak van ten minste 4300m2. Het 

totale areaal had naar schatting een omvang van 5000m2.

vondsten en datering

Uit de vulling van de greppels werden zeven scherven en twee spijkers verzameld. Het 

aardewerk was allemaal afkomstig van kogelpotten en dateert uit de tiende of elfde 

eeuw. 

De greppels worden gezien als de opvolger van hekwerk 578 en zijn geassocieerd met 

toegang 577. Op basis daarvan wordt deze erfomgreppeling gedateerd in de tweede 

helft van de elfde en eerste twee decennia van de twaalfde eeuw.

23.2 Vindplaats 32: meerfasig erf uit de volle middeleeuwen

Overzicht van structuren op vindplaats 32.

23.2.1 Huizen

23.2.1.1 Huis 520 (950-1000) / werkput 310, 311 (figuur 23.32)

onderzoek

De plattegrond van dit gebouw was in het veld duidelijk herkenbaar en de sporen zijn 

in onderlinge samenhang onderzocht. Omdat in eerste instantie werd verondersteld 

dat de plattegrond in zijn geheel in werkput 310 lag, is de werkput niet verder naar het 

zuiden uitgebreid. Bij het onderzoek van werkput 311 zijn echter nog enkele sporen van 

de zuidzijde van de plattegrond aangetroffen. 

constructie 

De plattegrond was 13,4 m lang en 7,5 m breed en bestond uit drie rijen van, in 

essentie, vijf paalkuilen. In de vorm en diepte van de sporen, uiteenlopend van 0,2 tot 

0,5 m, vertoonden de wand en middenstijlen nauwelijks onderscheid. Alle staanders 

van de constructie hadden derhalve een gelijk aandeel in het dragen van de daklast. 

Vanwege de gelijkvormigheid van de paalkuilen is het moeilijk vast te stellen of de 

oorspronkelijke constructie bestond uit een rij van vijf middenstaanders die de nok 

van het dak droegen met aan weerszijde een rij van vijf wandstijlen om de last van de 

dakvoet op te vangen, of dat de kernconstructie bestond uit drie middenstaanders 

met wandstijlen rondom. Voor dit laatste pleit wellicht de grotere afstand tussen de 

buitenste paalkuilen van de middelste rij. Toch lijkt de eerste optie waarbij de nok 

van het dak zich uitstrekte over de gehele lengte van het gebouw hier het meest 

Tabel 23.47
Overzicht van vondstmateriaal uit erfgreppel 
580 naar vullingaard.

Tabel 23.48
Datering van het aardewerk uit erfgreppel 580 
per context.
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waarschijnlijk. Aan de zuidzijde van de middelste staanderrij bevond zich een dubbele 

paalkuil, vermoedelijk het spoor van een reparatie van de laatste staander. Deze 

reparatiestijl was precies op de lijn van de middelste rij geplaatst en sprong in ten 

opzichte van de korte wand. Wanneer de oorspronkelijke stijl een muurplaat zou 

hebben ondersteund, zou de reparatiestijl in de lijn van de korte wand zijn geplaatst.

wanden

Omdat de buitenste stijlen van de middelste staanderrij zich in hetzelfde vlak 

bevonden als de hoekstijlen, is het aannemelijk dat deze onderdeel uitmaakten van de 

wand.

ingangen 

Twee van de palen in de westwand zijn opvallend dicht bij elkaar geplaatst, met een 

onderlinge afstand van slechts 1,6 m. Dit duidt op de locatie van een toegang.

dak

De plaatsing van de middenstijlen in de korte wanden wijst erop dat de nokbalk 

doorliep tot in de gevel. Daaruit valt af te leiden dat het huis was voorzien van een 

zadeldak.

reparaties

De meest zuidelijk stijl van de middelste staanderrij is een keer vervangen. 

verdwijnen van het gebouw 

Nadat het gebouw buiten gebruik raakt is het ontmanteld. Alleen de middelste 

staander lijkt hierbij te zijn uitgegraven. De overige palen zijn uit de grond getrokken. 

vondsten en datering

In de sporen van huis 520 werden slechts elf vondsten aangetroffen, hoofdzakelijk 

aardewerk. Het meeste daarvan is niet nauwkeurig te dateren. Een fragment Paffrath 

uit de insteek van een van de paalkuilen geeft aan dat het gebouw na het midden van 

Figuur 23.32
Plattegrond van huis 520. Schaal 1:200.
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de tiende eeuw is gebouwd. Verder kan het gebouw de gehele elfde eeuw in gebruik 

zijn geweest.

Het huis werd oversneden door gebouw 530. Belangrijker voor de datering is echter de 

associatie met waterput 540. Deze kan op basis van het vondstmateriaal en de fasering 

binnen het erf gedateerd worden tussen 950 en 1000.

In waterput 544 werd hergebruikt hout aangetroffen dat gekapt is tussen 951 en 972. 

Dit hout dateert vermoedelijk het begin van de vroegste fase van dit erf en heeft 

mogelijk aan dit huis toebehoord.

23.2.1.2 Huis 521 (1000-1050) / werkput 311 (figuur 23.33)

onderzoek

De plattegrond van deze structuur was onderdeel van een cluster sporen, het product 

van herhaaldelijke herbouw van een boerderij op dezelfde locatie. De nadruk bij het 

veldonderzoek lag bij het ontwaren van afzonderlijke huisplattegronden, het bepalen 

van de fasering en het verzamelen van voldoende vondstmateriaal voor een datering. 

Er werd besloten om de aandacht vooral te richten op de kernconstructies en de 

oversnijdende sporen. Dat betekent dat niet alle wandpalen zijn onderzocht. Daarnaast 

zijn de sporen selectief afgewerkt voor zover noodzakelijk voor het verzamelen van 

voldoende vondstmateriaal. 

De sporen van deze plattegrond werden gekenmerkt door de relatief schone 

vulling van de insteek. Deze bestaat voornamelijk uit vermengde natuurlijke bodem 

(C-horizont).

constructie 

De kernconstructie van dit gebouw bestond uit twee rijen van drie staanders in een 

rechte lijn. Deze staanders vormden gebinten met een overspanning van elk 6,5 m. 

De afstand tussen de gebinten bedraagt 5,0 m, waarmee de totale lengte van de kern 

Tabel 23.49
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van huis 520 naar vullingaard.

Tabel 23.50
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
huis 520 per context.
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uitkomt op 10,0 m. Aan weerszijde van de kern waren twee sluitpalen geplaatst op de 

hartlijn van het gebouw op een afstand van respectievelijk 4,3 en 4,7 m. De onderlinge 

afstand tussen deze palen bedroeg 1,5 en 1,7 m. De sluitpalen waren minder diep 

ingegraven dan de gebintstijlen. Met inbegrip van de lange wanden bedroeg de totale 

afmeting van het grondplan 19,0 bij 11,1 m.

wanden

De lange wanden stonden buiten de kernconstructie, aan beide zijde op een afstand 

van 2,0 m. Ter hoogte van de kern waren de wandpalen in een rechte lijn geplaatst. De 

hoekpalen die deze wanden afsloten waren daarentegen iets naar binnen geplaatst 

zodat de wanden over de gehele lengte licht gebogen zijn.

De positie van de wandstijlen correspondeert niet met de gebintstijlen. Dat betekent 

dat de wand niet direct verbonden was met de gebinten, maar dat deze koppeling 

verliep via de muurplaten en de daksporen. 

De sluitpalen zijn in hetzelfde vlak geplaatst als de hoekpalen en maken deel uit van de 

korte wand. 

dak

Afgaande op de afmetingen van de grondsporen en de diepte van ingraven zullen de 

sluitpalen een dakdragende functie hebben gehad, in aanvulling op de kernconstructie. 

Op grond daarvan is aannemelijk dat het huis aan weerszijde was voorzien van een 

schilddak. Vermoedelijk waren de daksporen daarbij ter hoogte van de sluitpalen hoger 

bevestigd dan bij de hoekpalen, waarmee ruimte werd geboden voor een toegang.

verdwijnen van het gebouw 

Nadat het gebouw in onbruik is geraakt, is het ontmanteld. Hierbij zijn alle staanders 

rechtstandig uitgetrokken. Aanwijzingen hiervoor vinden we in het gegeven dat de 

paalkernen van de grondsporen allemaal intact zijn. Aansluitend is op dezelfde plek 

een nieuw huis gebouwd, waardoor de palen niet de tijd gehad hebben om geheel te 

vergaan. Waarschijnlijk zijn deze elementen hergebruikt in de opvolgende structuur 

522.

Figuur 23.33
Plattegrond van huis 521. Schaal 1:200.
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vondsten en datering

In zowel de insteek- als de kernvullingen van huis 521 is vondstmateriaal aangetroffen, 

69 stuks in totaal. Het betreft hoofdzakelijk aardewerk. Opvallend is het fragment 

van een strijkglas dat in de kernvulling van de meest zuidwestelijke gebintstijl werd 

aangetroffen.

De samenstelling van het aardewerk uit de insteek en de kernvullingen komt met 

elkaar overeen en bestaat voornamelijk uit Paffrath, Pingsdorf, en kogelpotaardewerk. 

Op basis daarvan moet het huis na het midden van de tiende eeuw zijn opgericht. 

Het bescheiden aandeel van het Paffrath in het ensemble doet een vroege datering 

vermoeden. In combinatie met het grote aandeel kogelpotaardewerk en het ontbreken 

van materiaal uit Zuid-Limburg wordt een sluitdatum verondersteld rond 1050/1075.

Tabel 23.51
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van huis 521 naar vullingaard.

Tabel 23.52
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
huis 521 per context.
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Huis 521 wordt oversneden door de opvolgende huizen 522, 523 en 525 en dateert op 

grond daarvan vóór het midden van de elfde eeuw. De datering van deze huizen berust 

in belangrijke mate op de datering van de hieraan geassocieerde waterputten. Op 

grond van de ligging en de relatieve chronologie hoort huis 521 bij waterput 541. Deze 

put is dendrochronologisch gedateerd op 991/1010. Op grond daarvan is aannemelijk 

dat huis 521 dateert in de eerste helft van de elfde eeuw.

23.2.1.3 Huis 522 (1050-1100) / werkput 311 (figuur 23.34)

onderzoek

In het sporencluster van overlappende huizen onderscheidden de sporen van deze 

plattegrond zich door een grijze vulling. 

Voor nadere bijzonderheden met betrekking tot het onderzoek zie structuur 521.

constructie 

De kernconstructie van dit gebouw bestond uit twee rijen van drie staanders in een 

recht lijn. Deze staanders vormden drie gebinten met een overspanning van elk 6,2 m. 

De afstand tussen de gebinten bedraagt 4,9 m, waarmee de totale lengte van de kern 

uitkomt op 9,8 m. Aan weerszijde van de kern waren twee sluitpalen geplaatst op de 

hartlijn van het gebouw op een afstand van respectievelijk 4,8 en 5,0 m. De onderlinge 

afstand tussen deze palen bedroeg 1,3 m. De sluitpalen waren, met name aan de 

westelijke zijde van de plattegrond, minder diep ingegraven dan de gebintstijlen. Met 

inbegrip van de lange wanden bedroeg de totale afmeting van het grondplan, 19,6 bij 

11,1 m.

wanden

De lange wanden bevonden zich buiten de kernconstructie, aan beide zijde op een 

afstand van 2,4 m. 

De stijlen van de lange wand waren in een licht gebogen lijn geplaatst. De sluitpalen 

zijn in hetzelfde vlak geplaatst als de hoekpalen en maakten deel uit van de korte 
Figuur 23.34
Plattegrond van huis 522. Schaal 1:200.
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wand. Ten opzichte van de sluitpalen zijn de hoekpalen niettemin een klein stukje 

teruggeplaatst zodat ook de korte wanden een licht gebogen vorm hadden. 

De positie van de wandstijlen correspondeert met de gebintstijlen. Dat suggereert dat 

de wand direct verbonden was met de gebinten door middel van gebintkoppelbalken. 

dak

Afgaande op de afmetingen van de grondsporen en de diepte van ingraven zullen de 

sluitpalen een dakdragende functie hebben gehad, in aanvulling op de kernconstructie. 

Op grond daarvan kan worden verondersteld dat het huis aan weerszijde was voorzien 

van een schilddak. Vermoedelijk waren de daksporen daarbij ter hoogte van de 

sluitpalen hoger bevestigd dan bij de hoekpalen. Daarmee werd ruimte gecreëerd voor 

een toegang.

verdwijnen van het gebouw 

Nadat het gebouw in onbruik is geraakt, is het ontmanteld. Hierbij is een deel van 

de staanders uitgegraven en een deel uitgetrokken. Mogelijk zijn deze elementen 

hergebruikt in de opvolgende structuur 523.

Tabel 23.53
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van huis 522 naar vullingaard.

Tabel 23.54
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
huis 522 per context.
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vondsten en datering

Bij het onderzoek van huis 522 zijn in totaal 49 vondsten verzameld, voornamelijk 

aardewerk. 

De samenstelling van het aardewerkensemble uit de insteek-, kern- en uitgraafkuil-

vullingen vertoont geen significante verschillen en bestaat voornamelijk uit Paffrath, 

Pingsdorf, en kogelpotaardewerk. Dit is kenmerkend voor de tiende en elfde eeuw. 

De aanwezigheid van een fragment handgevormd Pingsdorf in de insteek van de 

noordoostelijke hoekstijl maakt dat het huis op zijn vroegst omstreeks het midden van 

de elfde eeuw kan zijn gebouwd. Vanwege het grote aandeel kogelpotaardewerk en 

het ontbreken van materiaal uit Zuid-Limburg is het waarschijnlijk dat het huis vóór het 

begin van de twaalfde eeuw in onbruik is geraakt.

Deze datering wordt bevestigd door relaties van deze plattegrond tot de andere 

structuren. Huis 522 oversnijdt 521 en wordt doorsneden door 523 en 525. Daarnaast 

wordt huis 522 geassocieerd met waterput 542. Het hout van de kistconstructie kon 

dendrochronologisch gedateerd worden op 1047. Als aangenomen wordt dat het huis 

en de waterput gelijktijdig zijn aangelegd, vormt deze datering ook de bouwdatum 

van het huis. Zowel de einddatum van de waterput als de aanvangsdatum van huis 

523 geven aan dat huis 521 omstreeks het einde van de elfde eeuw buiten gebruik is 

geraakt. Aldus wordt deze structuur gedateerd in de tweede helft van de elfde eeuw. 

 

23.2.1.4 Huis 523 (1100-1150) / werkput 311 (figuur 23.35)

onderzoek

De insteek van de sporen van deze plattegrond werd gekenmerkt door een (donker) 

grijze heterogene vulling. Bij het onderzoek werd in de insteek van de zuidoostelijke 

sluitpaal (S3687) een complete pot aangetroffen. Deze pot is in samenhang met het 

spoor onderzocht en gedocumenteerd. Vervolgens is deze met inhoud geborgen en op 

kantoor nader onderzocht en bemonsterd. 

 

Bij de uitwerking werd een tegenstrijdigheid geconstateerd in de fasering van de 

structuren 523 en 525. De waargenomen oversnijding van de staanderkuil S3730 

door S2796 leek erop te wijzen dat 523 de jongste van de twee was. Dit is echter in 

tegenspraak met andere oversnijdingen en het vondstmateriaal. Op grond van de 

ligging, oriëntatie en de vorm van de plattegronden is uiteindelijk besloten dat 524 

de jongste moet zijn. Het grondplan van huis 523 vertoont hierin duidelijk sterkere 

overeenkomsten met de huizen 521 en 522 dan huis 525.

Voor nadere bijzonderheden met betrekking tot het onderzoek zie structuur 521.

constructie 

De kernconstructie van dit gebouw bestond uit twee rijen van drie staanders in een 

recht lijn. Deze staanders vormden gebinten met een overspanning van elk 6,4 m. 

De afstand tussen de gebinten bedroeg 4,8 m, waarmee de totale lengte van de kern 

uitkomt op 9,6 m. Aan weerszijde van de kern waren twee sluitpalen geplaatst op de 

hartlijn van het gebouw, op een afstand van respectievelijk 5,0 en 4,7 m. De onderlinge 

afstand tussen deze palen bedroeg 1,3 en 1,8 m. De sluitpalen waren even diep 

ingegraven als de gebintstijlen. Met inbegrip van de lange wanden bedroeg de totale 

afmeting van het grondplan 19,2 bij 10,4 m.
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wanden

De lange wanden stonden buiten de kernconstructie, aan beide zijde op een afstand 

van 2,0 m. 

Ter hoogte van de kern waren de wandpalen in een rechte lijn geplaatst. De hoekpalen 

die deze wanden afsluiten zijn daarentegen iets naar binnen geplaatst. zodat de 

wanden over de gehele lengte licht gebogen zijn.

De positie van de wandstijlen correspondeert niet met de gebintstijlen. Dat betekent 

dat de wanden niet direct verbonden waren met de gebinten, maar dat deze koppeling 

verliep via de muurplaten en de daksporen. 

De sluitpalen zijn in hetzelfde vlak geplaatst als de hoekpalen en maakten deel uit van 

de korte wand. 

dak

Afgaande op de afmetingen van de grondsporen en de diepte van ingraven zullen de 

sluitpalen een dakdragende functie hebben gehad, in aanvulling op de kernconstructie. 

Op grond daarvan kan worden verondersteld dat het huis aan weerszijde was voorzien 

van een schilddak. Vermoedelijk waren de daksporen daarbij ter hoogte van de 

sluitpalen hoger bevestigd dan bij de hoekpalen. Daarmee werd ruimte gecreëerd voor 

een toegang.

reparaties

Aan de westzijde van de plattegrond oversneden de sluitpalen twee grondsporen 

(S3756 en 3759) op vrijwel dezelfde locatie. Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat deze 

sporen aan een andere structuur toebehoorden, verschilde deze sporen aanzienlijk 

met de andere sluit- of gebintpalen, in het bijzondere ten aanzien van de diepte van 

ingraving. Mogelijk zijn de twee ondiep ingegraven stijlen op een zeker moment 

vervangen door exemplaren die dieper reikten.

verdwijnen van het gebouw 

Nadat het gebouw in onbruik is geraakt, is het ontmanteld. Hierbij is een deel van de 

staanders rechtstandig uitgetrokken en een deel uitgegraven. 

Figuur 23.35
Plattegrond van huis 523. Schaal 1:200.
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vondsten en datering

In de sporen van huis 523 zijn 103 vondsten aangetroffen, hoofdzakelijk aardewerk. 

Het meest opmerkelijk is een complete, kleine kogelpot die rechtopstaand werd 

aangetroffen in de insteek van de zuidoostelijk sluitpaal (S3687). Nader onderzoek 

heeft geen resten van de (veronderstelde) oorspronkelijke inhoud opgeleverd. De pot 

(met waarschijnlijk een organische inhoud) is begraven tijdens het opvullen van de 

insteek en wordt daarom opgevat als een bouwoffer (zie H17).

De kogelpot is afkomstig uit Zuid-Limburg, is handgevormd en heeft een afgeronde, 

driehoekige rand. Op basis daarvan dateert deze in de eerste helft van de twaalfde 

eeuw.

Tabel 23.55
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van huis 523 naar vullingaard.

Tabel 23.56
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
huis 523 per context.
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Buiten het Zuid-Limburgs aardewerk is in de insteek-, kern- en uitgraafkuilvullingen 

kogelpotaardewerk en materiaal uit Paffrath, Pingsdorf en het Maasland aangetroffen. 

Dit zal voor een deel terug te voeren zijn op herbouw op een bestaand erf en de grote 

hoeveelheid kogelpotaardewerk kan daarmee niet automatisch als argument voor 

een vroege datering dienen. Opvallend is echter wel het ontbreken van aardewerk 

uit Elmpt. Op grond daarvan wordt aangenomen dat huis 523 uiterlijk omstreeks het 

midden van de twaalfde eeuw is ontmanteld.

Deze sluitdatum wordt ondersteund door de oversnijding door huis 525. Zelf oversnijdt 

huis 523 de plattegronden van huizen 521 en 522 en is op grond van vorm, ligging en 

oriëntatie de directe opvolger. In combinatie met het aardewerk wijst dit op een bouw 

omstreeks het begin van de twaalfde eeuw. 

De datering in de eerste helft van de twaalfde eeuw stemt overeen met de datering 

van de geassocieerde waterput 543.

23.2.1.5 Huis 525 (1150-1175/1200) / werkput 311 (figuur 23.36)

onderzoek

De plattegrond van huis 525 maakt deel uit van het sporencluster in werkput 311. 

Op grond van de kenmerkende vorm en enigszins excentrische ligging van deze 

plattegrond binnen dit cluster was deze goed herkenbaar in het veld zodat de sporen 

in onderlinge samenhang konden worden onderzocht. Voor nadere bijzonderheden, zie 

structuur 521.

constructie 

De kernconstructie van dit gebouw bestond uit twee rijen van negen staanders in 

een gebogen lijn. Deze staanders vormden negen gebinten met een overspanning 

uiteenlopend van 5,5 m tot 10,2 m op het breedste punt (respectievelijk 5,5; 7,7; 8,9; 

9,7; 10,2; 9,8; 8,9; 7,7 en 6,4 m). De gebinten waren op een regelmatige afstand van 

elkaar geplaatst met een onderlinge afstand variërend tussen de 2,5 en 3,1 m (3,0; 3,0; 

2,7; 3,1; 2,7; 3,0; 2,9 en 2,5 m). De totale lengte van de kernconstructie bedroeg 23,0 

m. Enkel aan de oostzijde was de kern voorzien van sluitpalen. Deze waren geplaatst 

tussen de buitenste stijlen en waren daarmee waarschijnlijk onderdeel van het gebint. 

De sluitpalen waren even diep ingegraven als de gebintstijlen. De afstand tussen de 

beide palen bedroeg circa 1,8 m. 

Met inbegrip van de lange wanden bedroeg de totale afmeting van het grondplan, 23,0 

bij 14,5 m.

wanden

De lange wanden stonden buiten de kernconstructie, aan beide zijde op een afstand 

van 2,2 m en volgden de gebogen lijn van de gebintstijlen. De wandstijlen waren in 

lijn met de gebinten geplaatst en vermoedelijk aan elkaar verbonden door middel van 

gebintkoppelbalken.

De sluitpalen zijn in hetzelfde vlak geplaatst als zowel de hoekpalen en het meest 

oostelijke gebint en maakten deel uit van de korte wand. 

dak

Aan beide zijden van het huis bevond het buitenste gebint zich in de gevel. Hoewel 

dit geen uitsluitsel geeft over de dakconstructie, kan op grond daarvan worden 

aangenomen dat de dakrand zich hier ten minste op stahoogte bevond. Afgaande op 

de afmetingen van de grondsporen en de diepte van ingraven zullen de sluitpalen een 
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dakdragende functie hebben gehad, in aanvulling op de kernconstructie. De plaatsing 

van deze palen in het vlak van het gebint, in tegenstelling tot daarvoor, wijst op een 

hogere gevel en daarmee op een zadeldak, al dan niet voorzien van een wolfeind. 

reparaties

De middelste gebintstijl aan de zuidzijde van de plattegrond (S3189) is een keer 

vervangen (S3188).

verdwijnen van het gebouw 

In twee sporen werden de verkoolde delen van staanders aangetroffen die erop duiden 

dat huis 525 door brand getroffen is. De verspreide ligging in het grondplan van 

deze sporen –een de middelste wandstijl van de noordwand (S3621) en de zuidelijke 

sluitpaal (S3651)- laat zien dat de brand zich over een groot deel van het huis heeft 

uitgestrekt. Ook de vondst van een aanzienlijke hoeveelheid gesmolten koperresten 

boven de plattegrond vormt een indicatie dat de brand het hele huis heeft omvat. 

Sporen van herstel zijn niet aangetroffen waarmee kan worden vastgesteld dat deze 

brand het einde betekende van het huis. Na de brand is het huis ontmanteld. Hierbij 

zijn de staanders rechtstandig uitgetrokken. 

vondsten en datering

In de sporen van huis 525 zijn 53 vondsten aangetroffen, waarvan 45 fragmenten 

aardewerk. Behalve kogelpot aardewerk zijn producten uit Paffrath, Pingsdorf en het 

Maasland vertegenwoordigd. Voor de datering van het gebouw zijn echter met name 

de stukken Elmpter aardewerk van belang. Dit aardewerk verschijnt pas omstreeks 

het midden van de twaalfde eeuw en een fragment hiervan is aangetroffen in de 

insteek van een van de staanders. Het ontbreken van dertiende eeuws materiaal 

zoals proto-steengoed of grijsbakkend aardewerk in de sporen en überhaupt op deze 

vindplaats duidt erop dat het huis voor het begin van die eeuw al niet meer in gebruik 

was.

Figuur 23.36
Plattegrond van huis 525. Schaal 1:200.



1038 BeSt-aarle

Huis 525 doorsnijdt de plattegronden van de huizen 521, 522, 523 en de insteek van 

waterput 541. De relatie met gebouw 530 was op grond van tegenstrijdige informatie 

minder duidelijk. De afwijkende oriëntatie en de ligging ervan tegen of zelfs in de 

huisplattegrond was problematisch. Doorslaggevend was de vondst van gesmolten 

koperdruppels in de jongste vullingen van beide gebouwen. Deze kunnen geassocieerd 

worden met het afbranden van huis 525 en kunnen pas na de verwoesting van dit 

gebouw in de paalsporen terecht gekomen zijn. Het ontbreken van deze druppels in 

de insteek van het bijgebouw duidt erop dat beide gebouwen gelijktijdig ontmanteld 

zijn. Op basis van is vastgesteld dat het huis in het laatste kwart van de twaalfde eeuw 

moet zijn afgebrand.

Tabel 23.57
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van huis 525 naar vullingaard.

Tabel 23.58
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
huis 525 per context.
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23.2.2 Bijgebouwen - groot

23.2.2.1 Bijgebouw 524 (1100(1114)-1175/1200) / werkput 312, 313 (figuur 
23.37)

onderzoek

De plattegrond van huis 524 is in zijn geheel vrijgelegd zodat de sporen in onderlinge 

samenhang konden worden onderzocht.

Op grond van de afmetingen en de ligging op het erf wordt aangenomen dat het hier 

om een bijgebouw gaat. De naastgelegen mestkuil 546, die door zijn parallelle ligging 

met dit gebouw geassocieerd kan worden, duidt erop dat deze geheel of gedeeltelijk 

dienst deed als veestalling. 

constructie 

De kernconstructie van dit gebouw bestond uit twee rijen van drie staanders in een 

recht lijn. Deze staanders vormden gebinten met een overspanning van elk 4,1 m. 

De afstand tussen de gebinten bedroeg 2,6 m, waarmee de totale lengte van de kern 

uitkomt op 5,2 m. Aan weerszijde van de kern waren twee sluitpalen geplaatst op de 

hartlijn van het gebouw op een afstand van respectievelijk 4,2 en 3,3 m. De onderlinge 

afstand tussen deze palen bedroeg 1,0 en 1,4 m. De sluitpalen waren met 0,2 tot 0,3 

m minder diep ingegraven dan de gebintstijlen (0,3 tot 0,6 m). Aan weerszijde van de 

sluitpalen waren hoekpalen geplaatst, in lijn met de gebintstijlen. Met inbegrip van de 

lange wanden bedroeg de totale afmeting van het grondplan, 12,9 bij 8,0 m.

wanden

De lange wanden stonden buiten de kernconstructie, aan beide zijden op een afstand 

van 1,7 m. Van de wanden resteerden twee ondiepe greppels. Hierin zijn geen sporen 

van wandstijlen aangetroffen. Wanneer deze er wel zijn geweest, hetgeen aannemelijk 

is voor een solide wandconstructie, waren deze ondiep gefundeerd. Dit veronderstelt 

dat de wanden geen dragende functie hadden. De gekromde lijn van de greppels 

Figuur 23.37
Plattegrond van bijgebouw 524. Schaal 1:200.
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maakt het onwaarschijnlijk dat deze plaats geboden hebben aan een funderingsbalk of 

stijlvoetplaat. Op basis daarvan is het aannemelijk dat de wanden waren opgetrokken 

uit opstaande planken. 

De sluitpalen zijn in hetzelfde vlak geplaatst als de hoekpalen en maken deel uit van de 

korte wand. 

ingangen 

Twee onderbrekingen in de wandgreppels aan de westzijde van het huis vormen 

duidelijke aanwijzingen voor de locatie van toegangen. Aan de zuidzijde 

correspondeert deze bovendien met de opening tussen de flankerende bermgreppel 

710 en mestkuil 546. Met een breedte van 2,1 m zijn deze openingen groot genoeg om 

ruimte geboden hebben voor een kleine kar. Aan de oostzijde is de afstand tussen de 

sluitpalen of tussen de sluit- en hoekpalen ruim genoeg om plaats te bieden voor een 

ingang.

dak

Afgaande op de afmetingen van de grondsporen en de diepte van ingraven zullen de 

sluitpalen een dakdragende functie hebben gehad, in aanvulling op de kernconstructie. 

Op grond daarvan kan worden verondersteld dat het huis aan weerszijde was voorzien 

van een schilddak. 

binnenindeling

Het is verleidelijk om achter de greppel S3541 de restanten van een binnen wand te 

zien. Deze greppel vertoont echter duidelijke spitsporen aan de onderzijde en is ook 

buiten de plattegrond waargenomen. Aanwijzingen voor een binnenindeling zijn 

wel zichtbaar in de vorm van paalsporen in de zijbeuken ter hoogte van het meest 

oostelijke gebint. 

reparaties

Huis 524 is een keer grondig gerenoveerd. Hierbij zijn vijf van de zes gebintstijlen 

vervangen. Alleen de westelijke stijl van het middelste gebint is daarbij blijven staan. 

verdwijnen van het gebouw 

Een aanzienlijke hoeveelheid brandresten in de naastgelegen kuil 546 doen vermoeden 

dat het gebouw door brand werd getroffen. Waarschijnlijk betekende dit het einde van 

het gebouw. In tegenstelling tot het geassocieerde huis 525, zijn hier evenwel geen 

verkoolde palen aangetroffen. Wel is verbrand leem aangetroffen in de paalkernen. 

Mogelijk heeft de brand hier minder huis gehouden. Nadat het gebouw in onbruik is 

geraakt is het ontmanteld. Daarbij zijn de staanders rechtstandig uitgetrokken.

vondsten en datering

Uit de sporen van huis 524 zijn 70 vondsten geborgen, hoofdzakelijk aardewerk. Zeer 

opmerkelijk was de vondst van een half strijkglas in de vulling van de wandgreppel. 

Alleen van het materiaal uit de gebintstijlen kon worden vastgesteld of deze voor (fase 

1), of na (fase 2) de renovatie in de bodem geraakt waren.

In de insteek van de eerste fase van het huis zijn alleen fragmenten kogelpot en 

Pingsdorf aangetroffen. In de kernvullingen bevonden zich daarnaast nog enkele 

stukken Paffrath en Maaslands. Het Zuid-Limburgs aardewerk is in deze fase geheel 

afwezig. Dit was in de kernvullingen van de tweede fase van het gebouw wel ruim 

vertegenwoordigd. Gezien het geringe aantal scherven kunnen hieraan echter geen 

conclusies verbonden worden. Op grond van de aangetroffen stukken zal gebouw 524 
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op zijn vroegst omstreeks het midden van de elfde eeuw in gebruik zijn geweest en zijn 

verlaten in de twaalfde eeuw. 

Voor een nauwkeurigere datering is gekeken naar het materiaal uit de naastgelegen 

mestkuil 546, welke op grond van zijn ligging met het gebouw wordt geassocieerd. 

Deze kuil was op zijn vroegst in gebruik na het midden van de elfde eeuw. Afgaande 

op de het vondstmateriaal en de brandresten wordt de demping van de kuil in verband 

gebracht met de brand die ook huis 525 trof. Deze brandresten kwamen we ook 

tegen in de kernvullingen van het bijgebouw. Op grond daarvan kan huis 525 met 

dit bijgebouw worden geassocieerd. De einddatum ligt daarmee omstreeks 1175. 

Het vondstmateriaal in zowel het bijgebouw als de mestkuil bevat echter ook een 

duidelijke oudere component uit de eerste helft van de twaalfde eeuw. Zodat wordt 

Tabel 23.59
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van bijgebouw 524 naar vullingaard.

Tabel 23.60
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
bijgebouw 524 per context.
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aangenomen dat deze structuur eerder werd gebouwd dan huis 525. Op grond daarvan 

wordt dit gebouw tevens in verband gebracht met huis 622 en gedateerd tussen 1100 

en 1175/1200. De renovatie valt waarschijnlijk samen met de herinrichting van het erf 

ten tijde van de bouw van huis 525 omstreeks het midden van de twaalfde eeuw. 

Wanneer de verandering van de samenstelling van deze huisplaats naar een meerledig 

erf samenhangt met de verplaatsing van het zuidelijke erf (vindplaats 31) kan de 

bouwdatum van bijgebouw 524 omstreeks 1114 verondersteld worden.

23.2.3 Bijgebouwen - middelgroot

23.2.3.1 Bijgebouw 526 ((950)1000-1050(1200)) / werkput 310 (figuur 23.44)

onderzoek

Gebouw 526 lag geheel vrij in de werkput zodat de sporen in onderlinge samenhang 

konden worden onderzocht. Hoewel de paalzetting ook kan worden opgevat als 

de overblijfselen van twee vierpalige bijgebouwen, is ervoor gekozen deze als één 

structuur te beschouwen. Reden hiervoor is precieze uitlijning van de paalkuilen en de 

overeenkomsten tussen de spoordiepte en opvulling van de sporen. 

constructie 

De plattegrond was noordoost-zuidwest georiënteerd en bestond uit twee rijen van 

vier staanders. Afgaande op hun plaatsing bestond de constructie uit vier gebinten, elk 

met een overspanning van 4,6 m. Ten opzichte van de middelste twee gebinten waren 

de buitenste verder naar buiten geplaatst. De onderlinge afstand bedroeg 4,5; 2,5 en 

4,5 m, waarmee de totale lengte van de constructie uitkwam op 11,5 m. Wand- en 

sluitpalen zijn niet aangetroffen. 

verdwijnen van het gebouw 

Nadat het gebouw in onbruik is geraak is het ontmanteld. Daarbij zijn de staanders 

uitgegraven.

vondsten en datering

In de vullingen van deze structuur is geen vondstmateriaal aangetroffen. Dit zou 

erop duiden dat dit gebouw in een vroege fase van het erf is opgericht, toen er nog 

niet zoveel materiaal op het terrein rondzwierf. Op grond van de vorm, afmeting en 

Figuur 23.44
Plattegrond van bijgebouw 526. 
Schaal 1:200.
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oriëntatie wordt het gebouw gerekend tot de groep kleine, rechthoekige bijgebouwen 

op de vindplaats. Daarbinnen komt de constructie overeen met bijgebouw 532. In 

oriëntatie sluit het juist aan op de overige structuren in deze groep. Op basis daarvan 

wordt verondersteld dat bijgebouw 526 de opvolger is van gebouw 532 en behoorde bij 

huis 521. Daarmee dateert het in de eerste helft van de elfde eeuw. 

23.2.3.2 Bijgebouw 529 (1050-1100) / werkput 310, 314 (figuur 23.38)

onderzoek

Plattegrond 529 was onderdeel van het sporencluster aan de oostzijde van werkput 

310. Omdat veel van de sporen in het eerste vlak nog niet van elkaar te onderscheiden 

waren, is het vlak ter plaatse machinaal verdiept. In het veld is de veronderstelde 

ligging van deze structuur nog niet herkend. Er is dan ook niet gericht verder gezocht 

naar sporen aan de noordzijde van de plattegrond, ter hoogte van de putwand.

constructie 

De kernconstructie was zuidwest-noordoost georiënteerd en bestond uit twee rijen van 

drie staanders in een rechte lijn. Deze vormden drie gebinten met een overspanning 

van 4,5 m. De afstand tussen de gebinten bedroeg 2,2 en 4,2 m, waarmee de totale 

lengte van de kern uitkomt op 6,4 m. In het midden van het zuidelijke gebint was 

nog een staander geplaatst. Deze ontbrak aan de andere zijde. Op 2,5 m buiten het 

zuidelijke gebint waren twee sluitpalen geplaatst. Deze waren ingegraven tot een 

diepte van 0,2 m en waren daarmee minder diep gefundeerd dan de gebintstijlen, 

die tot een diepte van 0,4-0,5 m reikten. Aan de noordzijde zijn op 3,3 m ook drie 

sporen aangetroffen die als sluit- en hoekpaal hebben gediend. Deze zijn echter niet 

gecoupeerd. De totale lengte van het grondplan bedraagt daarmee 11,9 m.

wanden

Sporen van wanden buiten de kernconstructie ontbraken. Wel zijn in de lijn van de 

noordelijke stijlenrij een aantal aanvullende paalkuilen aangetroffen. Onduidelijk is in 

hoeverre het hier gaat om elementen van een wand. 

verdwijnen van het gebouw 

Nadat het gebouw in onbruik is geraakt, is het ontmanteld. Daarbij zijn de staanders 

gedeeltelijk uitgegraven en uitgetrokken.

Figuur 23.38
Plattegrond van bijgebouw 
529. Schaal 1:200.
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vondsten en datering

Uit de vullingen van deze structuur werden 46 voorwerpen geborgen, voor het 

merendeel aardewerk. Meest opmerkelijk was de vondst van een complete spinsteen 

in de kern van de zuidoostelijke gebintstijl (S3215).

Het kogelpotfragment van Paffrather aardewerk uit de insteek biedt weinig houvast 

voor de datering van dit gebouw. Een fragment Zuid-Limburgs aardewerk uit 

de kernvulling en een stuk Kempisch aardewerk uit de uitgraafkuil geven een de 

sluitdatum van het gebouw in de twaalfde eeuw. Dit is problematisch in verband 

met de overlap van de roedebergen 527 en 528. Hoewel het niet uit te sluiten is 

dat het gebouw berg 528 opvolgt binnen één erffase, werd vastgesteld dat binnen 

de opeenvolgende erfreconstructies alleen de erffase van huis 522 nog een klein 

rechthoekig bijgebouw miste. In verband met een veronderstelde continuïteit in 

erfinrichting is bijgebouw 529 aan dit erf toegeschreven. Daarmee dateert het in de 

tweede helft van de elfde eeuw.

23.2.3.3 Bijgebouw 530 (1150-1175/1200) / werkput 310, 311 (figuur 23.39)

onderzoek

Om logistieke redenen is deze plattegrond in twee delen opgegraven. Per abuis is de 

middenstaander S3767 bij het couperen over het hoofd gezien. De grote kuilen S3067 

en S3768 zijn in kwadranten onderzocht.

Tabel 23.61
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van bijgebouw 529 naar vullingaard.

Tabel 23.62
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
bijgebouw 529 per context.
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Ondanks de afwijkende oriëntatie, lijkt dit een bij- of zelfs aanbouw van huis 525 te zijn 

geweest.

constructie 

De kernconstructie van dit gebouw bestond uit twee rijen van vier staanders in een 

rechte lijn. De staanders waren op een regelmatige afstand van elkaar geplaatst 

met een onderlinge afstand van 2,6; 2,4 en 2,6 m. Tussen de eerste en het vierde 

staanderpaar was een middenstijl geplaatst. Op die manier ontstond een rechthoekig 

grondplan met een afmeting van 7,6 bij 4,9 m.

De funderingsdiepte van de staanders varieerde tussen de 0,5 en 0,7 m. De 

middenstijlen waren met 0,3 m slechts half zo diep ingegraven als de overige 

staanders. Gelet op de forse funderingsdiepte van de staanders, de geringe onderlinge 

afstand en de aanwezigheid van middenstijlen, is het de vraag of in de constructie 

van bijgebouw 530 gebinten zijn toegepast. De toepassing van middenstijlen duidt op 

Figuur 23.39
Plattegrond van bijgebouw 530. Schaal 1:200.

Figuur 23.40
Profiel van kuil S3067. 
Schaal 1:40.

Figuur 23.41
Profiel van kuil S3768. Schaal 1:40.
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een langsbalkconstructie. Hierbij waren de staanders verbonden door middel van een 

onderslagbalk. Deze droeg de sporenkap. De middenstijlen ondersteunde de nokbalk. 

In de breedte konden dwarsbalken de onderslagbalken verbinden. Deze droegen een 

eventuele zoldervloer. 

wanden

Er werden geen sporen aangetroffen van de wanden van dit gebouw. Afgaande op 

de ligging van de geassocieerde greppel S3260 zijn deze er aan de lange zijde wel 

geweest. Deze bevond zich aan de noordzijde op 1,0 m buiten de kern.

Minder duidelijk is in hoeverre kuil S3768 als indicator voor een externe korte wand 

gezien mag worden. Deze kan zich, aan de westzijde, in ieder geval niet verder dan 1,5 

m buiten de kern hebben bevonden. 

dak

Op basis van de ingravingsdiepte van de staanders kan worden aangenomen dat 

het grootste deel van de daklast door deze palen werd opgevangen. De daksporen 

van de kap rustten op de onderslagbalk terwijl de nokbalk gedragen werd door de 

middenstijlen. Wanneer de wanden van het gebouw zich buiten de kernconstructie 

bevonden, kan op grond van de nabije plaats en de lichte bouw worden aangenomen 

dat deze constructie te licht was om de last van een schilddak te dragen. Op grond 

daarvan wordt uitgegaan dat gebouw 530 was voorzien van een zadeldak.

reparaties

De noordoostelijke hoekstijl S3065 is in het verleden vermoedelijk een keer vervangen. 

bijzondere elementen

Op grond van hun ligging en oriëntatie lijken de kuilen S3067 en S3768 bij gebouw 530 

te horen (Figuren 23.40 en 23.41). De S3067 bevindt zich binnen de kernconstructie 

tussen de stijlen van het derde staanderpaar. De kuil was 3,1 bij 1,4 m en had een 

rechthoekige, enigszins onregelmatige vorm. De wanden van de kuil zijn vrij recht en 

de bodem bij benadering vlak. De kuil was 0,7 m diep en had een gelaagde opbouw 

waarin drie verschillende type vullingen te onderscheiden waren: een rommelige laag 

van verwerkte natuurlijk bodemmateriaal, een gelaagde opvulling van sterk humeus 

materiaal en een vulling van homogene, grijze teelaarde:

1 homogene vulling van grijs zand met houtskool brokjes;

2 een donkere, sterk humeuze laag zwartgrijs zand met enige leembrokken;

3 vergelijkbaar met vulling 2;

4 rommelige, dunne laag van verwerkt bodemmateriaal, hoofdzakelijk C.

Vulling 4 is materiaal uit de natuurlijke ondergrond, vermoedelijk overgebleven van 

de aanleg van de kuil. Lagen 2 en 3 vormen een humeus pakket waarin een zekere 

laagopbouw te onderscheiden is. Deze is vermoedelijk het restant van een mestpakket. 

Nadat de kuil in onbruik is geraakt is deze opgevuld met grijze teelaarde.

Op grond van de humeuze laag (vulling 2 en 3) wordt deze kuil als mestkuil beschouwd.

 

De tweede kuil (S3768) bevond zich aan de westzijde van het gebouw, vermoedelijk 

direct tegen de korte wand. De kuil had een langgerekte vorm en een afmeting van 

3,8 bij 1,1 m. Over de grootste lengte was de kuil 0,2 m diep met een horizontale, licht 

glooiende bodem. Nabij het midden van de kuil reikte het spoor iets dieper, tot 0,3 m 

en had een grillige onderzijde.
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De kuilvulling bestond uit twee lagen:

1 rommelige laag van grijs en donkergrijs, licht humeus zand (vermoedelijke 

teelaarde) met plaatselijk een fijne laagopbouw;

2 rommelige laag van verwerkt bodemmateriaal (hoofdzakelijk C) vermengd met 

grijs zand (teelaarde) en een brokkelige structuur.

De onderste vulling houdt vermoedelijk verband met de aanleg van de kuil; de 

bovenste met het gebruik. Een humeuze laag ontbreekt. Op basis van de fijne 

laagopbouw die plaatselijk in de bovenste vulling werd waargenomen, is het 

waarschijnlijk dat deze kuil de voorraad plaggen en teelaarde bevatte die gebruikt 

werd in de mestkuil in de stal.

verdwijnen van het gebouw 

Nadat het gebouw in onbruik is geraakt, is het ontmanteld. Hierbij zijn de kuilen 

gedempt en de staanders uitgegraven.

vondsten en datering

Het onderzoek van gebouw 530 en de bijbehorende kuilen heeft een grote hoeveelheid 

vondstmateriaal op geleverd: 388 stuks. Bij de analyse van de vondsten is onderscheid 

gemaakt tussen het materiaal uit de constructiesporen en de vondsten uit de (mest)

kuilen. Het materiaal uit deze contexten bleek evenwel zeer vergelijkbaar.

Het merendeel van het vondstmateriaal bestond uit aardewerk. Het grootste deel 

hiervan is vermoedelijk opspit van voorgaande fasen van het erf. Het jongste materiaal 

werd gevormd door stukken Elmpter en Kempisch aardewerk. Op grond van de 

laatste kan worden vastgesteld dat het gebouw niet voor het laatste kwart van de 

twaalfde eeuw kan zijn ontmanteld. Hoewel een aantal van deze vormen ook nog in de 

dertiende eeuw vervaardigd kunnen zijn, gaan we ervan uit dat het gebouw voor die 

tijd al buiten gebruik is geraakt. De genoemde stukken zijn gering in aantal, zowel hier 

als op de vindplaats als geheel, en onmiskenbaar dertiende eeuws materiaal ontbreekt 

De relatie met huis 525 was onduidelijk en enigszins problematisch. De plattegronden 

hadden een afwijkende oriëntatie en lagen tegen of mogelijk zelfs in elkaar. 

Aanvankelijk werd gedacht dat het bijgebouw daarom jonger moest zijn. Er bleek 

echter te weinig grond voor een jongere erffase. Doorslaggevend was de aanwezigheid 

van brandresten en gesmolten koperdruppels in de jongste vullingen van beide 

gebouwen. Deze kunnen worden toegeschreven aan de brand van huis 525. Deze 

lijkt daarmee ook het einde betekend te hebben voor bijgebouw 530. Op grond van 

dit gegeven wordt het fragment Kempisch aardewerk uit de insteek van een van de 

paalkuilen als foutief beschouwd.
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Tabel 23.63
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van bijgebouw 530 naar vullingaard.

Tabel 23.64
Overzicht van vondstmateriaal uit mestkuil 
S3067 behorende bij bijgebouw 530.

Tabel 23.65
Overzicht van vondstmateriaal uit (mest)
kuil S3768 behorende bij bijgebouw 530.
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Tabel 23.66
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
bijgebouw 567 per context.
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Tabel 23.67
Datering van het aardewerk uit mestkuil 
S3067 behorende bij bijgebouw 567.

Tabel 23.68
Datering van het aardewerk uit (mest)kuil 
S3768 behorende bij bijgebouw 567.
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23.2.3.4 Bijgebouw 531 (950-1000) / werkput 312 (figuur 23.42)

onderzoek

De plattegrond van dit gebouw lag aan de westzijde van werkput 312, buiten de 

erfomheining. Het grondplan lag in zijn geheel binnen de put zodat de sporen in 

onderlinge samenhang konden worden onderzocht. Ter hoogte van de boomval is het 

vlak handmatig verdiept om, met succes, een ontbrekende paalkuil op te sporen. 

constructie

Het gebouw bestaat uit drie rijen van vier staanders, zodanig geplaatst dat deze 

onderling in een rechte lijn staan. Dit resulteerde in een grondplan van 7,0 bij 4,0 m. 

De palen zijn even diep ingegraven, tussen 0,3 en 0,4 m onder het vlakniveau. Dit 

veronderstelt een vergelijkbaar aandeel van elk van de staanders in het dragen van 

de daklast. De middenstaanders droegen de nokbalk en het resterende deel van het 

gewicht van de kap werd via de daksporen en een muurplaat overgedragen op de 

buitenstijlen. 

wanden

Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor wanden buiten de kernconstructie.

verdwijnen van het gebouw

Nadat het gebouw in onbruik is geraakt, is het ontmanteld. Hierbij zijn alle palen 

uitgegraven.

vondsten en datering

De sporen van deze structuur bevatten slechts enkele scherven, allen uit de vulling van 

de uitgraafkuilen. De fragmenten prehistorisch aardewerk kunnen worden beschouwd 

als opspit. Twee scherven kogelpot aardewerk dateren het gebouw in de tiende of elfde 

eeuw.

Op grond van de overeenkomsten in constructie en oriëntatie wordt bijgebouw 531 

geassocieerd met huis 520. Daarmee dateert het in de tweede helft van de tiende 

eeuw. 

Figuur 23.42
Plattegrond van bijgebouw 
531. Schaal 1:200.
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23.2.3.5 Bijgebouw 533 (1100-1150(1200)) / werkput 314 (figuur 23.43)

onderzoek 

Hoewel in het veld duidelijk was dat de sporen van deze structuur deel uit maakten van 

een gebouw, was de precieze vorm en oriëntatie niet zo duidelijk. Aanvankelijk werd 

een andere richting verondersteld, waarbij een groot deel van de plattegrond buiten 

de werkput viel en het andere deel grotendeels verstoord was door de oversnijdende 

greppels S3915 en S3941. Om die reden is gekozen het onderzoek ervan te beperken 

tot enkele selectieve coupes. Tijdens de uitwerking zijn de ideeën hierover veranderd, 

mede door de oriëntatie van de structuren 526, 529 en 530. De mogelijkheden om op 

basis daarvan gerichte waarnemingen te doen, was toen echter voorbij. Hierdoor is de 

voorliggende constructie enigszins onzeker.

constructie 

De kernconstructie van dit bijgebouw bestond vermoedelijk uit twee rijen van drie 

staanders in een rechte lijn. Deze vormden drie gebinten met een overspanning van 

3,9 m. De onderlinge afstand bedroeg 2,2 en 1,9 m. De totale lengte van de kern komt 

daarmee op 4,1 m. Aan weerszijde van de kern, op een afstand van 2,2 en 2,5 m, waren 

twee sluitpalen geplaatst, vermoedelijk aan beide zijden vergezeld van een hoekpaal.

verdwijnen van het gebouw 

Nadat het gebouw in onbruik is geraakt, is het ontmanteld. Hierbij zijn alle palen 

uitgetrokken.

vondsten en datering 

In de sporen van dit gebouw werden zeven vondsten aangetroffen. Daarvan waren 

enkel de twee fragmenten aardewerk bruikbaar voor de datering. Op grond van een 

fragment gedraaid Zuid-Limburgs aardewerk in de kernvulling kan worden vastgesteld 

dat het bouwsel niet eerder kan zijn afgebroken dan omstreeks 1175. Een relatief 

late datering wordt onderschreven door de oversnijding van waterkuil 545 op grond 

waarvan het gebouw na 1075/1125 moet stammen.

Op grond van continuïteit in erfinrichting is uiteindelijk toch gekozen het bijgebouw 

toe te schrijven aan huis 523. Bijgebouw 533 maakt deel uit van een groep kleine, 

rechthoekige bijgebouwen waarvan er een op elk van de erffase aanwezig lijkt te zijn 

geweest. Met deze toewijzing gaat dit ook op voor de erffase van huis 523. Op basis 

daarvan wordt bijgebouw 533 gedateerd in de eerste helft van de twaalfde eeuw.

Tabel 23.69
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van bijgebouw 531 naar vullingaard.

Tabel 23.70
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
bijgebouw 531 per context.
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23.2.4 Bijgebouwen - klein

23.2.4.1 Bijgebouw 527; berg ((1000)1100-1150) / werkput 310 (figuur 23.46)

onderzoek

De plattegrond van gebouw 527 maakte deel uit van een sporencluster aan de 

oostzijde van werkput 310. Omdat veel van de sporen in het eerste vlak nog niet van 

elkaar te onderscheiden waren, is het vlak ter plaatse machinaal verdiept.

constructie 

Het bijgebouw bestond uit vier palen. Ten opzichte van het eerste vlak waren deze 

ingegraven tot een diepte van circa 0,5 m. Het grondplan meet 2,7 bij 2,4 m. 

verdwijnen van het gebouw 

Nadat het gebouw in onbruik is geraakt, is het ontmanteld. Daarbij zijn de staanders 

uitgegraven.

vondsten en datering

Uit de vullingen van deze structuur zijn drie voorwerpen geborgen. Het enige stuk 

aardewerk betreft een fragment kogelpot. Dit kan niet nauwkeuriger gedateerd 

worden dan de tiende of elfde eeuw. 

Berg 527 bevindt zich, via het greppeltje S3225, stratigrafisch onder greppel 712 en 

dateert daarmee in ieder geval voor 1150. 

Figuur 23.43
Plattegrond van bijgebouw 533. 
Schaal 1:200.

Tabel 23.71
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van bijgebouw 533 naar vullingaard.

Tabel 23.72
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
bijgebouw 533 per context.
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Op grond van de relatief schone vulling is berg 527 waarschijnlijk het vroegste 

bijgebouw in deze hoek. Vanwege de overeenkomst in de vorm van de constructie 

en de ligging, kan deze worden gezien als de directe voorganger van bijgebouw 528. 

Afgaande op de fasering van het erf kan deze daarmee worden toegeschreven aan huis 

523 en dateert dan in de eerste helft van de twaalfde eeuw.

23.2.4.2 Bijgebouw 528; berg (1150-1175/1200) / werkput 310 (figuur 23.47)

onderzoek

Plattegrond 528 was onderdeel van het sporencluster aan de oostzijde van werkput 

310. Omdat veel van de sporen in het eerste vlak nog niet van elkaar te onderscheiden 

waren, is het vlak ter plaatse machinaal verdiept.

constructie 

De constructie van dit bijgebouw bestond uit vier staanders in een vierkante 

configuratie. De palen waren ingegraven tot een diepte van 0,6 - 0,7 m diep ten opzicht 

van het eerste vlak. Het grondplan meet 3,8 bij 3,8 m. 

verdwijnen van het gebouw 

Nadat het gebouw in onbruik is geraakt, is het ontmanteld. Daarbij zijn de staanders 

gedeeltelijk uitgegraven en uitgetrokken.

Figuur 23.46
Plattegrond van bijgebouw 527. 
Schaal 1:200.

Tabel 23.73
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van bijgebouw 527 naar vullingaard.

Tabel 23.74
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
bijgebouw 527 per context.
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vondsten en datering

In de vullingen van deze structuur zijn 40 vondsten aangetroffen. Hiervan zijn alleen 

de acht fragmenten aardewerk bruikbaar voor de datering. De fragmenten kogelpot 

en Pingsdorf uit de insteek geven nauwelijks houvast. Op basis van twee stukken 

Kempisch aardewerk in de kernvulling kan worden vastgesteld dat het gebouw op zijn 

vroegst omstreeks 1175 is afgebroken.

De vulling van de uitgraafkuil van de zuidoostelijke hoekstijl (S3561) is identiek aan 

de dempingslaag van de naastgelegen greppel 712 en het spoor wordt hiermee ook 

afgedekt. Dit laat zien dat het ontmantelen van het gebouw en het dempen van de 

greppel gelijktijdig gebeurde. Dit bevestigt de sluitdatum in het laatste kwart van de 

twaalfde eeuw. 

Figuur 23.47
Plattegrond van bijgebouw 
528. Schaal 1:200.

Tabel 23.75
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van bijgebouw 528 naar vullingaard.

Tabel 23.76
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
bijgebouw 528 per context.



1056 BeSt-aarle

Voor de bepaling van de bouwdatum van het bijgebouw is de data evenwel 

ontoereikend. Afgaande op de sluitdatum ligt een associatie met huis 525 voor de 

hand. Op basis daarvan kan het gebouw gedateerd worden tussen 1150 en 1175/1200.

23.2.4.3 Bijgebouw 532 (950-1000(1175) / werkput 314 (figuur 23.45)

onderzoek 

Vermoedelijk is de plattegrond van dit gebouw compleet, maar helemaal zeker is 

dit niet. De plattegrond bevond zich aan de rand van werkput waarbij een verder 

uitbreiding naar het oosten werd belemmerd door de aanwezigheid van een sloot. Het 

is overigens goed mogelijk dat het hier gaat om twee kleine vierkante bijgebouwen 

of bergen. Op grond van de vormovereenkomst met bijgebouw 526 is besloten deze 

als één structuur te beschrijven. De positie van de structuur op het erf is evenwel 

meer kenmerkend voor kleine bijgebouwen en spreekt voor een interpretatie als twee 

bergen.

constructie 

Ervan uitgaande dat het grondplan compleet is, bestond de kernconstructie van 

dit bijgebouw uit twee rijen van vier staanders, op regelmatige afstand van elkaar 

geplaatst. De palen zijn even diep ingegraven tot een diepte van circa 0,3 m. De 

staanders vormden vier gebinten met een overspanning van 2,1 m. De onderlinge 

afstand tussen de gebinten bedroeg 2,6; 2,2 en 2,2 m. De totale lengte van de kern 

kwam daarmee op 7,0 m. 

wanden 

Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor wanden buiten de kernconstructie.

bijzondere elementen 

Tussen de twee oostelijke gebinten bevond zich een ondiepe kuil. Deze was met 0,2 m 

iets minder diep dan de omliggende paalkuilen, maar had een vergelijkbare vulling. De 

functie van de oorspronkelijke paal of kuil is niet bekend.

verdwijnen van het gebouw 

Nadat het gebouw in onbruik is geraakt, is het ontmanteld. Hierbij zijn alle palen 

uitgetrokken.

Figuur 23.45
Plattegrond van bijgebouw 532. 
Schaal 1:200.
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vondsten en datering 

De sporen bevatten geen vondstmateriaal. Op grond van de ligging op het erf kan 

worden aangenomen dat de gebouw 532 is gebouwd na de eerste helft van de tiende 

eeuw. Door de oversnijding door greppel 713 dateert het gebouw vóór het laatste 

kwart van de twaalfde eeuw. Een verdere precisering is evenwel niet mogelijk.

Bijgebouw 532 maakt deel uit van een groep kleine, rechthoekige bijgebouwen 

waarvan er in elke fase een op het erf aanwezig lijkt te zijn geweest. Binnen deze groep 

onderscheid gebouw 532 zich in zijn oriëntatie. Omdat deze daarbij precies haaks staat 

op de richting van huis 520 wordt een associatie met dit huis verondersteld. Op grond 

daarvan wordt bijgebouw 532 gedateerd in de tweede helft van de tiende eeuw.

 

23.2.4.4 Bijgebouw 534; berg ((1000)1050-1100(1200)) / werkput 312, 314 
(figuur 23.48) 

onderzoek 

Omdat deze structuur in eerste instantie grotendeels buiten de put viel, is deze 

aanvankelijk niet herkend. Bij aanleg van werkput 314 werd deze plattegrond alsnog 

onderscheiden, mede dankzij de kenmerkende grijze kleur van de spoorvullingen.

constructie 

De constructie van dit bijgebouw bestaat uit zes staanders, geplaatst in een vijfhoekige 

configuratie met een extra paal daartussen aan de noordoostzijde. De stijlen zijn 

ingegraven tot een diepte tussen de 0,1 en 0,3 m. De diameter van het grondplan 

bedraagt 5,3 m. 

verdwijnen van het gebouw 

Nadat het gebouw in onbruik is geraakt, is het ontmanteld. Hierbij werden de palen 

gedeeltelijk vrij gegraven en uitgetrokken.

vondsten en datering 

In de sporen van dit gebouw werden twee fragmenten aardewerk aangetroffen, beide 

uit de vulling van de uitgraafkuilen. De stukken zijn echter onvoldoende nauwkeurig 

te dateren om de plaats van deze structuur binnen de fasering van de vindplaats 

te kunnen bepalen. De enige zekerheid hieromtrent is het feit dat dit gebouw niet 

gelijktijdig kan hebben bestaan met structuur 532. Daarmee moet deze uit de elfde of 

twaalfde eeuw dateren.

Figuur 23.48
Plattegrond van bijgebouw 
534. Schaal 1:200.
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Bijgebouw 534 zou deel uitgemaakt kunnen hebben van het erf van huis 522. Binnen 

de reconstructies is dit het enige waaraan geen klein bijgebouw toegeschreven kon 

worden. Op grond daarvan wordt deze plattegrond voorzichtig gedateerd in de tweede 

helft van de elfde eeuw.

23.2.4.5 Bijgebouw 535 (1000-1050) / werkput 314 (figuur 23.49)

onderzoek 

De sporen van deze structuur tekenden zich duidelijk af in het vlak. Omdat geen 

uitsluitsel gegeven kon worden over of het hier gaat om een aanbouw of om een 

losstaand bijgebouw, is gekozen deze te beschrijven als een zelfstandige structuur. 

constructie 

De plattegrond bestond uit vijf greppels die een rechthoekige ruimte omheinden. 

Deze greppels zijn geïnterpreteerd als wandgreppels van een klein schuurtje of hok. 

Sporen van staanders zijn niet aangetroffen, wat duidt op een lichte constructie. 

Daarbij zijn eventuele staanders zeer ondiep gefundeerd geweest of bestonden de 

wanden uit zelfdragende panelen. De greppels hebben daarbij vermoedelijk plaats 

geboden aan een funderingsbalk of stijlvoetplaat. Het grondplan meet 2,6 bij 4,0 m. 

Hoe het greppeltje parallel aan de zuidelijke wandgreppel precies in het plaatje past is 

onduidelijk, maar mogelijk gaat het om een goot. 

ingangen 

Een opening aan de noordzijde van de westelijke wand bood toegang tot de ruimte. 

verdwijnen van het gebouw 

Nadat het gebouwtje in onbruik is geraakt, is het ontmanteld. Hierbij werden funde-

ringsbalken uit de wandgreppels gelicht. Hier is geen graafwerk aan te pas gekomen.

vondsten en datering 

In de vulling van de wandgreppels werden twee fragmenten aardewerk gevonden. 

Deze bevestigde de vol-middeleeuwse datering, maar waren verder onvoldoende 

bruikbaar.

De wandgreppels waren oversneden door de wandstijlen van huis 525 en moeten 

derhalve voor het midden van de twaalfde eeuw dateren. De structuur sluit mooi 

aan op de wand van huis 521 en het is aannemelijk dat het een aanbouw van dit huis 

betreft. Op grond daarvan wordt dit bijgebouw gedateerd in de eerste helft van de 

elfde eeuw. 

Tabel 23.77
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van bijgebouw 534 naar vullingaard.

Tabel 23.78
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
bijgebouw 534 per context.
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23.2.5 Waterputten

23.2.5.1 Waterput 540 (S3764) (950-1000) / werkput 311 (figuur 23.50)

onderzoek

De put kon zonder nadere bijzonderheden worden onderzocht. Tussentijds zijn enkele 

tussenvlakken aangelegd om sporen van oversnijdende structuren vast te leggen. 

Nadat het profiel was gedocumenteerd, is de boomstamschacht vrijgegraven en 

op een daartoe geprepareerd talud gelegd. Vervolgens is een van de schachtdelen 

verwijderd en kon de vulling in verband worden onderzocht. 

De vulling van de gebruiksfase van de put is bemonsterd voor archeobotanisch 

onderzoek. Uit de boomstam zijn enkele monsters gezaagd voor dendrochronologisch 

onderzoek. 

grondspoor

In het vlak tekende waterput 540 zich af als een nagenoeg ronde kuil met een diameter 

van circa 4,4 m en in het midden een duidelijke kern. De insteek van de put reikte op 

zijn diepste punt 3,1 m onder het niveau van het eerste sporenvlak, op 11,1 m +NAP 

en was opgevuld met een mengsel van licht bruingrijs, leemhoudend zand en brokken 

schoon leem(vulling 2). Het geheel had een zeer brokkelige structuur. Onderin de 

insteek, aan de westzijde van de schacht bestond dit opvullingsmateriaal hoofdzakelijk 

uit licht blauwgrijs leem (vulling 6). 

De putschacht was voor een groot deel opgevuld met licht blauw, sterk zandig leem; 

materiaal dat uit de bodem is opgeweld en afgezet (vulling 9). Daarop bevond zich 

Figuur 23.49
Plattegrond van bijgebouw 535. 
Schaal 1:200.

Tabel 23.79
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van bijgebouw 535 naar vullingaard.

Tabel 23.80. 
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
bijgebouw 535 per context.
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een pakket donker zwartbruin, zeer humeus zand met onderin een grote hoeveelheid 

plantenresten en houtsnippers (vulling 8). Deze laag kan worden geassocieerd met de 

gebruiksfase van de put. De hoeveelheid plantenresten neemt naar boven toe sterk af, 

maar een duidelijke grens met materiaal dat met de demping van de put in verband 

kan worden gebracht, kon niet worden onderscheiden.

De bovenzijde van het spoor bestond uit een pakket grijs zand met een licht gelaagde 

opbouw (vulling 5). Deze vulling is vermoedelijk het product van herstelwerkzaam-

heden. Ter hoogte van de kern is dit pakket nog eens vergraven, getuige een laag 

grijsbruin zand met een rommelige structuur (vulling 4). Hierboven bevond zich een 

pakket donker, zwartbruin zand.

constructie en gebruik 

De putschacht bestond uit een uitgeholde eikenboom met een diameter van 0,8 

m. Voor de vervaardiging van de schacht is de boom in twee delen gekliefd en met 

behulp van dissels uitgehold. De afzonderlijke delen zijn in de insteek van de put weer 

bijeengebracht. Daarbij bevond de wortelzijde van de stam zich onderin de put. Met 

behulp van houten pennen en twijgen zijn 

de putdelen weer aan elkaar vastgemaakt. 

verdwijnen van de constructie

Aan het einde van het gebruiksleven van de put werd het bovenste deel ontmanteld en 

is de schacht dichtgegooid. Mogelijk dat het dikke pakket welzand meespeelde bij het 

buiten gebruik nemen van de put. 

vondsten en datering

Uit de vulling van put 540 zijn 98 vondsten geborgen. Onder meer een benen fluitje 

(figuur 23.51) en een klompje kopersmelt. Veruit de grootste groep bestond uit 

aardewerk. In de insteek van de put werd slechts één stuk aardewerk gevonden: een 

Figuur 23.50
Profiel van waterput 540. Schaal 1:40.
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fragment kogelpot uit de tiende of elfde eeuw. Duidelijk talrijker was het materiaal 

in de kern van de put. Dit bestond uit Paffrath, Pingsdorf en kogelpot aardewerk. 

Opmerkelijk daarbij was de vondst van een grotendeels complete kogelpot in deze 

vulling. Het materiaal uit Paffrath en Pingsdorf wijst op een datering na het midden 

van de tiende eeuw. Tegelijkertijd suggereert het grote aandeel kogelpot aardewerk 

een vroege datering, voor het midden van de elfde eeuw. De samenstelling van het 

materiaal uit de uitgraafkuilen toont een vergelijkbaar beeld. Een fragment van 

een pot met een manchetvormige rand uit Zuid Limburg vormt hierop de enige 

uitzondering. Omdat het hier om een vondst gaat die is gedaan bij de aanleg van het 

vlak, wordt echter vermoedt dat deze afkomstig is van een van de paalkuilen die dit 

spoor doorsnijden. 

Het dendrochronologisch onderzoek leverde helaas geen resultaat op. 

De waterput doorsnijdt huis 525 en bijgebouw 530. Een staander van huis 520 stond 

eveneens in dit grondspoor, maar omdat deze was ingegraven in de rand van de 

insteek kan het huis alsnog gelijktijdig in gebruik geweest zijn met deze put. De 

relatieve ligging wijst in deze richting. Daarmee behoren deze elementen tot de 

vroegste fase van het erf is waterput 540 de voorganger van waterput 541, waarvan het 

hout gekapt is tussen 991-1010. Op basis daarvan wordt waterput 540 gedateerd in de 

tweede helft van de tiende eeuw.

Figuur 23.51
Benen fluitje (V3357) uit de gebruiksvulling 
van waterput 540.

Tabel 23.81
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van waterput 540 naar vullingaard.
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23.2.5.2 Waterput 541 (S3589) (991/1010-1050) / werkput 311, 312 (figuur 
23.52)

onderzoek

Deze waterput kon zonder nadere bijzonderheden worden onderzocht. Daartoe is het 

spoor in oost-westelijke richting doorsneden, waarbij de noordelijke helft in een aantal 

stappen is verwijderd. Tijdens het onderzoek bleek de boomstamschacht voor ruim 3 

m bewaard te zijn gebleven. Om de schachtvulling in verband te kunnen onderzoeken, 

is de putschacht vrijgegraven en op een talud gelegd, waarna een schachtdeel is 

verwijderd.

De vulling die verband houdt met de gebruiksfase van de put is bemonsterd voor 

archeobotanisch onderzoek en uit de houten schacht zijn enkele monsters gezaagd 

voor dendrochronologisch onderzoek. 

Bij het onderzoek bleek het spoor een tweede insteek te bevatten die verband houdt 

met een ingrijpende renovatie van de put. Hoewel daarbij het grootste deel van de 

oorspronkelijke putschacht is gehandhaafd, wordt deze herstelde put beschouwd als 

een andere put en is beschreven als waterput 542.

grondspoor

In het vlak tekende het spoor zich af als een vrijwel ronde kuil met een diameter van 

circa 7,2 m. De locatie van de tweede insteek en de uitgraafkuil verraadde de locatie 

van de schacht, in het midden van het spoor. De kuil is getrapt uitgegraven tot een 

diepte van 4,0 m onder het vlakniveau, 10,1 m + NAP. De vulling van de insteek is een 

mengsel van licht beigebruin lemig zand en schoon leem en bestaat hoofdzakelijk 

uit vergraven natuurlijk sediment uit de ondergrond (vulling 3). Het geheel heeft een 

brokkelige structuur. Van de vullingen van de putschacht kan alleen het witgrijze 

welzand (vulling 8) en het onderste pakket donkere, zwartbruin zand (vulling 7) aan 

de gebruiksfase van deze put worden toegeschreven. De gelaagde opbouw van deze 

Tabel 23.82
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
waterput 540 per context.
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laatste wijst op een langdurig functioneren. De anaerobe omstandigheden waarin 

deze vulling tot stand is gekomen, heeft ervoor gezorgd dat de hierin aanwezige 

plantenresten goed bewaard zijn gebleven. 

constructie en gebruik 

De putschacht bestond uit een grote uitgeholde eikenboom met een grootste diameter 

van 0,9 m. Voor de vervaardiging van deze schacht is de stam in tweeën gekliefd en 

met behulp van een dissel uitgehold. De beide delen zijn in de insteek van de waterput 

weer tegen elkaar geplaatst en met behulp van houten pennen aangebracht in de 

boven en onderzijde van de schacht, om vervolgens met twijgen weer vastgemaakt te 

worden.

verdwijnen van de constructie

Het ondergrondse deel van de waterput verschafte geen aanwijzingen voor de 

noodzaak tot renovatie. De intacte laagopbouw van de putvulling droeg geen sporen 

van grootscheepse opschoning. Daaruit mag worden afgeleid dat hier op dat moment 

geen reden toe bestond. De putschacht verkeerde zelfs in een dermate goede staat 

dat deze (grotendeels) is hergebruikt bij het herstel. Op grond daarvan kan worden 

aangenomen dat de renovatie werd ingegeven door de toestand van het bovengrondse 

deel van de put. Het is niet onwaarschijnlijk dat het opnieuw inrichten van het erf 

hierbij de drijvende kracht was. 

vondsten en datering

Waterput 541 bevatte een bescheiden hoeveelheid vondstmateriaal. Het meest 

opmerkelijk zijn een elzenhouten schaal (figuur 23.53) en twee losse ijzeren hengsels 

die werden aangetroffen op de bodem van de put. Eén exemplaar was compleet, het 

andere niet. Het ontbrekende stuk bevond zich niet in de betreffende vulling. Voor 

zover bekend werden deze niet gebruikt als onderdeel van (houten) emmers en een 

directe relatie met het putten van water is niet evident.

De schaal (V3391) was 8,0 cm hoog en had een buitendiameter van 19,5 cm. De 

wanddikte bedroeg 4,o cm en liep af naar de rand tot 1,2 – 2,0 cm. De schaal is in 

lengterichting van de stam uit het hout gesneden, waarbij de opening naar het hart 

van de stam was gericht. Disselsporen aan de binnen- en buitenkant van de schaal 

verraden het gebruik van een dissel met een rechte bijlsnede met een breedte van 

tenminste 5 cm. Aan de binnenkant, met name ter hoogte van de rand, zijn daarnaast 

sporen van een beitel herkenbaar. Uitgaande van de scherpe bewerkingssporen was 

het hout tijdens het uitdisselen nog sapvers.

De grove afwerking en de scherpe bewerkingssporen doen vermoeden dat de schaal 

niet langdurig is gebruikt. Het houtoppervlak is niet geglad en de bewerkingssporen 

vertonen geen slijtage. Gebruikssporen zoals deukjes aan de buitenkant en krassen 

aan de binnenzijden ontbreken. Aan de binnenkant was de schaal door vuur licht 

geschoeid. Dit lijkt geen verband te houden met het vervaardigingsproces. 

Bij de schaal werd een eikenhouten penfragment gevonden (V3391.2). Van de pen, met 

een diameter van 2,5 cm, resteerde een lengte van 14 cm. Het stuk was vervaardigd uit 

een rechte tak die aan het uiteinde vijfzijdig was toegespitst over een lengte van 6,7 

cm. Door gebruik is de punt rond versleten. 

Behalve de schaal en de hengsels werden op de bodem van de put ook twee halve 

Pingsdorf amforen aangetroffen. Van grotere daterende waarde zijn echter enkele 

fragmenten van een kogelpot van hetzelfde aardewerk. Deze dateren de put na het 

midden van de tiende eeuw en voor het midden van de elfde eeuw.
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Aan de hand van dendrochronologisch onderzoek van de putschacht kon de kapdatum 

van de eik worden vastgesteld tussen 991 en 1010. De kapdatum van de opvolgende 

waterput 452, vastgesteld op ‘na 1047’, kan worden opgevat als de sluitdatum van 

waterput 451. 

 

Figuur 23.53
Elzenhouten schaal (V3391.1) aangetroffen op 
de bodem van waterput 541 (© BIAX Consult).

Tabel 23.83
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van waterput 541 naar vullingaard.
.

Tabel 23.84
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
waterput 541 per context
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23.2.5.3 Waterput 542 (S4244) (na 1047-1100) / werkput 311 (figuur 23.52)

onderzoek

Bij het onderzoek van waterput 541 (S3589) werd een tweede insteek waargenomen 

op grond waarvan een ingrijpend herstel van de oorspronkelijke waterput werd 

vermoed. Op de overgang van de uitgraafkuil naar de secundaire insteek werd een 

fragment van een boomstamschacht aangetroffen. Verwacht werd dat het hierbij ging 

om een restant van een voorganger van waterput 541. Nadat een dendrodatering was 

uitgevoerd bleek het stuk echter jonger te zijn. Dit betekent dat bij de renovatie van 

de put alleen de bovenzijde van de oorspronkelijke schacht is vervangen. Omdat deze 

herstelde put (mogelijk) bij een nieuwe fase van het erf hoort, is deze als zelfstandige 

structuur beschreven: waterput 542.

Bij de documentatie van de put is een in het vlak waargenomen nazak per abuis 

niet afzonderlijk beschreven. Een deel van het materiaal dat is verzameld in vulling 

1, is mogelijk uit deze nazak afkomstig. Dit kan ook de aanwezigheid van enkele 

‘uitschieters’ binnen het aardewerkensemble verklaren.

grondspoor

In de licht gekleurde insteek van waterput 541 was een tweede insteek gegraven. 

Deze kuil reikte tot circa 2,5 m onder het vlakniveau, op 11,5m + NAP en was getrapt 

uitgevoerd. Op die manier werd vermoedelijk werkruimte gecreëerd. De putschacht 

van de voorganger was daarbij voor ten minste anderhalve meter vrijgelegd. Deze 

tweede insteek (vulling 2) werd opgevuld met een mengsel van donker bruingrijs zand 

en het lichte beigebruine zand uit de eerste insteek. Het geheel had een brokkelige 

structuur. Minder brokkelig, maar niettemin sterk heterogeen, was de vulling van de 

hierboven gelegen uitgraafkuil, bestaande uit donker, zwart bruin zand (vulling 1).

Ervan uitgaande dat de put met het herstel nog een tijd heeft gefunctioneerd, 

kunnen ten minste vulling 5 en 6 van de putschacht tot deze fase van de put worden 

gerekend. Vulling 6 is een gelaagd pakket donker bruin zand met een flinke component 

organische stof en is afgezet tijdens de gebruiksfase van de put. De hierboven gelegen 

vulling 5 bestaat uit donker zwartbruin zand en kenmerkt zich door een aanmerkelijk 

heterogenere structuur. Dit materiaal is in de put geworpen om deze te dempen.

constructie en gebruik 

Voor de herstelwerkzaamheden heeft men de bestaande schacht voor een deel 

vrijgelegd. De watertoevoer zal op dat moment geen probleem zijn geweest aangezien 

de intacte laagopbouw van de vulling van waterput 541 geen sporen droeg van 

opschoning. Na inspectie werd de schacht voorzien van een nieuwe opbouw. Afgaande 

op balken en planken die werden aangetroffen onder in de uitgraafkuil, bestond deze 

uit een kistconstructie. 

verdwijnen van de constructie

Nadat de put buiten gebruik werd gesteld, is de kistconstructie weer verwijderd en 

gedeeltelijk in de uitgraafkuil geworpen. 

vondsten en datering

Het onderzoek van waterput 542 heeft in totaal 123 vondsten opgeleverd. Veruit 

het grootste deel hiervan is afkomstig uit de vulling van de uitgraafkuil. Daaronder 

bevonden zich ook de houten planken en balken van de bovengrondse putconstructie. 

Een fragment kogelpot aardewerk uit de insteek dateert de renovatie na 1000. Een 

stuk aardewerk uit het Maasland uit de gebruiksfase van de put, is onvoldoende om dit 
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Tabel 23.85
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van waterput 542 naar vullingaard.

Tabel 23.86
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
waterput 542 per context.
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verder te preciseren. Zuid-Limburgs aardewerk uit de dempingslaag suggereert dat de 

put op zijn vroegst in het laatste kwart van de elfde eeuw in onbruik is geraakt. Deze 

veronderstelling wordt bevestigd door het materiaal uit de uitgraafkuil. Deze bevatte 

onder meer een aanzienlijk deel van een tuitpot uit het tweede helft van de elfde eeuw. 

Onduidelijke is in hoeverre de vijf stukken Elmpter aardewerk daterend zijn. Omdat 

deze een opvallend lange periode van gebruik van de put veronderstellen, is het 

waarschijnlijk dat het hier om intrusief materiaal gaat, vermoedelijk afkomstig uit de 

nazak. Dit is zonder twijfel het geval ten aanzien van het fragment steengoed.

Met behulp van dendrochronologisch onderzoek kon een balk van de veronderstelde 

kistconstructie worden gedateerd na 1047. Deze kapdatum in combinatie met het 

aardewerk dateert het gebruik van deze put in de tweede helft van de elfde eeuw.

23.2.5.4 Waterput 543 (S4245) (1100-1150) / werkput 312 (figuur 23.54)

onderzoek

Waterput 543 werd aangetroffen onder waterput 544 en de sporen zijn in samenhang 

onderzocht. Put 543 betreft een boomstamput die op een later tijdstip grondig is 

gerenoveerd. Daarbij is een deel van de oorspronkelijke putschacht is hergebruikt. 

Vanwege het ingrijpende herstel en de mogelijke relatie met de verschillende 

bouwfasen van het erf als geheel, zijn beide fasen als afzonderlijke putten beschreven.

Van waterput 543 resteren delen van de insteek en de putschacht. Ook het welzand in 

de put zal ten tijden van de eerste put zijn afgezet. Ervan uitgaande dat de opvolgende 

put ruimschoots voorzag in water komt alleen vulling 13 in aanmerking als (restant 

van) een laag die tijdens het gebruik van de oorspronkelijke put is afgezet. Zeker is dit 

echter allerminst.

De eikenhouten putschacht is bemonsterd voor dendrochronologisch onderzoek. 

 

Figuur 23.54
Profiel van waterput 543 en waterput 544. 
Deze laatste betreft een ingrijpende renovatie 
van de oude put waarbij het bovenste deel 
van de schacht vervangen werd (dikke lijn). 
Schaal 1:40.
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grondspoor

De waterput tekende zich in het vlak af als een eivormige kuil van 5,5 bij 4,1 m. De 

insteek was uitgegraven tot 3,4 m onder het vlakniveau waarbij de onderkant zich 

bevond op 10,5 m +NAP. Daarbij zijn geen vertrappingen aangelegd. De insteek was 

aan de onderzijde opgevuld met grijsblauw, schoon leem (vulling 8). De bovenzijde 

bestond uit een mengsel van licht bruingrijs en geel zand en had een licht gelaagde 

opbouw (vulling 3).

De onderste 0,8 m van de putschacht was opgevuld met grijs welzand met daarin 

enkele bruine, licht humeuze bandjes (vulling 14). Hierboven bevond zich een sterk 

humeus pakket met een vergelijkbare bruine kleur (vulling 13), op grond waarvan wordt 

aangenomen dat deze nog een restant vormt van de oorspronkelijke putvulling.

 

constructie en gebruik 

De putschacht bestond uit een uitgeholde boomstam met een grootste diameter van 

0,8 m. De stam is in twee delen gekliefd en uitgehold met behulp van een dissel. De 

afzonderlijke delen zijn in de insteek weer bijeen gezet en met behulp van houten 

pennen en twijgen weer aan elkaar bevestigd. 

verdwijnen van de constructie

Op een zeker moment is de put ingrijpend gerenoveerd waarbij deze is voorzien van 

een nieuwe opbouw. Dit veronderstelt dat het bovengrondse deel (en wellicht ook het 

bovenste deel van de schacht zelf) op waren. Het is niet uitgesloten dat het moment 

van herstel samenvalt met een nieuwbouwfase op het gehele erf. 

vondsten en datering

Omdat bij de renovatie van de put ook de schacht is opgeschoond is het aantal 

vondsten dat aan de oorspronkelijke boomstamput kan worden toegeschreven 

beperkt. Hiervan is alleen het aardewerk bruikbaar voor datering van de put.

Een scherf Elmpter aardewerk lijkt de aanleg van de put te dateren na het midden van 

de twaalfde eeuw. Maar discrepantie met het kogelpot aardewerk uit dezelfde vulling 

en het materiaal uit de putschacht geeft aanleiding dit te betwijfelen. 

Binnen de ontwikkeling van het erf kan de put worden gezien als de opvolger van 

waterput 542 en worden geassocieerd met huis 523. De put wordt zelf opgevolgd door 

waterput 544. Op basis daarvan kan deze worden gedateerd in de eerste helft van de 

twaalfde eeuw.

Tabel 23.87
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van waterput 543 naar vullingaard.

Tabel 23.88
Datering van het aardewerk uit de sporen 
van waterput 543 per context.
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Dendrochronologische analyse van de putschacht heeft geen resultaat opgeleverd.

23.2.5.5 Waterput 544 (S3540) (1150-1175/1200) / werkput 312 (figuur 
23.54)

onderzoek

Omdat op het eerste sporenvlak twee verschillende insteekvullingen te onderscheiden 

waren, was het duidelijk dat we bij dit grondspoor met de resten van twee 

oversnijdende waterputten van doen hadden. De coupe is zodanig gepositioneerd 

dat de relatie tussen beide putten optimaal bestudeerd kon worden. Daartoe is de 

oostelijke helft van het spoor verdiept. Dit is in drie vlakken gedaan zonder nadere 

bijzonderheden.

Bij de constructie van waterput 544 is de bestaande putschacht opnieuw gebruikt. Op 

grond daarvan worden de vullingen van de boomstamschacht, met uitzondering van 

het welzand (vulling 14) en wellicht vulling 13 toegeschreven aan deze put.

De vulling van de gebruiksfase van de put is bemonsterd voor archeobotanisch 

onderzoek. De planken van de putbekisting is in het veld door een specialist 

beschreven en na documentatie bemonsterd ten behoeve van dendrochronologisch 

onderzoek.

grondspoor

De insteek van waterput 544 tekende zich in het vlak af als een ronde kuil met 

een diameter van 4,1 m en doorsneed de insteek van waterput 543. De insteek is 

uitgegraven tot een diepte van 3,0 m onder het huidige vlak (10,1 m +NAP). Onderin 

bestond de vulling van de insteek uit een mengsel van donker grijsbruin, humeus zand 

en brokken blauw leem (vulling 6), afkomstig uit de insteek van waterput 543. In het 

bovenste deel ontbrak deze leem en was het humeuze zand vermengd met licht grijs 

leem (vulling 2). Dit deel van de vulling kende een enigszins gelaagde opbouw.

Vulling 11 is de eerste schachtvulling die met zekerheid aan de nieuwe put kon worden 

toegeschreven. Deze bestond uit donker, zwartbruin zand en bevatte veel plantaardig 

materiaal. Dit materiaal ontbreekt grotendeels in de bovenliggende laag (vulling 10). 

Deze onderscheidde zich verder door een grijzere kleur een meer homogene structuur. 

Hierop bevond zich een pakket schoon, lichtgrijs leem (vulling 9). De bovenste vulling 

van de kern bestond uit een homogene laag donkerbruin grijs zand. De uitgraafkuil, 

geassocieerd met de ontmanteling van de put, is opgevuld met donker, zwartgrijs 

zand. 

constructie en gebruik 

Bij de constructie van waterput 544 is de schacht van de bestaande put grotendeels 

hergebruikt. Als zodanig kan dit ook worden opgevat als een grootschalige renovatie 

van deze waterput. Hierbij is de oude putschacht vrijwel geheel vrijgegraven en 

inwendig grondig opgeschoond. Na inspectie is de insteek weer gedeeltelijk opgevuld, 

waarna het bovenste deel van de putschacht werd vervangen door een kistconstructie. 

Deze bestond uit vier rechtopstaande balken waartegen planken werden gestapeld. 

De planken werden op hun plaats gehouden door de druk van de grond. Verdere 

bevestiging ontbrak in het ondergrondse deel van de bekisting, maar zal bovengronds 

moeten zijn toegepast. Het hout voor de bekisting bestond uit hergebruikt eikenhout. 

Dit was onder meer af te leiden uit de verwering van het hout en de telmerken die op 

sommige delen waren aangebracht (V2861.1, zie figuur 10.21). De kistconstructie mat 

circa 0,9 bij 1,0 m.
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Tabel 23.89
Overzicht van vondstmateriaal uit 
de sporen van waterput 544 naar 
vullingaard.

Tabel 23.90
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
waterput 544 per context.
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Van de in totaal dertig stukken bouwhout waren er 28 van eik en twee van elzenhout. 

De hoekstaanders van eik waren tot een hoogte van 116 cm bewaard gebleven. 

Ze waren afkomstig uit een vierzijdig gekantrechte halve stam (grondvorm 10), 

met afmetingen van ca. 16 bij 17 cm. Van de achttien planken van eik waren er elf 

tangentiaal uit de stam gehaald, en zeven radiaal. De radiale planken waren op het 

uiteinde aangepunt, de tangentiale planken hadden recht afgewerkte uiteinden. 

Tussen het eiken bouwhout bevonden zich twee rondhouten van els met doorsneden 

van 10 cm (V2862.3 en V2862.4). De rondhouten waren niet aangepunt maar voorzien 

van een licht wigvormig uiteinde. 

Bewerkingssporen tonen het gebruik van tenminste twee soorten gereedschap, 

namelijk een kantrechtbijl met een bijlsnede van ca. 12 cm, waarmee de zijkanten en 

de onderkanten van twee hoekstaanders (V3346.3 en .4) licht schuin zijn afgewerkt 

en een dissel met een meer gebogen bijlsnede en een breedte van ca. 7,5 cm. Met 

de laatstgenoemde is de onderkant van de hoekstaander met vondstnummer 3346.2 

bekapt. 

verdwijnen van de constructie

Aan het einde van zijn gebruiksleven werd de schacht gedempt en de bekisting 

ontmanteld. Daarvoor is deze gedeeltelijk uitgegraven.

vondsten en datering

Het onderzoek van de vullingen van deze put heeft, buiten het hout van de bekisting, 

57 vondsten opgeleverd, het merendeel aardewerk. Dit is nagenoeg allemaal afkomstig 

uit vullingen die verband houden met de dempings- en ontmantelingsfase van de 

put. Dit materiaal bestaat hoofdzakelijk uit kogelpot aardewerk, Paffrath, Pingsdorf 

en Zuidlimburgs materiaal. Daarnaast bevatte de uitgraafkuil ook nog een fragment 

Elmpt en Maaslands aardewerk. Het bordfragment van roodbakkend aardewerk 

moet als intrusief worden beschouwd. Het fragment Elmpt plaatst de einddatum van 

de put na het midden van de twaalfde eeuw. De geringe hoeveelheid van dit doorgaans 

ruim voorkomende materiaal doet vermoeden dat de put niet gedurende de gehele 

tweede helft van deze eeuw in gebruik is geweest. Op grond van het ontbreken van 

typische dertiende eeuwse stukken, zowel in dit spoor als in de vindplaats als geheel, 

betekent dat de sluitdatum in ieder geval voor 1200 moet liggen.

De waterput is de jongste die is aangetroffen op de vindplaats en wordt geassocieerd 

met huis 525. Het vormt daarnaast de opvolger van waterput 543. In combinatie met 

de ontwikkeling van het erf als geheel wordt waterput 544 gedateerd in de tweede 

helft van de twaalfde eeuw. 

Dendrochronologische analyse van het hout van de putbekisting had een verassende 

uitkomst: een kapdatum tussen 951 en 972. Omdat dit veel ouder is dan het 

vondstmateriaal in deze put, moest het hier gaan om hergebruikt hout. Opvallend 

genoeg had dit hout niet zijn oorsprong in de vorige erffase, maar dateerde het uit de 

vroegste fase van het erf, twee eeuwen hiervoor! Het hout uit deze fase moet al die 

tijd zijn hergebruikt in de constructies van de opvolgende erffasen en uiteindelijk in de 

constructie van de waterput zijn toegepast. 
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23.2.5.6 (Water?)kuil 545 (S3925) (1075-1125) / werkput 314 (figuur 23.55)

onderzoek

Op grond van de vorm en afmetingen werd in eerste instantie uitgegaan dat het 

hier om een waterput ging. Het spoor dan ook als zodanig onderzocht met inbegrip 

van de bronbemaling. Om de onderlinge samenhang van S3884 en S3925 te kunnen 

bestuderen is de kuil is in noord-zuidelijke richting gecoupeerd, waarbij de oostelijke 

helft van het spoor laagsgewijs is verdiept. Bij het verdiepen van de westelijke helft 

werd in de humeuze vullingen een aantal runderkaken aangetroffen en het grootste 

deel van een aardewerken pot. Deze zijn vrijgeprepareerd en gefotografeerd. Vanwege 

de slechte staat van conservering waarin de kaken verkeerden was het niet mogelijk 

deze in hun geheel te bergen. Gekozen is deze selectief te bemonsteren. 

De aard van de kuil is onbekend. Op grond van de afmeting en de gelaagde vulling, 

waarvan er enkele enigszins humeus zijn, zou gedacht kunnen worden aan een water- 

of drenkkuil. Een beschoeid welgat ontbreekt evenwel.

grondspoor

In het vlak tekende het af als een nagenoeg ronde kuil met een diameter van circa 

3,4 m. De kuil was uitgegraven tot circa 1,0 m onder het vlakniveau, op 12,8 m +NAP. 

In doorsnede was de kuil komvormig, met een vrij vlakke onderzijde. De kuil had een 

gelaagde opbouw waarin drie type vullingen te onderscheiden waren: een vulling van 

schoon natuurlijk bodemmateriaal; een vulling van grijze (teel)aarde en een meer 

humeuze laag geassocieerd met de gebruiksfase van de kuil:

1 licht gelaagd pakket donker grijs zand;

2 gelaagd pakket grijs en donkergrijs zand;

3 schoon, licht grijsgeel leem, hoofdzakelijk verspitte C

4 gelaagd pakket donker grijsbruin, matig humeus lemig zand;

5 gelaagd pakket grijs en donkergrijs zand;

6 gelaagd pakket donker bruin, matig humeus lemig zand;

7 pakket licht grijsgeel leem, hoofdzakelijk verspitte C met enkele dunne bandjes 

grijs, licht humeus zand.

vondsten en datering

In de vulling van de kuil werd een aanzienlijke hoeveelheid aardewerk en dierlijk bot 

aangetroffen, hoofdzakelijk in de meer humeuze lagen. Het botmateriaal bestaat uit 

meerdere runderkaken. Vanwege de slechte staat van conservering kon het precieze 

aantal niet worden bepaald, maar wordt geraamd op zes stuks. Andere skeletdelen 

zijn niet aangetroffen. Tussen de kaken bevond zich een gebruikte kookpot van 

Zuid-Limburgs aardewerk. Deze werd in omgekeerde positie aangetroffen in de kuil. 

Op basis van deze pot kan de kuil gedateerd worden tussen het laatste kwart van de 

elfde en het eerste kwart van de twaalfde eeuw.

 

Figuur 23.55
Profiel van (water)kuil 545. 
Schaal 1:40.



1074 BeSt-aarle

23.2.6 Kuilen

23.2.6.1 Kuil 546; mestkuil (S3420) (1150-1175/1200) / werkput 312, 313 
(figuur 23.56)

onderzoek 

Omdat deze kuil in het verlengde lag van de bermgreppel 710, werd deze aanvankelijk 

beschouwd als onderdeel hiervan. In verband met tegenstrijdigheden in de relaties tot 

andere sporen en structuren is tijdens de uitwerking gekozen de kuil als afzonderlijk 

element te beschouwen.

De kuil is gecoupeerd in het profiel van de werkput en na documentatie in zijn geheel, 

machinaal afgewerkt met het oog op vondstmateriaal. Op grond van de plaggen-

structuur van de onderste vulling, de ligging ten opzichte van bijgebouw 524 en 

vergelijkbare kuilen elders op de vindplaats wordt aangenomen dat het hier om een 

mestkuil gaat. De kuil is echter niet als zodanig bemonsterd.

constructie 

Met een afmeting van 9,4 bij 1,4 m had de kuil een langgerekte vorm. Gerekend vanaf 

het vlak was deze 0,6 m diep. In het profiel was de kuil tot 0,2 m daarboven nog te 

onderscheiden aan de onderkant van het plaggendek. Dit betekent dat deze ten 

minste 0,8 m diep moet zijn geweest. De vulling van de kuil bestond uit drie lagen:

1. Een homogene laag grijsbruin, licht humeus ziltig zand (teelaarde) met wat houts-

koolstukjes en verbrande leem welke met name onderin in forse brokken voor 

kwam;

Tabel 23.91
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van (water)kuil 545 naar vullingaard.

Tabel 23.92
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
(water)kuil 545 per context.
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2. Een donkergrijs pakket ziltig zand met een heterogene structuur met bovenin een 

laag houtskool en enige stukken verbrand leem. 

3. Een grijsbruine laag ziltig zand met een fijne laagopbouw van afwisselend 

humusrijke en humusarme laagjes, vermoedelijk plaggen.

De fijne laagopbouw van de onderste vulling vertoonde een duidelijk schuine 

helling en is daarmee niet het gevolg van een langdurige sedimentatie in relatief 

natte omstandigheden. Met name aan de westzijde was een plaggenstructuur te 

onderscheiden. Het sediment aan de oostzijde van de kuil was duidelijk grijzer. 

Mogelijk hoorde de bij een andere gebruiksfase of betrof het een toevoeging van 

ander materiaal. Vulling 3 betreft vermoedelijk een mengsel van mest(?), plaggen en 

teelaarde welke onvolledig zijn vermengd. Deze vulling kan worden toegeschreven aan 

een of meerdere gebruiksfase(n) van de kuil.  

Hoewel de tweede vulling voornamelijk bestond uit grijze teel(?)aarde, waren tot 

onderin stukjes houtskool aanwezig. Vermoedelijk is dit sediment daarom gelijktijdig 

in de kuil terecht gekomen met de laag houtskool die de bovenzijde van deze vulling 

vormde. Uit de helling van deze laag is af te leiden dat het materiaal hier vanaf de 

westzijde, de kant van bijgebouw 524, in is geschoven. Deze vulling markeert het 

einde van de gebruiksfase. Het houtskool en de verbrande leem zijn te beschouwen als 

brandresten. 

Tabel 23.93
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van mestkuil 546 naar vullin-
gaard.

Figuur 23.56
Profiel van mestkuil 546. Schaal 1:40.
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De jongste vulling onderscheidde zich van de onderliggende door zijn homogene 

structuur en hoger humus gehalte. Met name onderin deze laag bevonden zich 

brokken verbrand leem. Deze laag houdt verband met de demping van de kuil. 

verdwijnen van de constructie 

Nadat de greppel buiten gebruik raakte, is deze dichtgegooid. Hierbij heeft men de 

brandresten van het naastgelegen bijgebouw 524 in de kuil geworpen. Vervolgens is de 

greppel gedempt met teelaarde.

vondsten en datering 

Het onderzoek van deze kuil resulteerde in 125 vondsten. De gelaagde onderste vulling 

van de kuil bevatte slechts negen stukken aardewerk. Twee fragmenten Zuid-Limburgs 

materiaal dateren deze laag op zijn vroegst in het midden van de elfde eeuw. Het gros 

Tabel 23.94
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
mestkuil 546 per context.
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van het materiaal was afkomstig uit de opvulling aan het einde van de gebruiksfase 

(vulling 2). Binnen dit ensemble zijn vooral het Zuid-Limburgse en het Paffrather 

materiaal goed vertegenwoordigd. Verschillende stukken gedraaid Zuid-Limburgs 

aardewerk hieruit geven aan dat dit pakket niet eerder dan het tweede kwart van de 

twaalfde eeuw in de kuil kan zijn geraakt. Het jongste aardewerk is een fors stuk van 

een Maaslandse pot in vulling 3 en een stuk kogelpot. Deze dateren omstreeks het 

laatste kwart van de twaalfde eeuw. Omdat materiaal uit Elmpt geheel ontbreekt, 

terwijl dit elders op deze vindplaats wel aanwezig is, wordt aangenomen dat de kuil 

tussen 1175 en 1200 is dicht gegooid.

Kuil 546 kan geassocieerd worden met bijgebouw 524 en huis 525. Het materiaal dat 

zich in deze kuil bevond, is hier waarschijnlijk van afkomstig. Het vondstmateriaal 

uit dit gebouw zelf geeft onvoldoende houvast voor een verdere precisering van de 

begindatering.

23.2.7 Omheining en erfinrichting

23.2.7.1 Toegang 550; poort (1000-1100) / werkput 312, 313

onderzoek 

De sporen van deze structuur werden verspreid over twee werkputten aangetroffen. 

Vanwege de omvang van de sporen werd in eerste instantie een huisplattegrond 

verwacht. Bij de aanleg van werkput 313 bleek de plattegrond zich te beperken tot vier 

paalkuilen. Vanwege de goede conservering van de vindplaats, getuige de gaafheid van 

huis 524, kan ervan uit gegaan worden dat de plattegrond compleet is. 

Op basis van de ligging van de structuur aan het uiteinde van de met bermgreppels 

gemarkeerde toegangsweg 710 wordt dit gebouw beschouwd als een toegangspoort. 

Deze interpretatie werd verder versterkt na de ontdekking van de erfomheining 

(structuur 551) waar deze toegang deel van uit lijkt te maken. 

Onduidelijk is in hoeverre deze toegang bestond uit twee poorten en een open 

veesluis vormde of dat daadwerkelijk sprake was van een overdekt poortgebouw. Het 

ontbreken van gelijktijdige flankerende greppels veronderstelt dat ten minste ook de 

lange wanden waren afgeschermd indien het als veesluis diende. Op grond van de 

forse omvang en funderingsdiepte wordt evenwel aangenomen dat de constructie 

uit meer bestond dan louter een poort, maar dat er sprake was van een heus 

poortgebouw.

constructie 

De constructie bestaat uit twee maal twee staanders, geplaatst in een rechthoekige 

configuratie. De afstand tussen de palen bedraagt 2,7 m. In de lengterichting, de 

richting van de toegangsweg, staan de staanders 7,7 m uit elkaar. Afgaande op de 

afmetingen van de paalkuilen hadden de staanders een forse omvang. Tevens waren 

deze stevig gefundeerd waarbij ze tussen de 0,6 en 0,7 m diep waren ingegraven. Om 

een dak te kunnen dragen zullen de staanders in ieder geval in de lengterichting met 

elkaar verbonden zijn geweest. Omdat niet zeker is of de staanders een gebint hebben 

gevormd, kan dit zowel door middel van gebintbalken en -platen zijn gedaan als met 

onderslagbalken, vermoedelijk voorzien van dekplaten. Afgaande op de paalzetting zal 

het gebouw voorzien zijn geweest van een zadeldak, in de vorm van een sporenkap. 

ingangen 

Afgaande op de ligging ten opzichte van de toegangsweg bevond de doorgang zich 

tussen de beide staanderparen. Daarvan was de buitenste waarschijnlijk voorzien van 

een deur of hek. 
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verdwijnen van het gebouw 

Nadat het toegangsgebouw in onbruik is geraakt, werd het afgebroken. Hierbij zijn de 

palen uitgegraven.

vondsten en datering 

Uit de spoorvullingen werden negentien vondsten geborgen. De vijftien fragmenten 

aardewerk bleken slechts beperkt geschikt voor de datering van deze structuur, 

enerzijds omdat deze een brede tijdspanne omvatten, anderzijds omdat de 

identificatie onzeker was.  

Bruikbaarder waren de relaties met andere sporen en structuren. De poort was 

onderdeel van omheining 551. Deze dateert na 1000. De plattegrond werd daarbij 

doorsneden door mestkuil 546. Het hierbij behorende bijgebouw 524 ligt daarbij over 

de genoemde omheining. Op basis daarvan kan de toegang worden gedateerd tussen 

1000 en 1100. 

23.2.7.2 Omheining 551; hekwerk (1000-1100) / werkput 310, 311, 312, 313, 
314

onderzoek 

Structuur 551 werd pas bij de uitwerking onderscheiden. Op de overzichtstekening 

bleek parallel aan omheining 552 een rij sporen te liggen bestaande uit groepjes van 

twee of drie kleine paalkuilen met een min of meer regelmatige interval. Omdat 

hier tijdens het veldwerk niet gericht naar is gezocht, is het beeld naar verwachting 

incompleet. Niettemin is het verloop hiervan aan de west- en de zuidwestzijde goed te 

onderscheiden. Aan de zuidoostzijde is dit minder duidelijk. De sterke bodemvorming 

ter plaatse had een negatieve invloed op de herkenbaarheid van de sporen en het 

was niet duidelijk hoe de omheining zich hier in oostelijke richting voortzette. Hoewel 

de rij paalsporen lijkt aan te sluiten op greppels S3905 en S3906, zijn deze laatste 

waarschijnlijk van prehistorische datum en vormen daarmee geen onderdeel van de 

afrastering. Het noordelijke deel van de omheining komt waarschijnlijk overeen met 

structuur 552. 

Tabel 23.95
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van toegang 550 naar vullingaard.

Tabel 23.96
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
toegang 550 per context.
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De sporen zijn selectief gecoupeerd.

Ondanks dat het oostelijke deel van de omheining zich buiten de putgrenzen bevindt, 

kan worden aangenomen dat het omheinde areaal vrijwel geheel is onderzocht. De 

voornaamste erfelementen vallen hier namelijk ruimschoots binnen. 

constructie 

De omheining bestond uit een palenrij, waarbij de palen met een interval van circa 3 tot 

4 m in groepjes van twee of drie in de grond waren geslagen. Mogelijk dat het, in het 

geval van drie palen, gaat om een reparatie. De palenparen waren haaks op de richting 

van de omheining geplaatst of enigszins schuin daarop. Daarbij bedroeg de afstand 

tussen de afzonderlijke palen 0,3 tot 0,5 m.  

De afstand tussen de palenparen is te ruim voor een vlechtwerkwand en lijkt op een 

hekwerk wijzen. Daarbij is de afstand tussen de afzonderlijke palen wat ruim voor een 

plank, maar prima voor een stam of balk.  

Het hekwerk begrensde een rechthoekig terrein met een oppervlak van ten minste 

2200 m2. Het complete areaal had naar schatting een oppervlak van 2500m2 

Op het westelijke deel van het hekwerk is op twee plaatsen te zien hoe korte palenrijen 

zich naar binnen toe uitstrekken. Deze rijen bestaan uit palenparen die op een korte 

afstand van elkaar zijn geplaatst. De reden hiervoor is onduidelijk.

verdwijnen van de constructie 

Nadat het hekwerk in onbruik raakte, werd het afgebroken. Hierbij zijn de palen 

uitgetrokken.

vondsten en datering 

Bij het couperen van de sporen werden zeven vondsten geborgen. De drie fragmenten 

aardewerk bevestigen een vol-middeleeuwse datering waarbij de sporen na 900 

moeten zijn opgevuld, maar staan een nadere detaillering niet toe. Onderdeel van de 

omheining is toegang 550. Het vondstmateriaal hieruit draagt echter weinig bij aan de 

datering. Daarom zijn we aangewezen op de relaties met andere sporen en structuren. 

Uit de overlap van de omheining met de plattegrond van huis 520 blijkt dat beide 

structuren niet gelijktijdig kunnen zijn geweest. Gelet op het vondstmateriaal betekent 

dit dat de omheining na 1000 moet zijn geplaatst. Aan de zuidzijde is er een overlap 

met bijgebouw 524. Omdat de bijbehorende mestkuil 546 toegang 550 oversnijdt, 

is het bijgebouw jonger dan de omheining. De omheining moet dus voor 1100 zijn 

afgebroken.

Tabel 23.97
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van omheining 551 naar vullingaard.

Tabel 23.98
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
omheining 551 per context.
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23.2.7.3 Omheining 552; hekwerk (1100-1175 (1200)) / werkput 310, 311, 
312, 313, 314

onderzoek 

De omheining was duidelijk waarneembaar in het veld, met name in de 

noord-westhoek. Aan de zuidzijde was hij minder goed bewaard. Hoewel de omheining 

hier niet meer compleet was, kon het verloop ervan worden bepaald. De sporen zijn 

selectief gecoupeerd.

Ondanks dat het oostelijke deel van de omheining zich buiten de putgrenzen bevond, 

kan worden aangenomen dat het omheinde areaal vrijwel geheel is onderzocht. De 

voornaamste erfelementen vallen hier namelijk ruimschoots binnen. 

constructie 

De omheining bestaat uit een rij enkele palen. In de delen van de werkputten waar 

alleen de diepere sporen bewaard zijn gebleven is te zien dat deze op min of meer 

regelmatige afstanden van 4 to 6 m van elkaar geplaatst zijn. Met name in de 

noordelijke helft van de afrastering zijn daartussen een reeks van kleinere paaltjes 

te onderscheiden. In het noordelijke en noordwestelijke deel heeft de omheining 

een smalle greppel nagelaten. Dit kan erop wijzen dat het hekwerk tussen de palen 

was betimmerd met verticale planken. Gelet op de doorlopende greppel had deze 

mogelijk de dichtheid van een schutting. Een andere mogelijkheid is dat er hagen zijn 

aangeplant tegen het hekwerk. Dit moeten dan kleine struiken zijn geweest omdat van 

echter plantkuilen geen sprake is. 

Het hekwerk begrensde een rechthoekig terrein met een oppervlak van ten minste 

2700 m2. Het complete areaal had naar schatting een oppervlak van 3000m2 

verdwijnen van de constructie 

Nadat het hekwerk in onbruik raakte, werd het verwijderd. Hierbij zijn de palen 

uitgetrokken.

vondsten en datering 

In de vulling van de omheiningssporen werden zes stukken aardewerk aangetroffen; 

hoofdzakelijk vol-middeleeuws materiaal. Een fragment Elmpt veronderstelt dat de 

omheining na het midden van de twaalfde eeuw is opgeruimd. Dit wordt bevestigd 

door de ligging van greppel 712, waar bij de aanleg duidelijk rekening gehouden is 

met de omheining. Op basis daarvan moet deze afbakening in het derde kwart van 

de twaalfde eeuw in ieder geval nog in gebruik zijn geweest. Het is niet zeker of de 

omheining ook tot het einde van het erf omstreeks het begin van de dertiende eeuw 

Tabel 23.100
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
omheining 552 per context.

Tabel 23.99
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van omheining 552 naar vullingaard.
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in gebruik is geweest. Afgaande op de ligging van de gebouwen 526 en 529 binnen 

de contouren van deze omheining is dit wel aannemelijk. Het is echter de vraag in 

hoeverre omheining 552 op dat moment nog als fysieke barrière bestaat.

Omheining 552 kan niet gelijktijdig hebben bestaan met afrastering 551 en is 

waarschijnlijk diens opvolger. Op basis daarvan wordt de aanleg van deze omheining 

gedateerd omstreeks 1100. 

23.2.7.4 Erfinrichting 553; hekwerk (1100-1150) / werkput 311

onderzoek 

Naar aanleiding van de ontdekking van omheining 551 tijdens de uitwerking zijn 

elders op de vindplaats vergelijkbare rijen met palenparen aangetroffen. Deze sporen 

bevinden zich op het erf en waren vermoedelijk onderdeel van een erfinrichting. 

Omdat deze sporen tijdens het veldwerk niet als zodanig zijn herkend, is er verder 

niet gericht naar gezocht. Aan de zuidzijde van de put zijn de palen goed herkenbaar, 

maar naar het noorden toe gaan ze op in het sporencluster. Naar verwachting is deze 

structuur dan ook niet geheel compleet.

constructie 

De omheining bestaat uit een rij van paarsgewijs gegroepeerde palen. Voor zover 

herkend waren deze palenparen geplaatst met een interval van tussen de 2,5 en 3,5 m. 

De palen van een afzonderlijk paar stonden tussen de 0,4 en 0,6 m uit elkaar en waren 

tussen de 0,1 en 0,3 m diep ingegraven. De paalzetting en de onderlinge afstanden 

veronderstellen een hekwerk van palen en balken of dunne stammen. 

De palen staan op een gekromde lijn en lijken de contour van huis 523 te volgen.

verdwijnen van de constructie 

Nadat het hekwerk buiten gebruik raakte, werd het afgebroken. Hierbij zijn de palen 

uitgetrokken.

vondsten en datering 

In de vulling van de paalkuilen van dit hekwerk werd slechts één fragment aardewerk 

aangetroffen. Deze dateert uit de volle middeleeuwen. De constructie van het hekwerk 

stemt overeen met omheining 551. De hiermee geassocieerde plattegrond van huis 521 

overlapt echter met de afrastering en kan derhalve niet gelijktijdig zijn. Op grond van 

de ligging kan het hekwerk alleen overeenstemmen met huis 523. Op basis daarvan 

wordt het gedateerd in de eerste helft van de twaalfde eeuw.

Tabel 23.101
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van hekwerk 553 naar vullingaard.

Tabel 23.102
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
hekwerk 553 per context.
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23.2.8 Greppels

23.2.8.1 Greppel 710; bermgreppel S3480 (1000-1100) / werkput 313

onderzoek 

Aanvankelijk werd deze greppel samen met greppel 711 en kuil 546 gezien als een 

systeem van flankerende bermgreppels. In verband met tegenstrijdigheden en de 

relaties van deze sporen met andere structuren is hier tijdens de uitwerking vanaf 

gestapt en zijn deze als afzonderlijke elementen beschouwd. 

Omdat deze greppels in het veld als één structuur werden gezien is alleen de 

vondstrijke S3420 (kuil 546) intensief onderzocht. Bij de greppel werd volstaan met 

een enkele coupe. Als gevolg daarvan is slechts een geringe hoeveelheid materiaal 

verzameld uit dit spoor.

constructie 

De greppel is 17,3 m lang en 1,9 m breed en uitgegraven tot een diepte van 0,8 m. De 

vulling bestaat uit drie lagen:

1. Een homogene laag bruingrijs, licht humeus zand (teelaarde);

2. Een gelaagd pakket bestaande uit licht beigebruin zand met dunne laagjes donker 

grijs, licht humeus zand;

3. Een fijn gelaagd pakket donker grijs, humeus zand.

De onderste lagen (vulling 2 en 3) kenmerken zich door hun gelaagde opbouw en zijn 

afgezet terwijl de greppel open lag, waarschijnlijk gedurende een langere tijdspanne. 

Deze lagen kunnen daarmee worden opgevat als de gebruiksfase van de greppel. De 

bovenste laag (vulling 1) bestaat uit een homogeen pakket teelaarde. Dit materiaal is in 

de greppel geworpen om deze te dempen.

verdwijnen van de constructie 

Nadat de greppel buiten gebruik raakte, is deze gedempt.

vondsten en datering 

Uit de greppel zijn slechts vier vondsten geborgen. De twee fragmenten aardewerk 

zijn weinig bruikbaar voor de datering hiervan. Omdat de greppel precies uitkomt op 

toegangspoort 550 van omheining 551 kan deze met beide geassocieerd worden. Op 

basis daarvan wordt deze greppel gedateerd in de elfde eeuw.

Tabel 23.103
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van bermgreppel 710 naar 
vullingaard.

Tabel 23.104
Datering van het aardewerk uit de sporen 
van bermgreppel 710 per context.
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23.2.8.2 Greppel 711; bermgreppel (1100-1200) / werkput 303, 313, 340

onderzoek 

Deze greppel verbindt de vindplaatsen 31 en 32. Omdat de greppel aanvankelijk werd 

gezien als onderdeel van een groter greppelsysteem werd in het veld volstaan met 

twee coupes (zie structuur 710). Als gevolg daarvan is slechts een geringe hoeveelheid 

materiaal verzameld uit dit spoor. Ter hoogte van vindplaats 32 is de greppel 

grotendeels verstoord als gevolg van het opruimen van de houtwallen tijdens de 

ruilverkaveling.

constructie 

De greppel is 2,6 m breed en loopt van de zuidkant van vindplaats 32 door tot aan 

vindplaats 31. Hoe deze hier aansluit en zich voortzet valt buiten het onderzoeksge-

bied. De greppel is 0,7 m diep en opgevuld in twee lagen:

1. Een homogene laag bruingrijs, licht humeus zand (teelaarde);

2. Een gelaagd pakket van licht en donker grijs zand waarvan de laatste 

humushoudend is.

Het onderste pakket kenmerkt zich door zijn gelaagde opbouw en is waarschijnlijk 

over een langere periode afgezet in de periode dat de greppel open lag. Afgaande op 

de laagopbouw was deze het grootste deel van de tijd waterhoudend. Deze laag kan 

daarmee worden opgevat als de gebruiksfase van de greppel. De bovenste laag bestaat 

uit een homogeen pakket teelaarde. Dit materiaal is in de greppel geworpen om deze 

te dempen. Opvallend genoegd is dit sediment iets donkerder dan het bovenliggende 

plaggendek.

verdwijnen van de constructie 

Nadat de greppel buiten gebruik raakte, is deze gedempt. Hiervoor is teelaarde 

gebruikt

vondsten en datering 

Uit de greppel zijn slechts twee vondsten geborgen, welke geen van beide bruikbaar 

zijn voor de datering van de greppel. Omdat de greppel precies uitkomt op omheining 

552, maar niet aansluit op omheining 551, is het aannemelijk dat greppel 711 hoort 

bij de eerste. Op basis daarvan zal deze zijn aangelegd omstreeks het begin van de 

twaalfde eeuw. Afgaande op de datering van de omheining is de greppel tot het 

midden -en mogelijk tot het einde- van de twaalfde eeuw in gebruik geweest. Aan 

de zuidzijde, ter hoogte van vindplaats 31, blijft de greppel deel uit maken van de 

ruimtelijke inrichting tot de jaren ’60 van de twintigste eeuw.

23.2.8.3 Greppel 712 (1150-1175/1200) / werkput 310, 314

onderzoek 

Deze greppelstructuur strekte zich uit tot buiten de grenzen van het plangebied en 

kon niet verder worden vrijgelegd. Binnen het onderzoeksterrein bestond deze uit drie 

greppels. Deze zijn gecoupeerd en gedeeltelijk machinaal verdiept om de relatie met 

het sporencluster aan de oostzijde van werkput 310 vast te kunnen stellen.

Tabel 23.105
Overzicht van vondstmateriaal uit 
de sporen van bermgreppel 711 
naar vullingaard.
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constructie 

In hoofdlijn bestond deze structuur uit twee greppels die elkaar (bijna) raakten 

onder een haakse hoek. In het eerst vlak liep de jongste vulling van beide greppels, 

de dempingslaag, in elkaar over. In het tweede vlak was te zien dat de greppels zijn 

aangelegd als afzonderlijke elementen. De eerste greppel was noordwest-zuidoost 

gericht en was 1,2 m breed. De tweede was 1,8 m breed en had een noordoost-zuid-

west oriëntatie. Deze greppel was onderbroken ter hoogte van omheining 552. De 

greppels waren 0,5m diep en hadden een vergelijkbare vulling bestaande uit 5 lagen:

1. Een pakket grijs zand met een heterogene structuur;

2. Een laag donker grijs tot zwart lemig zand met houtskooldeeltjes;

3. Een laag licht grijs lemig zand;

4. Een pakket geelwit, sterk lemig zand (geroerde C) met een rommelige structuur;

5. Een licht humeus pakket bruin lemig zand met een gelaagde opbouw.

De onderste humeuze laag (vulling 4) is tot stand gekomen in een nat milieu en houdt 

verband met de gebruiksfase van de greppel. Een opvallend kenmerk hierbij is dat de 

vulling duidelijk vanaf de binnenzijde van het omgraven areaal in de greppel is geraakt. 

Het pakket daarboven (vulling 3) bestaat uit geroerde bodem en is verder vrij schoon. 

Mogelijk betreft het een dempingsfase. De laag is echter niet in alle greppelsegmenten 

Tabel 23.106
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van greppel 712 naar vullingaard.

Tabel 23.107
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
greppel 712 per context.
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even nadrukkelijk aanwezig. De grijze lagen (vulling 2 en 1) kunnen gerekend worden 

tot de gebruiksfase van de greppel. De vorm van deze lagen en de structuur van de 

vullingen suggereren een geleidelijke opvulling. In de coupe in het oostprofiel was 

duidelijk te zien dat de houtskoolrijke vulling 1 zich aftekende als een donker band in 

de laagopbouw. De greppel is gedempt met een heterogeen pakket grijs zand (vulling 

5).

verdwijnen van de constructie 

Nadat de greppel buiten gebruik raakte, is deze gedempt. Hiervoor is teelaarde 

gebruikt

vondsten en datering 

Uit de greppels van structuur 712 zijn 53 vondsten geborgen, hoofdzakelijk aardewerk. 

In de onderste vulling werd geen materiaal aangetroffen. Uit de fragmenten uit 

de middelste vullingen kan worden afgeleid dat deze niet eerder zijn tot stand zijn 

gekomen dan het tweede kwart van de twaalfde eeuw. Het merendeel van het 

vondstmateriaal is afkomstig uit vulling 1 en geeft daarmee een beeld van de laatste 

gebruiksfase van de greppel. Dit materiaal is voornamelijk afkomstig uit Paffrath, 

Pingsdorf en Zuid-Limburg. Op grond daarvan kan een twaalfde eeuwse datering 

worden aangenomen. De aanwezigheid van gedraaid aardewerk uit Zuid-Limburg 

geeft aan dat de greppel in ieder geval tot het tweede kwart van de twaalfde eeuw 

dienst heeft gedaan. Aardewerk uit Elmpt is geheel afwezig evenals het proto-

steengoed. Op grond daarvan is de greppel waarschijnlijk voor het begin van de 

dertiende eeuw gedempt.

Greppel 712 was onderbroken ter hoogte van omheining 551/552. Men heeft bij 

de aanleg van de greppel klaarblijkelijk rekening gehouden met deze afbakening. 

Daarmee moet deze in ieder geval na 1000 zijn gegraven. De greppel deelt daarnaast 

de kenmerkende oriëntatie met de gebouwen 526 en 530. De oversnijding van 

bijgebouw 529 bevestigd een datering in de twaalfde eeuw. In dat geval kan de 

houtskoolrijke laag in de greppelvulling hoogstwaarschijnlijk worden toegeschreven 

aan het afbranden van het nabijgelegen huis 525. Op grond daarvan moet de 

einddatering omstreeks 1175 liggen. 

23.3 Vindplaats 42: meerfasig erf uit de late middeleeuwen en 
Nieuwe tijd

Overzicht van structuren op vindplaats 32. 

23.3.1 Huizen

23.3.1.1 Huis 501 (1275-1310) / werkput 51, 52 (figuur 23.57)

onderzoek

De plattegrond van dit gebouw was fragmentarisch overgebleven, gedeeltelijk 

verstoord door greppel S138 aan de westzijde en bodemverbeteringskuilen aan 

de zuidzijde. Hoewel de sporen in het veld in samenhang zijn onderzocht, is het 

grondplan pas bij de uitwerking geïdentificeerd toen vanuit de waterputten gericht 

werd gezocht naar de bijbehorende huizen. De reden hiervoor is dat de paalzetting 

van de plattegrond vrij onregelmatig was en de sporen zelf enigszins variëren in vorm 

en diepte. Niettemin zijn deze allemaal opgevuld met dezelfde heterogene, soms 

brokkige, donkere teelaarde. Bij de interpretatie is uiteindelijk besloten de vorm en 

afmeting van dit sporencluster en de ligging ervan ten opzichte van de waterput 
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zwaarder te laten wegen dan de regelmaat in de paalzetting. Een belangrijke afweging 

daarbij is het ontbreken van een alternatief voor de locatie van een huis behorende bij 

waterput 508.

constructie 

Vanwege het incomplete karakter van de plattegrond is enige interpolatie vereist 

voor de reconstructie van het grondplan. De kernconstructie was circa 8,1 m lang en 

bestond vermoedelijk uit drie gebinten met een overspanning van 6,4 m. De afstand 

tussen de gebinten bedraagt 3,6 en 4,5 m. De lengte van de wanden ten opzichte van 

de kern suggereert dat de laatste oorspronkelijk voorzien was van sluitpalen. Op de 

betreffende plekken zijn weliswaar sporen aangetroffen, maar de grote variatie in 

spoordiepte en de beperkte regelmaat in paalzetting geeft dat hierover geen uitsluitsel 

gegeven kan worden. Wel lijkt het gebouw voorzien te zijn geweest van hoekstijlen. 

Deze bevonden zich bevonden zich buiten de veronderstelde sluitpalen. Met inbegrip 

van de lange wanden bedroeg de maximale afmeting van het gebouw 10,0 bij 18,9 m.

wanden

De wanden van het gebouw bevonden zich buiten de kernconstructie. Daarbij stonden 

de wandstijlen slechts losjes in verband met de kernconstructie zodat een indirecte 

verbinding tussen beide verondersteld kan worden. De zijbeuken waren 1,6 m breed.

bijzondere elementen

Aan de zuidzijde van de plattegrond, binnen de kernconstructie, bevonden zich twee 

palen. In tegenstelling tot de andere sporen, hadden deze een lichtere vulling. De 

brokkige structuur werd wel gedeeld. Deze sporen zijn geïnterpreteerd als de palen M 

en N. 

reparaties

De noordelijke staander van het derde gebint is in het verleden vermoedelijk een keer 

vervangen. 

Figuur 23.57
Plattegrond van huis 501. Schaal 1:200.



catalOguS Structuren uit de middeleeuwen en nieuwe tijd    1087

verdwijnen van het gebouw 

Nadat het huis buiten gebruik raakte, is het ontmanteld. Hierbij zijn de staanders 

uitgegraven.

vondsten en datering

In de vulling van de uitgegraven sporen zijn 24 vondsten geborgen. Het roodbakkende 

aardewerk en steengoed in de uitgraafkuilen laten zien dat de ontmanteling van 

gebouw na het einde van de dertiende eeuw moet hebben plaats gevonden. Materiaal 

daterend na de vijftiende eeuw ontbreekt in het ensemble. 

De oversnijding van de plattegrond door greppel S132 (structuur 703) en kuil S182 

(structuur 514) biedt weinig houvast voor de datering. Op grond van de nabije ligging 

en de datering van het vondstmateriaal kan het gebouw echter worden geassocieerd 

met waterput S447 (structuur 508). Daarmee moet het erf als geheel ouder zijn dan 

de greppel S432 (structuur 701) en dateren voor het midden van de veertiende eeuw. 

Vanwege overlap in plattegrond kan het gebouw echter niet gelijktijdig hebben 

bestaan met huis 516. Op grond van het vondstmateriaal van beide structuren kan huis 

501 daarbij als oudste worden aangemerkt. Uitgaande van een normale gebruiksduur 

van huis 516, moet huis 501 al kort na het begin van de veertiende eeuw zijn vervangen. 

Dat betekent dat de bouw in de late dertiende eeuw moet hebben plaatsgevonden. Op 

grond daarvan wordt huis 501 bij benadering gedateerd tussen 1275 en 1310. 

23.3.1.2 Huis 502 (1450-1500) / werkput 52 (figuur 23.58)

onderzoek

De plattegrond van dit gebouw is bij de uitwerking gedestilleerd uit het kuilencluster 

in werkput 52 en 54. Van het grondplan resteerde niet meer dan sporen van de 

kernconstructie. Het bestond daarbij geheel uit grote uitgraafkuilen met een 

heterogene vulling van donkergrijze teelaarde. Van de oorspronkelijke insteek of kern 

zijn geen sporen meer aangetroffen.

constructie 

De kernconstructie bestond uit drie gebinten met een overspanning van 6,7 meter en 

een onderlinge afstand van 5,4 m. De totale lengte van de kern bedroeg daarmee 10,8 

m. Sporen van sluit- of hoekpalen zijn niet aangetroffen. 

Tabel 23.108
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van huis 501 naar vullingaard.

Tabel 23.109
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
huis 501 per context.
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wand

De wanden van dit gebouw hebben geen sporen nagelaten. Wel kan aan de hand van 

de ligging van waterput S178 worden afgeleid dat deze niet meer dan 1,8 m buiten de 

kernconstructie kan hebben gestaan.

binnenindeling

Van een rij van drie paalkuilen in het zuidelijke deel van de plattegrond werd eerste 

instantie vermoed dat deze deel uit maakten van een brandmuur. Op grond van het 

vondstmateriaal kunnen deze echter niet tot deze structuur hebben behoord. 

Op basis van de ligging van de waterput en de aanwezigheid van bakstenen de 

uitgraafkuil van de zuidwestelijke staander, S399, wordt verondersteld dat het 

woongedeelte zich aan de zuidzijde van het huis heeft bevonden.

verdwijnen van het gebouw 

Nadat at het gebouw buitten gebruik raakte, is het ontmanteld. Daarbij zijn de 

standers van de dragende constructie uitgegraven.

vondsten en datering

De uitgraafkuilen bevatten slechts een kleine hoeveelheid vondstmateriaal. Slechts vijf 

stukken baksteen werden aangetroffen. Een deel van de stenen is aan een zijde sterk 

gesleten. Dit veronderstelt dat deze zijn gebruikt in een vloer en dan vermoedelijk in 

de haard. Het gebruik van bakstenen dateert het huis op zijn vroegst in de veertiende 

eeuw. 

De plattegrond wordt doorsneden door waterput S408 (structuur 513) en moet 

derhalve van voor de achttiende eeuw dateren. Door de ruimtelijke associatie met 

waterput S178 (structuur 509) kan de datering verder verfijnd worden tot de veertiende 

of vijftiende eeuw.

Wanneer de vindplaats als geheel wordt beschouwd als één erf met een 

aaneengesloten opeenvolging van bouwfasen, kan huis 502 de lacune opvullen tussen 

huis 503 en huis 504. Op grond daarvan wordt deze gedateerd in de tweede helft van 

de vijftiende eeuw. 

Figuur 23.58
Plattegrond van huis 502. Schaal 1:200.
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23.3.1.3 Huis 503 (1350-1450) / werkput 53 (figuur 23.59)

onderzoek

De grondsporen van deze plattegrond kenmerkten zich door hun vierkante vorm en 

donkere vulling bestaande uit teelaarde. In doorsnede hadden deze een rechthoekige 

vorm met een vlakke bodem. De sporen zijn maximaal 26 cm diep en afdrukken van 

paalkernen ontbraken. Op grond van de gelijkenis met de plantkuilen die in de randen 

van de greppels zijn aangetroffen of deze flankeren, zijn deze sporen aanvankelijk als 

zodanig beschouwd. 

Tijdens de uitwerking is hierop terug gekomen. Op andere plaatsen in het onderzoeks-

gebied is gebleken dat sporen van huisplattegronden uit de late middeleeuwen en 

Nieuwe tijd afwijken van het beeld dat voor de volle middeleeuwen bekend is. Verder 

werden sterke aanwijzingen gevonden voor een erfindeling in deze periode waarbij het 

hoofdgebouw direct naast de waterput was gelegen. Tot slot sluit het rechthoekige 

grondplan van deze structuur in afmeting en maatverhouding aan op de reeds bekende 

plattegronden uit de late middeleeuwen. Op grond daarvan wordt deze structuur 

beschouwd als het grondplan van een huis.

constructie 

De kernconstructie bestond uit drie gebinten met een overspanning van 7,4 m. De 

grote onderlinge afstand van respectievelijk 7,2 en 7,0 m doet vermoeden dat zich 

hiertussen, in elk van de traveeën, nog een gebint heeft bevonden. De geringe diepte 

van de aangetroffen paalsporen (variërend tussen de 10 en 26 cm) maakt dit niet 

onwaarschijnlijk, doch veronderstelt dat gebinten 2 en 4 minder diep zijn ingegraven 

dan 1,3 en 5. 

De geringe spoordiepte in combinatie met grote omvang van de kuilen, de vlakke 

bodem en de afwezigheid van de paalkernen hierin, kan erop wijzen dat de 

kernconstructie oorspronkelijk op bakstenen stiepen was gebouwd. 

wanden

Sporen van een buitenwand werden alleen aan de noordzijde van de plattegrond 

aangetroffen. De wandstijlen bevonden zich hier op 1,5 m buiten de kernconstructie. 

verdwijnen van het gebouw 

Op grond van de regelmatige vorm van de sporen en vlakke bodem valt te betwijfelen 

of de staanders zijn uitgegraven, ondanks dat er geen paalkernen te onderscheiden zijn 

in de sporen. Beter past dit in een beeld waarbij de kuilen plaats hebben geboden aan 

bakstenen stiepen die na het ontmantelen van het gebint weer zijn verwijderd. Directe 

aanwijzingen hiervoor, zoals baksteen of mortelresten blijven echter beperkt tot één 

klein baksteenfragment in S223. 

Tabel 23.110
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van huis 502 naar vullingaard.

Tabel 23.111
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
huis 502 per context.
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vondsten en datering

Het enige vondstmateriaal dat in de vulling van de ontmantelde sporen werd 

aangetroffen zijn een fragment baksteen en een brokje verbrande leem. 

Voor de datering van deze structuur zijn we aangewezen op de relatie met andere 

sporen. Op grond van de ligging en oriëntatie kan huis 503 worden geassocieerd met 

waterput, S386 (structuur 510) en de greppels van structuur 701. Deze dateren uit de 

tweede helft van de veertiende en de eerste helft van de vijftiende eeuw.

23.3.1.4 Huis 504 (1500-1600) / werkput 52, 54 (figuur 23.60)

onderzoek

Bij de aanleg van werkput 52 werd aan de zuidzijde een cluster aangetroffen van kuilen 

met een donkere vulling en onregelmatige vorm. Deze strekte zich uit in het noordelijk 

deel van werkput 54.

Hoewel de waterputten en het vondstmateriaal een indicatie vormden voor 

de aanwezigheid van een erf, konden in het veld geen plattegronden worden 

onderscheiden. Omdat bij het couperen van de kuilen geen aanwijzingen werden 

gevonden voor paalkuilen, werden de kuilen op grond van hun grillige vorm 

aanvankelijk toegeschreven aan agrarisch landgebruik. Naar analogie van het huidige 

terreingebruik werd daarbij gedacht aan de aanplant van bomen. Deze interpretatie 

werd ondersteund door de aanwezigheid van plantkuilen, met een vergelijkbare 

heterogene vulling en sporen van intensieve landbewerking in de vorm grootschalige 

bodemverbetering elders op het terrein. 

Ter hoogte van het kuilencluster is het vlak vervolgens machinaal verdiept. Dit 

schiep wat meer overzicht, maar een duidelijke plattegrond leverde het niet op. 

Pas bij de uitwerking is deze plattegrond herkend op basis van ruimtelijke relatie 

Figuur 23.59
Plattegrond van huis 503. Schaal 1:200.

Tabel 23.112
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van huis 503 naar vullingaard.
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tussen de gebouwen en de waterputten en het inzicht dat plattegronden uit de late 

middeleeuwen en Nieuwe Tijd enerzijds over het algemeen ondieper gefundeerd 

waren dan hun voorganger en anderzijds niet zelden na gebruik geheel zijn uit 

gegraven zodat niet meer resteert dan uitgraafkuilen. Dit is precies hetgeen dit 

kuilencluster heeft gevormd.

Omdat de plattegrond van dit gebouw alleen bestond uit uitgraafkuilen zijn de hierna 

genoemde afmetingen noodgedwongen bij benadering.

constructie 

De kernconstructie van dit gebouw bestond uit vijf gebinten, elk met een overspanning 

van 5,6 m. De afstand tussen de gebinten bedraagt 3,5; 3,2; 2,7 en 4,0 m, waarmee 

de totale lengte van de kern uitkomt op 13,5 m. Aan de noordzijde is een sluitpaal 

aangetroffen in het vlak van het eerste gebint, midden tussen beide staanders. 

wanden

De wanden hebben geen sporen nagelaten. Op grond van de ligging van de 

geassocieerde waterput S386 kan deze zich aan de noordzijde niet verder dan 1,6 m 

buiten de gebintconstructie bevonden hebben.

verdwijnen van het gebouw 

Nadat het gebouw in onbruik is geraakt is het ontmanteld. Hierbij zijn alle staanders 

uitgegraven. 

vondsten en datering

In de vulling van de uitgraafkuilen werden 24 vondsten geborgen, overwegend 

aardewerk en baksteen. Het aardewerk laat zien dat dit gebouw op zijn vroegst in het 

laatste kwart van de zestiende eeuw kan zijn afgebroken. De plattegrond doorsneed 

de insteek van waterput S386, structuur 510. Daarmee dateert de structuur van na de 

eerste helft van de vijftiende eeuw. Het grondplan werd daarnaast doorsneden door 

de plattegrond van huis 505 en waterput S408 (structuur 513). Daarmee moet deze 

dateren voor de 18e eeuw. 

Figuur 23.60
Plattegrond van huis 504. Schaal 1:200.
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Vanwege de ruimtelijke ligging en het vondstmateriaal, wordt het huis wordt 

geassocieerd met waterput S487 (structuur 511) en zijn opvolger S412 (structuur 512). 

Op grond daarvan wordt dit huis gedateerd in de gehele zestiende eeuw. 

23.3.1.5 Huis 505 (1600-1725) / werkput 52, 54 (figuur 23.61)

onderzoek

Huis 505 is bij de uitwerking gedestilleerd uit het kuilencluster waar ook de huizen 502 

en 504 deel van uitmaakten. Hoewel hierin aanvankelijk geen duidelijke plattegrond te 

onderscheiden was, en geen van de sporen als paalkuil herkenbaar was, had het cluster 

onmiskenbaar een noordnoordoost-zuidzuidwest oriëntatie. Na de identificatie van 

de kuilen als uitgraafkuilen, is de oostelijke rij kuilen als uitgangspunt genomen voor 

de reconstructie voor deze plattegrond. Omdat geen sporen zijn aangetroffen aan de 

oostzijde van deze rij, moeten de tegenhangers aan de westzijde gezocht worden. De 

sporen aan de zuidzijde van deze staanderrij ontbraken of zijn in het veld niet herkend 

als gevolg van de bodemverbeteringskuilen. 

Omdat de plattegrond van dit gebouw alleen bestond uit uitgraafkuilen zijn de hierna 

genoemde afmetingen noodgedwongen bij benadering.

constructie 

De kernconstructie bestond vermoedelijk uit vijf gebinten, elk met een overspanning 

van circa 7,7 m. Het skelet als geheel had een lengte van 15,8 m waarbij de afstand 

tussen de afzonderlijke gebinten ongeveer 5,0; 3,8; 3,3 en 3,6 m bedroeg. Buiten deze 

kern zijn geen aanwijzingen voor sluit- of hoekpalen aangetroffen.

wanden

Hoewel de wanden van dit gebouw geen sporen hebben nagelaten kan aan de hand 

van de ligging van waterput S408 worden afgeleid dat de westelijke lange wand ten 

hoogste 2,5 m buiten de kernconstructie kan hebben gestaan.

De nazak van deze waterput bevatte een aanzienlijke hoeveelheid baksteenpuin. 

Op basis daarvan wordt verondersteld dat huis 505 gedeeltelijk in baksteen was 

opgetrokken.

verdwijnen van het gebouw 

Nadat het gebouw buiten gebruik raakte, zijn de staanders uitgegraven. Hierbij is men 

grondig te werk gegaan, getuige de omvang van de uitgraafkuilen.

Tabel 23.113
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van huis 504 naar vullingaard.

Tabel 23.114
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
huis 504 per context.



catalOguS Structuren uit de middeleeuwen en nieuwe tijd    1093

vondsten en datering

In de vulling van de uitgraafkuilen zijn in totaal 33 vondsten aangetroffen. Het gaat 

daarbij hoofdzakelijk om aardewerk. Dit aardewerk geeft een gemêleerd beeld van 

de datering. Dit is toe te schrijven aan een opeenvolging van huisplaatsen op dezelfde 

plek. Een deel van het materiaal kan derhalve worden opgevat als opspit van oudere 

stukken. 

Voor de datering van het huis zijn met name de relaties met andere structuren 

bepalend. Huis 505 doorsneed de plattegronden van de huizen 502 en 504 en kan 

op grond daarvan niet ouder zijn dan de zeventiende eeuw. Uitgaande van een 

opeenvolging van boerderijen is een datering in de deze eeuw aannemelijk. Daarbij is 

deze periode vertegenwoordigd in het aardewerk. Voorts wordt het huis geassocieerd 

met waterput S408 (structuur 513). Deze was in gebruik in de zeventiende eeuw. 

Bovendien blijkt deze put gerepareerd te zijn in het begin van de achttiende eeuw. 

Op grond daarvan kan worden aangenomen dat huis 505 ten minste tot in het eerste 

kwart van de achttiende eeuw werd gebruikt. Materiaal dat met zekerheid kan 

worden toegeschreven aan de tweede helft van de achttiende eeuw ontbreekt in de 

onderzochte sporen. Op grond daarvan kan worden aangenomen dat huis 505 dan niet 

meer bestaat.

Figuur 23.61
Plattegrond van huis 505. Schaal 1:200.

Tabel 23.115
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van huis 505 naar vullingaard.
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23.3.1.6 Huis 516 (1310-1350) / werkput 52 (figuur 23.62)

onderzoek

In eerste instantie is deze structuur aangezien voor een begeleidend erfinrichtingsele-

ment bij greppels 700 en 701 die opviel door de vondst van een complete kruik in S418. 

Pas tijdens de uitwerking moest op basis van tegenstrijdigheden in de fasering van 

de van de greppels en waterputten rondom structuur 503 worden vastgesteld dat er 

sprake moest zijn van nog een huis. Door gericht te zoeken op basis van de inmiddels 

bekende plattegrondvormen en afmetingen kon deze als nog gelokaliseerd worden.

constructie

De kernconstructie meet 13,6 bij 5,5 m en bestaat ui drie gebinten. De onderlinge 

afstand daartussen bedraagt uit respectievelijk 7,4 en 6,2 m. De paalkuilen van het 

meest westelijke gebint zijn hebben een vlakke onderzijde, een donker bruingrijze 

vulling en zijn ondiep (5 en 10 cm). De kuilen van de overige gebinten, die enkel van 

de noordelijke stijlen bewaard zijn gebleven, zijn daarentegen dieper (20 en 28 cm) 

en hebben een afwijkende vulling. Onderin beide kuilen bevindt zich een donkere, 

sterk humushoudende zwarte laag met daarboven een pakket schoon, licht geelgrijs 

zandige leem. Op grond van de onregelmatige vorm van, met name S392, worden 

deze opgevat als uitgraafkuilen. Dit beeld wordt versterkt door de datering van het 

vondstmateriaal. Uitgaande van de westelijke gebintpalen was de kernconstructie 

oorspronkelijk ondiep gefundeerd.

wanden

Aan de oostzijde bevonden zich op 1,4 m van de kernconstructie drie paalkuilen 

die waarschijnlijk deel uit hebben gemaakt van de kort wand. De kuilen waren naar 

verhouding relatief diep ingegraven (17, 24 en 25 cm) De reden dat deze wandpalen 

allen aan deze kant van het huis zijn aangetroffen wordt houdt mogelijk verband met 

de ligging van het woongedeelte. In dat geval maakten deze wandpalen waarschijnlijk 

deel uit van de voorgevel.

dak

Uitgaande van een gevel aan de korte zijde, kan uit de afstand tussen het laatste 

gebint en de wand worden afgeleid dat het zadeldak voorzien was van een wolfeind. 

Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor het gebruik van leien of pannen. De 

dakbedekking heeft derhalve vrijwel zeker bestaan uit stro of riet.

Tabel 23.116
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
huis 505 per context.
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binnenindeling

Sporen van een binnenindeling zijn niet aangetroffen. Op grond van de ligging van de 

waterput en een stevig gefundeerde gevel is het aannemelijk te veronderstellen dat 

het woongedeelte zich aan de oostzijde van het huis heeft bevonden

verdwijnen van het gebouw

Nadat huis 516 buiten gebruik is geraakt is het ontmanteld. Daarbij lijken in ieder 

geval de stijlen van het middelste en oostelijke gebint te zijn uitgegraven. Hierbij is 

een complete kruik in stukken, samen met nog wat scherven van ander aardewerk 

begraven. Aanvankelijk werd rekening gehouden met een bouwoffer, maar dit kon 

worden afgeserveerd. De vulling van schoon leem die in S418 een paalkern lijkt op te 

vullen, is ook terug te vinden in de gehele top van de grote kuil van S382. Deze leem is 

vermoedelijk afkomstig van de bouw van structuur 503, de directe opvolger van huis 

516.

vondsten en datering

Uit de sporen behorende tot huis 516 zijn 35 vondsten geborgen. Het aardewerk 

bestaat uit grijsbakkend aardewerk en geglazuurd steengoed. Meest in het oog 

springend is de reeds genoemde complete kruik die werd aangetroffen in de vulling 

van de uitgraafkuil. Hieruit valt af te leiden dat het huis op zijn vroegst omstreeks het 

midden van de veertiende eeuw kan zijn ontmanteld.

Op grond van de ligging en oriëntatie kan het huis worden geassocieerd met waterput 

503, greppel 700 en kuil 515. De plattegrond wordt doorsneden door huis 504 en 

waterput 510. Van deze laatste kon, op grond ven een oversnijding van kuil 515, 

worden vastgesteld dat deze kort na het midden van de veertiende eeuw moet zijn 

aangelegd. 

Vanwege de overlap van plattegronden kan huis 516 niet tegelijkertijd met huis 501 

hebben bestaan en is daarmee een opvolger. Het vondstmateriaal in de uitgraafkuil 

van huis 501 laat zien dat tot in de veertiende eeuw in gebruik is geweest. Uitgaande 

van een reële gebruiksduur van huis 516 wordt deze aldus gedateerd tussen 1310 en 

1350.

Figuur 23.62
Plattegrond van huis 516. Schaal 1:200.
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23.3.2 Bijgebouwen - middelgroot

23.3.2.1 Bijgebouw(?) 506 (1450-1800) / werkput 54 (figuur 23.63) 

onderzoek

In de zuidoosthoek van werkput 54 werden parallel aan greppel 703 een rij sporen 

aangetroffen. In eerste instantie zijn deze aangezien als een voortzetting van de 

plantkuilen die deze greppel in de werkputten 50 en 51 flankeren. Bij nader inzien is 

hier toch twijfel over ontstaan, want hoewel de vulling bestond uit donkere teelaarde 

en hierin geen afdruk van een paalkern te onderscheiden was, wijken de sporen af van 

de genoemde plantkuilen in vorm en doorsnede. De kuilen van structuur hebben een 

rechthoekige vorm en een trechtervormige doorsnede met een vlakke bodem, zoals 

het geval kan zijn bij uitgegraven staanders. Bovendien hebben de sporen directe 

tegenhangers in een tweede, parallelle sporenrij. 

De sporen zijn gecoupeerd en gedocumenteerd. In verband met het stilleggen van het 

onderzoek op deze vindplaats in verband met het aantreffen van explosieven, is deze 

structuur niet verder blootgelegd. Daarmee kan geen definitief uitsluitsel gegeven 

worden omtrent de aard hiervan of de volledige vorm van de plattegrond. Vooralsnog 

gaan wij ervan uit dat het om de overblijfselen van een klein gebouw gaat uit de Nieuw 

tijd.

constructie 

De parallelle kuilenrijen laten zien dat de kernconstructie uit ten minste vier gebinten 

bestaat, elk met een overspanning van 4,8 m. De onderlinge afstand tussen de 

gebinten bedraagt 3,8; 3,4 en 3,2 m, waarmee de minimale lengte van het houtskelet 

uitkomt op 10,4 m. De gebintstijlen waren tussen de 24 en 46 cm diep ingegraven, 

gerekend vanaf het sporenvlak.

reparaties

Tenminste een van de gebinten vertoont sporen van reparatie. Daarbij is de staander 

uit S343 vervangen door S342. Om de constructie niet te ontwrichten is de oude 

staander pas verwijderd nadat de vervangende stijl geplaatst was. 

Tabel 23.117
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van huis 516 naar vullingaard.

Tabel 23.118
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
huis 516 per context.
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verdwijnen van het gebouw 

Nadat het gebouw buiten gebruik is geraakt is het ontmanteld. Daarbij zijn de 

staanders uitgegraven.

vondsten en datering

In de vulling van de uitgraafkuilen werden zes stukken aardewerk aangetroffen. Deze 

laten zien dat de ontmanteling van dit gebouw op zijn vroegst in vijftiende eeuw 

plaats vond, maar staan een verdere precisering niet toe. Op grond van de ligging en 

oriëntatie wordt gebouw 506 geassocieerd met greppel 703 en gedateerd tussen de 

tweede helft van de vijftiende eeuw en de negentiende eeuw.

Figuur 23.63
Plattegrond van bijgebouw 506. Schaal 1:200.

Tabel 23.120
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
bijgebouw 506 per context.

Tabel 23.119
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van bijgebouw 506 naar vullingaard.
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23.3.3 Waterputten

23.3.3.1 Waterkuil 500 (S146) (1300-1325) / werkput 53 (figuur 23.64)

onderzoek 

De aard van dit spoor was bij aantreffen onduidelijk. Nadat, door middel van een 

grondboring, werd vastgesteld dat het spoor tot een aanzienlijke diepte reikte, is 

besloten deze op dezelfde wijze te benaderen als de waterputten. Daartoe is de kuil 

vrijgelegd, zo ver als mogelijk was met de naastgelegen kippenstal. Door toepassing 

van bronnering kon het spoor vervolgens onder droge condities onderzocht worden.

De kuil is deze over de gehele breedte laagsgewijs verdiept zodat de doorsnede in 

relatie tot de overige bodemlagen bestudeerd kon worden in het profielwand. Toen 

op een zeker moment bleek dat de kern van het spoor zich even voor de profielwand 

bevond, is een nieuwe coupelijn uitgezet door het hart van het spoor, haaks op het 

profiel. Bij het verdiepen is op verschillende niveaus liggend hout gedocumenteerd.

Door voortijdig instorten van de profielwand, als gevolg van een slappe 
leemlaag in de ondergrond, moest de profieltekening gecompleteerd worden 
aan de hand van de foto’s. 
 
Vanwege de grote hoeveelheid houtsnippers in de vulling van de kuil werd aanvankelijk 

gedacht dat het hier ging om een looikuil. Dit idee kon worden afgeschreven op grond 

van de houtsoort van de snippers en de grote component takken en bladeren. 

Dat het hier gaat om een leemwinningskuil is onwaarschijnlijk. Hoewel de natuurlijke 

ondergrond ter plaatse sterk leemhoudend is, had dit spoor niet de brokkige vulling die 

kenmerkend is voor deze kuilen en het eenmalige karakter van de handeling.

Naar alle waarschijnlijkheid heeft dit spoor dienst gedaan als waterkuil. De diepte 

is vergelijkbaar met de waterputten en de onderste vullingen zijn fijn gelaagd, zoals 

verwacht mag worden bij een langere periode van sedimentatie. Dit wordt verder 

bevestigd door de genoemde takken en bladeren. Het is natuurlijk wel goed mogelijk 

dat de kuil is gegraven ten behoeve van leemwinning en nadien in stand is gehouden 

voor de watervoorziening.

Figuur 23.64
Profiel van waterput 573. Schaal 1:80.
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Het hoge leemgehalte van de grond en het gegeven dat een groot deel van de 

kuilvulling door het grondwater altijd is afgesloten van zuurstof heeft ervoor gezorgd 

dat het organische vondstmateriaal bijzonder goed bewaard is gebleven. Mogelijke 

constructie elementen zijn daarvan integraal geborgen. De overige organische resten 

zijn bemonsterd voor archeobotanisch onderzoek. 

 

grondspoor

In het vlak had de kuil een onregelmatige vorm van 6,6 m bij meer dan 4,8 m. De 

waterkuil is uitgegraven tot een diepte van 12,09 m +NAP, 2,53 m onder vlakniveau. 

In doorsnede was de kuil komvormig waarbij de deze aan de bovenzijde breed uitliep. 

Helemaal aan de onderzijde was deze in het midden nog iets verder verdiept. Deze 

kleine kuil vormde het diepste punt van het spoor. 

Onderin was het spoor opgevuld met schoon welzand (vulling 10). Daarboven 

bevonden zich twee pakketten gelaagd sediment, vulling 8 en 9, bestaande uit een 

afwisseling van schoon zand en donkere lagen sterk humeus zand. Daarbij nam het 

aandeel organische stof in deze pakketten naar boven sterk toe. Minder fijn gelaagd 

was een pakket donkergrijs zand (vulling 6). Dit pakket bestond grotendeels uit 

plantaardig materiaal: takken, bladeren en houtsnippers. Deze laatste waren de 

overblijfselen van grove houtbewerking waarop kapsporen duidelijk herkenbaar waren.

De lagen hierboven (vulling 1 t/m 5) verschilden onderling enigszins van kleur, maar 

hadden allen een brokkige structuur en een hoog humus gehalte. Deze lagen kunnen 

worden toegeschreven aan de opvulling van de kuil. 

 
constructie en gebruik

De waterkuil was uitgegraven tot op de fossiele bodem, S5028, die zich bevindt in 

de Brabantse leem (zie paragraaf 5.2.1). Deze laag lijkt bewust te zijn opgezocht, 

afgaande op de vorm van de kuil. De onderzijde van de komvormige kuil bevond zich 

precies op de genoemde bodemlaag. Daarbinnen was vervolgens een kleinere kuil 

gegraven die deze laag doorsneed. 

Gedurende het onderzoek merkten de onderzoekers dat deze bodemlaag 

waterkerende kwaliteiten heeft. Hier is gebruik van gemaakt om de kuil aan te leggen. 

Toen de kuil gereed was, is de laag doorgestoken zodat de kuil zich (sneller) met water 

zou vullen. Dit werd bevestigd door de laag schoon welzand onder in de kuil (vulling 

10). 

Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de kuil in het verleden een beschoeiing 

heeft gehad. In vulling 6 werden weliswaar stukken van balken en constructiehout 

aangetroffen, maar deze vertoonde geen enkel onderling verband en wekten veeleer 

de indruk als afval in deze kuil gestort te zijn. 

De gelaagde vullingen (vulling 8 en 9) onderin de kuil wijzen erop dat de kuil enige 

tijd open heeft gelegen. Gedurende die tijd konden de bladeren en takken in de 

kuil geraken. Vulling 6 markeert de jongste gebruiksfase. De grote hoeveelheid 

houtsnippers en de stukken constructie hout geven aan dat er in de directe omgeving 

op dat moment druk gewerkt werd. Het is daarbij verleidelijk te denken aan de 

inrichting van een erf, maar de aangetroffen houtsoorten, zacht loofhout als berk, zijn 

geen waarschijnlijke kandidaten om als constructie-element te dienen in huis of stal. 

verdwijnen van de constructie

De vullingen met een brokkige structuur (vulling 1 t/m 5) worden in verband gebracht 

met de demping van de kuil en markeren daarmee het einde van het gebruik. 
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vondsten en datering

In de vulling van de kuil zijn in totaal vijf fragmenten aardewerk en evenzoveel stukken 

baksteen aangetroffen. Daarnaast is één fragment dierlijk bot gevonden. Buiten de 

archeobotanische monsters zijn zeven stukken (bewerkt) hout geborgen, waaronder 

enkele stukken constructiehout (figuur 23.65). Opmerkelijk is de vondst van een 

perzikpit onderin de waterkuil, in vulling 8, een laag die kan worden toegeschreven aan 

een vroege fase van gebruik.

De kuil wordt doorsneden door greppel S147 (structuur 701), welke is aangelegd 

omstreeks het midden van de veertiende eeuw. Alle stukken aardewerk zijn 

aangetroffen in vullingen die kunnen worden toegeschreven aan de demping van 

de waterkuil. Aan de hand daarvan kan worden vastgesteld dat dit na het einde van 

dertiende eeuw moet zijn gebeurd. Samen met de aanwezigheid van baksteen in de 

vulling van de gebruiksfase van de kuil, kan deze worden gedateerd in het begin van de 

veertiende eeuw. 

Figuur 23.65
Eikenhouten balk met taps toelopend gat voor 
pen-en-gat verbinding (V437). Beschadigingen 
op het houtoppervlak duiden op intensief 
gebruik en mogelijk secundaire toepassing in 
waterkuil 500 (© BIAX Consult).

Tabel 23.121
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van waterkuil 500 naar vullingaard.

Tabel 23.122
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
waterkuil 500 per context.
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archeobotanie

Een grondmonster uit de vulling van deze kuil is op macroresten geïnventariseerd 

(hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Daarbij zijn alleen onverkoolde plantenresten 

gezien. Dat is bijzonder en betekent dat de vulling van de kuil vanaf de vorming binnen 

het bereik van grondwater heeft gelegen. Interessant is het voorkomen van zoete 

of zure kers (Prunus avium/cerasus), naast enkele kapselfragmenten van vlas (Linum 

usitatissimum). De laatste geven aan dat vlas aan het begin van de veertiende eeuw 

lokaal verbouwd werd. Tussen de wilde planten komen resten van akkers, erven en 

moestuinen voor, evenals niet nader gespecificeerde bladknoppen van bomen en 

zaden van berk (Betula). Een belangrijk deel van de grondmassa bestaat uit hout- en 

bladfragmenten.

23.3.3.2 Waterput 507 (S451) (1310-1350) / werkput 52 (figuur 23.66)

onderzoek

Voorafgaand aan het onderzoek is bronbemaling geplaatst. Hiermee kon deze 

waterput onder (relatief) droge condities worden opgegraven. Bij het onderzoek 

is begonnen met het bestuderen van de oversnijdingen van en met andere sporen. 

Omdat de kern van de put in het eerste vlak al zichtbaar was kon de coupelijn in een 

keer goed gepositioneerd worden. Deze is zo gekozen dat meteen een doorsnede van 

greppel 701 werd gemaakt waarmee de relatie tussen put en greppel inzichtelijk werd. 

Vervolgens is de waterput in een drie etappes onderzocht. Daarbij is het oostelijke 

deel van het spoor eerst verdiept tot op het niveau waarop de houten putschacht 

bewaard is gebleven. Na documentatie van het profiel is het westelijke deel verdiept 

tot hetzelfde niveau. Vervolgens is het oostelijke deel verder verdiept tot op de bodem 

waarbij de houten kern is uitgespaard. Na documentatie is de putschacht voor de helft 

ontmanteld waarmee toegang werd verschaft tot de vulling. De vulling die verband 

houdt met de gebruiksfase van de put is bemonsterd voor archeobotanisch onderzoek. 

Uit de boomstam zijn enkele stukken gezaagd voor dendrochonologische analyse. 

kuil

In het vlak tekende de waterput zich af als een rechthoekige kuil van 4,3 bij 4,1 m met 

daarin een kern, iets uit het midden. Het diepste punt van de put bevond zich 3,55 m 

onder het vlak op 11,1 m +NAP. De insteek (vulling 3) was opgevuld met een mengsel 

van donker grijsbruin zand en schoon leem waarbij het aandeel van deze laatste naar 

boven toe afneemt. Het geheel had een brokkige structuur.

Onder in de houten putschacht werd een dunne laag met kiezelstenen aangetroffen 

(vulling 9). Hierboven bevond zich een pakket grijs zand met een fijn gelaagde 

structuur van afwisselend humeuze bandjes en schoon leem (vulling 8). Op dit pakket 

lag een laag bruin lemig zand met daarin een grote hoeveelheid takken en bladeren 

(vulling 7). De lagen daarboven (vulling 6 en 5) bestonden uit (donker) grijsbruin, 

humeus zand en kunnen worden toegeschreven aan een opvulling met oude teelaarde. 

Dit pakket was identiek aan vulling 2. Een donker grijze laag helemaal bovenin de 

putschacht wordt beschouwd als sediment dat vanuit het bovenliggende akkerdek in 

de schacht gezakt is.

constructie

De putschacht bestond uit een uitgeholde eikenboom met een grootste diameter 

van 0,8 m. Voor de vervaardiging van de schacht is de stam van schors en spinthout 

ontdaan en in drie delen gekliefd. Met behulp van brede dissels werd deze vervolgens 

uitgehold tot een wanddikte van ca. 8 cm. De afzonderlijke delen zijn in de insteek van 
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de put weer bijeengebracht. Daarbij bevond de wortelzijde van de stam zich onderin de 

kuil. Om de schacht steviger in de bodem te laten zakken werd de basis van de schacht 

schuin bekapt. Bij de bevestiging van de putdelen heeft men gebruik gemaakt van 

verschillende technieken. Met houten pennen (haaks op de wanden) en twijgen werden 

de putdelen tegen elkaar aangetrokken. Daarbij zorgden deuvels in de randen ervoor 

dat de afzonderlijke delen niet ten opzichte van elkaar konden bewegen. Opvallend is 

dat de gebruikte eik van nature zeer sterk getordeerd was.

verdwijnen van de constructie

De vulling van de put laat zien dat deze in de laatste fase van het gebruik niet meer 

werd onderhouden waardoor takken en bladeren zich hierin konden ophopen (vulling 

7). Mogelijk was van gebruik op dat moment zelfs al geen sprake meer. Vervolgens 

is de put dichtgegooid. Het bovengrondse deel van de put zal daar ongetwijfeld bij 

zijn verwijderd. Hiervan zijn echter geen resten aangetroffen in vulling van de put. 

Vermoedelijk is dit deel als brandhout afgevoerd.

vondsten en datering

Het hout van de put bleek niet geschikt voor een dendrochronologische datering. 

Vondstmateriaal was beperkt voor handen. Uit de vulling van dit spoor konden dertien 

vondsten worden verzameld. Zes van deze stukken betreffen fragmenten baksteen. 

Hoewel slechts vier fragmenten aardewerk zijn gevonden, zijn hiervan twee afkomstig 

uit een vulling die is ontstaan in de periode dat de put in gebruik was. Deze stukken, 

fragmenten steengoed, laten zien dat de put ten minste (tot) in het begin veertiende 

eeuw dienst deed. 

De insteek van de put werd doorsneden door kuil 515 en door de greppels van 

structuur 701 en moet daarmee voor het tweede kwart van de veertiende eeuw zijn 

aangelegd. De put lag direct aan het met greppel 700 omgraven areaal en lijkt hiermee 

Figuur 23.66
Profiel van waterput 507. Schaal 1:40.
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geassocieerd. Afgaande op de ligging behoorde de put bij huis 516. Ervan uitgaande 

dat waterput 507 niet gelijktijdig was met put 508, maar deze opvolgde, kan deze 

worden gedateerd tussen 1310 en 1350.

archeobotanie

Een monster uit de gebruiksfase van de waterput is op botanische macroresten geïn-

ventariseerd (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Het monster is rijk aan houtskool 

en onverkoolde plantenresten. Het macrorestenspectrum is divers, met zaden van 

hennep (Cannabis sativa) en kapselfragmenten van vlas (Linum usitatissimum). In het 

assortiment aan wilde planten komen zowel resten van akkerplanten en ruderalen 

voor, als resten van bomen en blaadjes van dophei.

23.3.3.3 Waterput 508 (S447) (1300-1350) / werkput 52 (figuur 23.67)

onderzoek

Omdat de locatie van kern van het de put in het eerste sporenvlak al kon worden 

vastgesteld aan de hand van de nazak, kon de coupelijn in een keer goed 

gepositioneerd worden. Om de relatie met greppel 432 (structuur 701) inzichtelijk te 

maken is gekozen voor een noord-zuidgerichtte doorsnede. Helaas is het niet gelukt 

om deze greppel mee te nemen in de coupe. Als gevolg van de heftige regen in de 

voorafgaande dagen was de waterput niet meer zichtbaar in het vlak. Toen voor het 

dichten van een het coupegat van waterput S420 droge grond nodig was, is deze per 

abuis genomen uit het noordelijk deel van de werkput met daarin waterput S447. 

Deze is daarbij circa 0,5 m afgegraven. Als gevolg daarvan moet voor de oversnijding 

worden volstaan met de waarneming in het vlak. Het geschonden vlak is vervolgens 

opgeschoond en gedocumenteerd als vlak 3, waarna het coupeplan ongewijzigd is 

voortgezet. Door de toepassing van bronbemaling kon deze waterput onder (relatief) 

droge condities worden opgegraven.

Tabel 23.123
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van waterput 507 naar vullingaard.

Tabel 23.124
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
waterput 507 per context.
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Het westelijk deel van de waterput is laagsgewijs verdiept tot het niveau waarop water 

werd aangetroffen. Hoewel het ging om hangwater uit het spoor zelf, is uit veiligheids-

overwegingen gekozen de oostelijke helft eerst te mee verdiepen alvorens de coupe 

door te zetten tot de onderkant van de put. 

De plaggen van de putschacht en de vulling van de gebruiksfase van de put zijn 

bemonsterd voor archeobotanisch onderzoek. Van het karrenwiel is na documentatie 

geborgen voor verder onderzoek.

kuil

In het vlak tekende de waterput zich af als een ronde kuil met aan de zuidoostzijde een 

nazak. In het derde vlak was goed te zien dat de kern zich in het midden van het spoor 

bevond. De insteek had een diameter van 3,4 m en was uitgegraven tot een maximale 

diepte van 2,7 m. De vulling (vulling 2) uit een mengsel van donker grijsbruin zand en 

schone leem en werd gekenmerkt door een brokkige structuur. Binnen deze vulling 

was een laagopbouw te zichtbaar waarbij het onderscheid tussen de afzonderlijke 

lagen hoofdzakelijk werd ingegeven door een gering verschil in de mengverhouding 

van leembrokken en humeus zand.

Onderin de putschacht bevond zich een laag schoon welzand (vulling 7) met daarop 

een pakket donker grijsbruin, sterk humeus zand (vulling 6) waarin enige gelaagdheid 

te zichtbaar was. Deze laag bevatte ook wat takjes en bladeren. De bovenliggende 

vulling (vulling 5) werd gevormd door een mengsel van donker grijsbruin zand en 

schone leem. Dit was hetzelfde materiaal als waarmee de insteek opgevuld was, 

behalve dat in de eerste ook plaggen vermengd zaten. De bovenzijde van het spoor 

bestaat uit een nazak van donker grijs, licht humeus zand. 

constructie

De putschacht is opgetrokken uit plaggen. Daarbij werd de plaggenschacht gefundeerd 

op de velg van een karrenwiel waaruit de naaf en spaken waren verwijderd. De velg 

bestaat uit zes segmenten en was oorspronkelijk voorzien van twaalf spaken. De 

Figuur 23.67
Profiel van waterput 508. Schaal 1:40.
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diameter van het karrenwiel bedraagt circa 128 cm. Bij aantreffen lagen de velgen niet 

allemaal in verband. Onduidelijk is of deze door de druk zijn verschoven. Een verband 

met de instorting van de put ligt voor de hand, ware het niet dat de versprongen delen 

zich aan de andere zijde bevinden dan van waaruit de put is ingestort. Een andere 

mogelijkheid is dat de velg opzettelijk uit elkaar is gehaald en in een kleinere diameter 

neergelegd, bijvoorbeeld om een stevigere constructie te krijgen. Blijkbaar heeft dit 

niet moge baten.

De plaggen zijn gemiddeld ongeveer 40 cm lang en 30 cm breed en trapeziumvormig 

afgestoken om de ronding van de schacht goed te kunnen maken. De dikte van de 

plaggen loopt uiteen van 5 tot 10 cm. De binnendiameter van de putschacht bedraagt 

0,7 m.

De gelaagdheid van de insteek laat zien dat tegelijkertijd met het opstapelen van de 

plaggen de ingraafkuil werd dichtgegooid. Daarbij zal het kleurverschil in deze lagen 

hoofdzakelijk het gevolg zijn van welke grond men opdat moment in de kruiwagen 

had. 

verdwijnen van de constructie

Aan de vulling van de put is goed te zien dat deze is ingestort. De plaats en vorm van 

de nazak maakt duidelijk dat dit vanuit zuidoostelijke richting moet zijn gebeurd. De 

nazak moet daarbij worden opgevat als materiaal uit de omliggende bouwvoor die 

bij de ineenstorting in het gat geschoven is danwel gebruikt is om het ontstane gat te 

dempen. 

De geringe omvang van vulling 6 doet vermoeden dat de put niet heel lang in gebruik 

is geweest. 

vondsten en datering

In totaal zijn twintig vondsten gedaan uit dit spoor. Daarbij zijn de zes houten 

voorwerpen de afzonderlijke segmenten van de velg die als fundering diende voor de 

plaggenschacht. 

Aardewerk is alleen aangetroffen in de nazak en de stort. Deze stukken dateren 

tussen tweede helft van de dertiende en de vijftiende eeuw. Uit de stukken steengoed 

Tabel 23.125
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van waterput 508 naar vullingaard.

Tabel 23.126
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
waterput 508 per context.
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in de nazak kan worden afgeleid dat de put moet zijn ingestort na het begin van de 

veertiende eeuw.

De waterput, inclusief de nazak, wordt doorsneden door greppel S432 (structuur 701). 

Op grond daarvan kan worden aangenomen dat deze voor het einde van de veertiende 

eeuw moet zijn dichtgeraakt. Op grond van de ruimtelijke ligging wordt de put 

daarnaast geassocieerd met structuur 501. Op basis daarvan wordt deze put gedateerd 

in de eerste helft van de veertiende eeuw.

23.3.3.4 Waterput 509 (S178) (1450-1500) / werkput 52 (figuur 23.68)

onderzoek

Omdat de locatie van de kern was op het eerste vlak al duidelijk herkenbaar was, kon 

de coupelijn meteen op de juiste plaats worden uitgezet. Om logistieke redenen is 

gekozen hierbij het oostelijke deel van het spoor te verwijderen. Door toepassing van 

bronbemaling kon onder droge condities worden gewerkt. In verband met hangend 

water in de putschacht zelf, is het westelijke deel van het spoor tussentijds enkele 

malen mee verdiept. Daarmee werd voorkomen dat de profielwand zou instorten 

en kon de gelaagde vulling van de putschacht zorgvuldig worden onderzocht, 

gedocumenteerd en bemonsterd worden.

De plaggen van de putschacht en de vulling van de put die aan de gebruiksfase 

kunnen worden toegeschreven zijn bemonsterd voor archeobotanisch onderzoek. Het 

karrenwiel is na documentatie in het vlak in segmenten geborgen.

kuil

In het vlak tekende de waterput zich af als een vierkante kuil met in het midden een 

ronde kern. De kuil had een afmeting van 2,8 bij 2,9 m en reikte tot een diepte van 

maximaal 2,35 m. De vulling van de insteek (vulling 2) bestond uit licht beigegrijs zand 

vermengd met donker grijsbruin zand en schone geelwitte leem en heeft een sterk 

brokkige structuur, waarin enige laagopbouw viel waar te nemen.

De plaggenschacht had een gelaagde vulling. Deze bestond uit een laag welzand 

(vulling 10) met daarop een pakket donker grijsbruin, gelaagd en sterk humeus zand 

(vulling 9). Hierboven bevindt zich een laag licht grijze, rulle leem met daarin grote 

stukken baksteen (vulling 8), gevolgd door een laag grijze leem (vulling 7) en een dun 

pakket van takken en bladeren (vulling 6). De vulling hierboven (vulling 4) bestaat uit 

midden grijsbruin zand met een heterogene samenstelling. Hierop ligt een pakket 

asgrijs, licht gelaagd zand met brokken houtskool, enkele stukken baksteen en een 

nagenoeg complete aardewerken kom. De bovenste vulling van de putschacht bestaat 

uit donker grijsbruin, humeus zand (vulling 1).

constructie en gebruik

De putschacht is opgetrokken uit plaggen en gefundeerd op de velg van een karrenwiel 

waaruit de naaf en spaken waren verwijderd. De velg had een buitendiameter van 128 

cm en had oorspronkelijk twaalf spaken. Aan de binnenzijde was de ruimte tussen 

de spaken schuin afgevlakt. De plaggen die zijn gebruikt voor de constructie van de 

schacht variëren enigszins in afmeting, maar zijn gemiddeld 40 cm lang, 30 cm breed 

en 5 tot 10 cm dik. De plaggen zijn trapeziumvormig afgestoken om de ronding van de 

schacht te kunnen maken. De binnendiameter van de schacht bedroeg 0,6 m.

Uit de laagopbouw van de insteek valt op te maken dat deze met het opbouw van 

de schacht stapsgewijs mee werd opgevuld. Van de bovengrondse opbouw zijn 

in de vulling van de put geen sporen aangetroffen. Op grond van de fragmenten 

bouwkeramiek zou dit een bakstenen opbouw zijn geweest. Gelet op de datering van 
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de put valt dit echter te betwijfelen, te meer daar geen van de stenen de voor (latere) 

putschachten kenmerkende trapeziumvorm heeft. 

Na de constructie van de put is deze geruime tijd in gebruik geweest. In die periode 

heeft zich het 45 cm dikke pakket onderin de put kunnen vormen. Niet helemaal 

duidelijk is of het pakket schone leem (vulling 8) een tijdelijke onderbreking vormt 

in het gebruik de put of niet. Mogelijk dat vulling 6 en 7 nog tot horen bij de periode 

dat de put werd gebruikt. Met name de aanwezigheid van het pakket takken en 

bladeren suggereert dat de put nog even open heeft gelegen. Het ontbreken van 

fijnere laagopbouw in combinatie met de variatie in de vullingen die kunnen worden 

toegeschreven aan het dempen van de put, doet echter vermoeden dat ook vulling 6 

en 7 hier door mensenhanden in zijn aangebracht.

verdwijnen van de constructie

Nadat de put niet meer niet nodig was, is deze dichtgegooid. Er zijn geen aanwijzingen 

gevonden dat de put op dat moment niet meer goed functioneerde. De reden voor 

de ontmanteling ligt daarmee waarschijnlijk buiten de put. De aanwezigheid van een 

grote hoeveelheid baksteen in vulling 8 kan erop wijzen dat op dat moment ook het 

nabijgelegen hoofdgebouw wordt ontmanteld.

Figuur 23.68
Profiel van waterput 509. Schaal 1:40.

Tabel 23.127
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van waterput 509 naar vullingaard.
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vondsten en datering

 In de vulling van waterput zijn 40 vondsten geborgen. Daarvan is het hout toe te 

schrijven aan het karrenwiel. Op grond van het aardewerk kan de put gedateerd 

worden in de veertiende of vijftiende eeuw. Deze waterput hoorde waarschijnlijk bij 

huis 502 en dateert daarmee uit de tweede helft van de vijftiende eeuw.

archeobotanie

Een van de plaggen van de putschacht is op macroresten en palynologisch materiaal 

geïnventariseerd hoofdstuk 26, bijlagen 26.1, 26.2, 26.5) en vervolgens geanalyseerd 

(hoofdstuk 26, bijlagen 26.3 en 26.6).

De matrix van de plag bestond uit wortels en stengelbases van kruidachtige planten. 

Het macrorestenassemblage laat vooral zaden van rus (Juncus) zien, waaronder 

mogelijk zomprus (Juncus articulatus-type) en greppelrus (Juncus bufonius). Daarnaast 

zijn stengels of wortels van heiachtigen vastgesteld. Waarschijnlijk betreft het struikhei 

(Calluna vulgaris).

Het palynologische materiaal bestaat voor bijna 44 procent uit pollen van struikhei 

(Calluna vulgaris). Het palynologisch materiaal bevat ook resten van cultuurgewassen: 

vooral stuifmeel van rogge (Secale), maar ook dat van gerst of tarwe (Hordeum/

Triticum-type), boekweit (Fagopyrum) en vlas (Linum usitatissimum-type). De categorie 

‘akkerplanten en ruderalen’ is eveneens redelijk vertegenwoordigd. Het aandeel van 

deze categorie samen met de categorie ‘cultuurgewassen’ is even hoog als dat van de 

categorie ‘graslandplanten’.

De macroresten van russen en de microfossielen van cultuurgewassen, waaronder 

stuifmeel van walnoot (Juglans regia) en akkerplanten zijn waarschijnlijk op het neder-

zettingsterrein, dan wel in de waterput in de plag terechtgekomen. 

context wa 509 context

periode 1450-1500 periode

matrix: wortels/stengelbases/uitlopers onbepaald matrix: wortels/stengelbases/uitlopers

aantal getelde pollen en sporen 827   >100 geschat aantal getelde macroresten

pollenconcentratie 898.068   - -

N & % palynologisch materiaal N %   % N geschat percentage macroresten

bos- en bosrandplanten 201 24,3   0 0 bos- en bosrandplanten

- - -   0 0 bosbodemschimmel

cultuurgewassen 81 9,8   0 0 cultuurgewassen

akkerplanten en ruderalen 25 3,0   + + akkerplanten en ruderalen

moerasplanten 2 0,2   1 1 moerasplanten

waterplanten 0 0,0   0 0 waterplanten

graslandplanten 104 12,6   0 0 graslandplanten

heide- en (hoog)veenplanten 366 44,3   + + heide- en (hoog)veenplanten

algemene kruiden 44 5,3   99 100-den niet in te delen

sporenplanten 4 0,5   - - -

Tabel 23.128
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
waterput 509 per context.

Tabel 23.129
Overzicht pollen en botanische macroresten in 
de plaggen van de schacht van waterput 509.
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23.3.3.5 Waterput 510 (S386) (1450-1500) / werkput 52 (figuur 23.69)

onderzoek

Aan de hand van de nazak kon de positie van de kern in het eerste vlak al nauwkeurig 

bepaald worden zodat de coupelijn direct op de juiste plaats is uitgezet. Om logistieke 

redenen is deze noord-zuid gericht. De relatie tussen de waterput en greppel S388 

(structuur 701) is daartoe in een eerder stadium al onderzocht.

Door de toepassing van bronbemaling kon deze waterput onder (relatief) droge 

condities worden opgegraven. In verband met hangen water dat zich had verzameld 

in het spoor zelf is gekozen de waterput in aantal etappes te onderzoek. Nadat het 

westelijke deel laagsgewijs was verdiept en het profiel was gedocumenteerd, werd 

ook het oostelijke deel op het nieuwe vlakniveau gebracht. Uiteindelijk zijn op die 

manier vijf tussenvlakken gedocumenteerd. Hoewel dit een bijzonder veilige manier 

van werken is, bleek het toch iets te vooruitstrevend te zijn. Bij het verdiepen van 

de laatste etappe bleek dat we bij het verdiepen van het vorige vlak al bijna op de 

onderzijde van de gebruiksfase waren geraakt. Hiervan was dus nog maar een beperkt 

deel beschikbaar voor archeobotanische monstername. Uiteindelijk lukte het toch om 

nog voldoende monstermateriaal te verzamelen.

kuil

In het vlak tekent de waterput zich af als een vrijwel vierkante kuil, van 5,1 bij 5,0 m 

met in het midden een onregelmatige kern. De insteek van de put reikt op het diepste 

punt 2,9 m onder het niveau van het sporenvlak en is opgevuld met licht grijsgele leem 

vermengd met bruingrijs zand (vulling 2). De vulling had een brokkige structuur en 

vertoonde enige gelaagdheid.

Onderin de plaggenschacht was een laag welzand afgezet bestaande uit licht grijs 

zand met in de top enkele fijne, verspoelde humeuze bandjes (vulling 7). Daarop 

bevond zich een pakket donker grijsbruin, sterk humeus zand (vulling 6). Naar boven 

toe wordt de putvulling rommeliger, grijzer en bevat humeuze brokken, vermoedelijk 

plaggen (vulling 4). Vanaf circa 2,0 m vanaf het vlak bestaat de vulling hoofdzakelijk 

uit donker grijs zand met daarin grote plaggenbrokken (vulling 3). In een aantal van 

deze brokken nog een structuur van gestapelde plaggen zichtbaar op grond waarvan 

kan worden vastgesteld dat het hier gaat om delen van de putschacht. brokken van 

de putwand (vulling 3). Vanaf de top van het resterende deel van de putschacht heeft 

de kernvulling een iets lichtere tint, maar verschilt verder in niet in samenstelling veel 

met de onderliggende laag. Opvallend is wel het gegeven dat de plaggen in de vulling 

zich lijken de concentreren in het midden van de schacht en lijken te ontbreken aan 

de buitenrand van de vulling. De bovenzijde van de putschacht bestaat uit een nazak 

gevuld met midden bruingrijs, homogeen zand (vulling 1). 

constructie en gebruik

De putschacht is opgebouwd uit plaggen. Deze zijn gestapeld op een houten fundering 

bestaande uit de velg van een karrenwiel met een buitendiameter van 112 cm. 

Vooraf waren de twaalf spaken van het wiel bij de velg afgezaagd en samen met de 

naaf verwijderd. De afmeting van de gebruikte plaggen was redelijk consistent en 

bedroeg circa 40 bij 35 cm met een dikte tussen de 5 en 10 cm. De plaggen waren 

trapeziumvormig afgestoken.

Uit de laagopbouw van de insteek valt af te leiden dat deze tegelijkertijd met het 

opbouwen van de schacht mee werd opgevuld. 

Een complete kan die zich onderin vulling 6 bevond moet hier in een vroege fase van 

gebruik of zelfs bij aanvang in terecht gekomen zijn. Op grond van parallellen binnen 
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en buiten dit onderzoek is het waarschijnlijk dat deze hier met opzet is aangebracht, 

vermoedelijk vanuit een magisch motief met de bedoeling een goede watervoorzie-

ning veilig te stellen (zie hoofdstuk 17).

De homogene donkere vulling (vulling 6) laat zien dat de put al enige tijd in gebruik 

moet zijn geweest voor dat de deze instortte. De onderkant van het sediment heeft de 

tijd gehad om zich te vormen en de zetten tot een stevige laag. Uit de rommelige laag 

daarboven valt af te leiden dat deze nog vrij slap was toen de plaggen naar beneden 

kwamen, waardoor deze in deze vulling konden doordringen. Vulling 4 kan niettemin 

nog tot de gebruiksfase van de put gerekend worden, zij het de laatste fase hiervan.

verdwijnen van de constructie

Uit de grote hoeveelheid plaggen en het niveau van resterende deel van de putschacht 

maakt duidelijk dat een groot deel van de plaggenwand in de schacht terecht is 

gekomen en deze voor het grootste deel heeft opgevuld. Het is de vraag of dit 

veroorzaakt is doordat de schacht het begaf en ineen stortte of dat deze moedwillig is 

gesloopt. Vermoedelijk is dit laatste het geval. De top van het resterende deel van de 

putschacht loopt schuin af naar binnen. Deze vorm kan ontstaan wanneer een schacht 

van onderaf inzakt en afschuift. De hechte wortelstructuur structuur geeft de plaggen 

echter grote stevigheid -een gegeven die de onderzoekers door de goede conserve-

ringsomstandigheden aan den lijve konden ondervinden bij het handmatig opgraven 

van delen van de schacht.- Een breuklijn dwars door deze plaggen ligt derhalve niet 

voor de hand. Bovendien blijken de plaggen uit de schachtvulling in een minder goede 

staat van conservering te verkeren dan de plaggen uit de schacht zelf. Deze plaggen 

zijn derhalve waarschijnlijk afkomstig van de bovenzijde van de oorspronkelijke put. 

Wanneer de schacht zou zijn ingezakt mag verwacht worden dat onderin de putvulling 

de beter geconserveerde plaggen zouden zijn aangetroffen. Ook de willekeurige 

oriëntatie van de plaggen strookt niet met het inzakken dat de top van de schacht 

lijkt te suggereren. In dat geval hadden de plaggen vermoedelijk veel meer in verband 

gelegen, dat wil zeggen gestapeld. Dit beeld sluit beter aan op een ontmanteling 

of een (gestimuleerde) ineenstorting van bovenaf dan een inzakking van onderuit. 

De schuine kanten van de top van de resterende schacht zijn in dat geval mogelijk 

het gevolg van het uitsteken van de wand om de kern me op te vullen. Dit zou ook 

Figuur 23.69
Profiel van waterput 510. Schaal 1:40.
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de afwezigheid van de plaggen aan de randen van de bovenliggende vulling kunnen 

verklaren, wanneer men daar stond om de put dicht te gooien. De insteek heeft aan 

de zuidzijde van de kern, onder de nazak, een donkere vulling die als uitgraafkuil zou 

kunnen worden opgevat. Vanwege de gelaagdheid van de insteek zou deze vulling ook 

hier deel van uit kunnen maken.

vondsten en datering

In de vulling van de put zijn 62 vondsten geborgen. Zes van de houten voorwerpen 

behoren tot het karrenwiel dat als putfundering is gebruikt. Daarnaast werden 

twee eikenhouten pennen aangetroffen (V522, 609). Een daarvan was voorzien van 

een inkeping op het uiteinde. Alle vijf metalen voorwerpen betreffen spijkers. Een 

aanzienlijk aantal baksteenfragmenten geeft weer dat dit materiaal al in een vroeg 

stadium wordt toegepast op boeren erven.

Binnen het aardewerk springen twee vondsten in het oog. De eerste is de complete 

kan in roodbakkend aardewerk, hierboven reeds genoemd, afkomstig uit de vroegste 

gebruiksfase van de waterput. Een tweede bijzondere vondst is het fragment van een 

pelgrimshoorn, een devotieartikel dat toe geschreven kan worden aan bedevaarten 

naar Aken.

Op grond van het aardewerk kan de put gedateerd worden in de vijftiende eeuw, met 

het aanvangsmoment in de eerste helft van die eeuw. De waterput doorsnijdt echter 

greppel 388 (structuur 701) en wordt doorsneden door huis 502. Daarnaast wordt de 

put geassocieerd met huis 503 waarbij wordt aangenomen dat deze waterput 507 

opvolg. Op grond hiervan kan de put gedateerd worden in de tweede helft van de 

vijftiende eeuw. 

Tabel 23.130
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van waterput 510 naar vullingaard.
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archeobotanie

Van structuur 510 is een grondmonster uit de gebruiksfase op macroresten geïnven-

tariseerd (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Het monster is arm aan houtskool 

en onverkoolde plantenresten. Wel leverde de inventarisatie enkele vruchtkleppen 

van boekweit (Fagopyrum esculentum) op. De resten van wilde planten leverden het 

gebruikelijke beeld

23.3.3.6 Waterput 511 (S487) (1500-1550) / werkput 52 (figuur 23.70)

onderzoek

Waterput 511 werd aangetroffen onder waterput 512 en zijn in samenhang onderzocht. 

Voor een nadere beschrijving zie aldaar. Omdat de kernvulling uit de gebruiksfase van 

de put geheel is vergraven door de insteek van waterput 512, is de monstername in 

deze put beperkt gebleven tot de plaggen van de putschacht. 

kuil

De waterput was grotendeels vergraven door waterput 512. In het eerste sporenvlak 

resteerde hiervan slechts een klein deel van de insteek aan de zuidzijde van het 

grondspoor. Het overgebleven deel toont een ronde kuil met een diameter van circa 

4,9 m. De insteek van de put is uitgegraven tot een maximale diepte van 3,1 m, 12,14 

m boven NAP en opgevuld met licht grijsgeel leem en heeft een brokkige structuur 

(vulling 2). De vulling vertoont een lichte laagopbouw. Van de vulling van de putschacht 

resteert enkel een laag welzand (vulling 5).

constructie en gebruik

Voor de bouw van de put werd een kuil gegraven tot in top van de zandlaag (S5005.4) 

onder het pakket leem (S5005.2). Hierin werd uit plaggen een putschacht opgebouwd 

met een binnendiameter van 0,8 m. Deze was gefundeerd op een de velg van een 

houten karrenwiel. De velg bestond uit zes segmenten en had een buitendiameter 

van 135 cm. Aan de binnenzijde was het hout tussen de spaken schuin afgevlakt. De 

pennen die de velgdelen verbonden, waren geborgd met kleine deuvels. De gaten voor 

de spaken waren geheel doorgeboord en de spaken waren geborgd met kleine eiken 

keggen die vanaf de buitenzijde in de spaken waren gedreven.

Voorafgaand aan het gebruik als fundament zijn de twaalf spaken bij de velgrand 

afgezaagd en samen met de naaf verwijderd. Op de overgang van de velgsegmenten 

waren onder het wiel kleine houten latjes aangebracht ter versteviging, om doorbuigen 

Tabel 23.131
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
waterput 510 per context.



catalOguS Structuren uit de middeleeuwen en nieuwe tijd    1113

onder de druk van de plaggenschacht te verhinderen. Een segment was oudtijds 

gebroken en met behulp van een eiken plankje gerepareerd. Het wiel werd gedeeltelijk 

uit verband getrokken aangetroffen. Deze vervorming is toe te schrijven aan de sloop 

van de put bij de aanleg van waterput 512.

De plaggen waren gemiddeld 25 bij 40 cm en 5 tot 10 cm dik. Om de ronding van de 

schacht goed te kunnen maken zijn deze trapeziumvormig uitgestoken. 

verwijderen van de constructie

De put is op een zeker moment vervangen door waterput 512. Met de aanleg hiervan 

is de put grotendeels vergraven. De reden voor de vervanging kan daardoor niet meer 

worden vastgesteld. Het resterende deel van de plaggenschacht vertoond evenwel 

geen sporen van instorting.

vondsten en datering

behalve het houten karrenwiel werd slechts één vondst gedaan in deze put: een 

fragment roodbakkend aardewerk tussen de plaggen van de putschacht. De daterende 

waarde hiervan is gering en toont alleen dat de put na 1300 moet zijn aangelegd.

De put wordt zoals gezegd doorsneden door waterput 512 en is geassocieerd met 

huis 504. Op basis daarvan wordt de put gedateerd in de eerste helft van de zestiende 

eeuw.

Figuur 23.70
Profiel van waterput 511 en de opvolgende 
waterput 512. Schaal 1:50.

Tabel 23.132
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van waterput 511 naar vullingaard.

Tabel 23.133
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
waterput 511 per context.



1114 BeSt-aarle

23.3.3.7 Waterput 512 (S420) (1550-1600) / werkput 52 (figuur 23.70)

onderzoek

Omdat op het eerste sporenvlak twee verschillende insteekvullingen te onderscheiden 

waren was het duidelijk dat we bij dit grondspoor met de resten van twee 

oversnijdende waterputten van doen hadden. De coupe is zodanig gepositioneerd 

dat de relatie tussen beide putten optimaal bestudeerd kon worden. Daartoe is de 

oostelijke helft van het spoor verdiept. Dit is in drie vlakken gedaan zonder nadere 

bijzonderheden.

De vulling van de gebruiksfase van de waterput en de plaggen van de putschacht zijn 

bemonsterd voor archeobotanisch onderzoek. Na documentatie is het karrenwiel in 

delen geborgen.

kuil

In het vlak tekende waterput 512 zich af als een ronde kuil met een diameter van 5,2 

m met in het midden een ronde kern met enkele uitlopers. De insteek van de waterput 

was uitgegraven tot een diepte van 3,7 m, 10,78 m boven NAP en in twee etappes 

opgevuld. De vulling bestond uit grijsbruin humeus zand met daarin kleine brokje 

schoon leem en losse plaggen (vulling 2). Deze laatste zijn toe te schrijven aan de 

plaggenschacht van waterput 511 die met de aanleg van deze put vergraven is.

Onderin de putschacht bevind zich een dunne laag schoon welzand (vulling 7). Daarop 

ligt een dun pakket donker bruingrijs sterk humeus zand dat is toe te schrijven aan 

de gebruiksfase van de put (vulling 6). Het resterende deel van de putschacht heeft 

een rommelige vulling van met donker grijs zand met kleine leembrokjes (vulling 5). 

Op grond van de sterke uiterlijke overeenkomsten, kan ervanuit gegaan worden dat 

dit sediment afkomstig is uit de insteek van het spoor en hierin terecht gekomen is 

met de ontmanteling van de put. Van dit laatste getuigt een grote uitgraafkuil. De 

vulling hiervan, vulling 3, bestaat eveneens uit materiaal van de insteek, zij het dat 

deze op plaatsen wat homogener is en enige laagopbouw vertoont. De bovenzijde van 

de uitgraafkuil, mogelijk een nazak, is opgevuld met donker grijsbruin, homogeen, 

humeus zand (vulling 1).

Over het geheel genomen is de vulling van waterput 512 aanmerkelijk donkerder dan 

die van zijn voorganger. De reden hiervoor zal zijn dat de laatste hierin is opgenomen.

constructie

Voor de bouw van de put werd een kuil gegraven tot in top van de zandlaag (S5005.4) 

onder het pakket leem (S5005.2). Hierin werd een putschacht opgebouwd uit 

gestapelde plaggen welke werd gefundeerd op de velg van karrenwiel. Dit wiel bestond 

oorspronkelijk uit zes segmenten met twaalf spaken en had een buitendiameter van 

135 cm (figuur 23.71). Slijtagesporen en reparatielatten verraden een langdurig gebruik 

voorafgaand aan de toepassing als putfundering. Een velgsegment week af van de rest 

en is een latere toevoeging om dit versleten wiel als fundering te kunnen gebruiken. 

Het segment (V488) is vierkant gezaagd, maar niet afgewerkt met schaaf of haalmes. 

Geritste merklijnen gaven de positie van de gaten voor spaken aan. De kanten waren 

scherp en het velgdeel vertoonde geen slijtagesporen. Waarschijnlijk is er nooit op 

gereden. Op een van de uiteinde lijkt het segment verkeerd te zijn ingeboord, waarbij 

het gaat dicht bij de rand uitkwam. Een verbindingselement lijkt hier nooit in te 

hebben gezeten. 

Voor de toepassing als fundament zijn de spaken bij de velgrand afgezaagd en samen 

met de naaf verwijderd. De velg overlapt het wiel van de voorgaande put gedeeltelijk. 
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Figuur 23.71
De fundering van waterput 512 bestond uit 
een versleten en gebroken karrenwiel welke 
voor de gelegenheid was aangevuld met een 
hagelnieuw velgsegment dat was afgedankt 
vanwege een productiefout (© BIAX Consult). 

Figuur 23.70



1116 BeSt-aarle

De en is aan de noordzijde iets verzakt. Onduidelijk is of dit gevolgen heeft gehad voor 

het functioneren van de put. 

De plaggen zijn trapeziumvormig afgestoken en zijn allemaal tussen de 40 en 50 cm 

lang. De breedte bedraagt ongeveer 25 tot 30 cm en de dikte varieert tussen de 5 en 10 

cm. De putschacht die hieruit is opgetrokken had een binnendiameter van circa 80 cm.

reparatie

De onderzijde van vulling 6 is komvormig en snijdt duidelijk in in het welzand. Op basis 

daarvan kan worden vastgesteld dat de put ten minste eenmaal grondig opgeschoond 

is, waarbij het sediment dat zich in de put had afgezet is uitgegraven.

verdwijnen van de constructie

Aan het einde van zijn gebruiksleven is de put geslecht. Hierbij is deze tot een 

diepte van 1,5 m uitgegraven. Opvallend is daarbij het ontbreken van plaggen in de 

dempingslaag. Deze zijn vermoedelijk afgevoerd om als meststof te dienen. Getuige 

de schuine afsnijding van de plaggen schacht is hierbij ook het grootste deel van de 

humeuze putvulling meegenomen.

vondsten en datering

Bij de onderzoek van de waterput zijn in totaal 23 objecten aangetroffen. De zes 

vondsten van hout kunnen daarbij toegeschreven worden aan het karrenwiel. De 

metalen voorwerpen zijn alle drie van ijzer. Twee daarvan zijn spijkers het derde een 

onbekend object [aanpassen na röntgenonderzoek]. Geen van deze voorwerpen 

heeft een daterende waarde een ook voor het aardewerk is deze beperkt vanwege de 

grote dateringbreedte van de aangetroffen stukken. Afgaande op het roodbakkende 

aardewerk uit de insteek moet de constructie van de put hebben plaatsgevonden na 

het begin van de vijftiende eeuw. In het totale ensemble is materiaal uit de zeventiende 

eeuw afwezig. Op grond daarvan moet de put in gebruik zijn geweest in de vijftiende 

of zestiende eeuw.

Tabel 23.134
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van waterput 512 naar vullingaard.

Tabel 23.135
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
waterput 512 per context.
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De oversnijding van de waterput van greppel (structuur 700) bevestigt de 

aanvangsdatum na de veertiende eeuw. Op grond van de associatie met huis 504 kan 

de datering verder gepreciseerd worden tot de zestiende eeuw. Aangezien waterput 

512 de jongste is van twee opeenvolgende putten wordt uitgegaan van een datering in 

de tweede helft van de zestiende eeuw.

archeobotanie

Vulling 6, die in de gebruiksfase is gevormd, is bemonsterd voor macrobotanisch 

onderzoek. De resten zijn geïnventariseerd (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Het 

monster is relatief rijk aan onverkoolde plantenresten. Naast kapselfragmenten van 

vlas (Linum usitatissimum) en vruchtkleppen van boekweit (Fagopyrum esculentum), 

zijn zaden van akkerplanten en ruderalen gezien. Analyse van het monster zal een 

gedetailleerder beeld van de samenstelling aan plantenresten kunnen opleveren.

23.3.3.8 Waterput 513 (S408) ((1600?)1650-1725) / werkput 52 (figuur 23.72)

onderzoek

Bij het couperen van deze waterput is de zuidelijke helft gedocumenteerd zodat 

een oost-west profiel gedocumenteerd kon worden. Dit was in eerste plaats gedaan 

uit logistieke overwegingen, maar bood tevens mogelijkheden de relatie met S385 

inzichtelijk te maken. 

In eerste instantie is aangenomen dat de insteek van de put in twee delen is opgevuld. 

Pas bij de uitwerking is vastgesteld dat het om sporen ging van een ingrijpend 

herstel van de waterput waarbij de schacht gedeeltelijk opnieuw is opgebouwd. 

Als gevolg daarvan is alleen de onderzijde van de plaggenschacht bemonsterd voor 

archeobotanisch onderzoek. Daarnaast is bij de vondstverzameling per abuis geen 

onderscheid gemaakt tussen de uitgraafkuil en de nazak.

kuil

In het vlak tekent de waterput zich af als een ronde kuil met een diameter van 5,7 m 

met in het midden een onregelmatig gevormde en puinrijke kern. De insteek van de 

put is uitgegraven tot een diepte van 2,9 m, op 12,09 m boven NAP, en opgevuld met 

een mengsel van licht grijsgeel zand en leembrokken (vulling 3). Het geheel heeft een 

brokkige structuur. Deze insteek wordt doorsnede door een jongere ingraafkuil. Deze 

onderscheid zich hoofdzakelijk door het hogere humusgehalte en daarmee bruinere 

kleur van het vulmateriaal (vulling 3). 

Op de bodem van de putschacht bevond zich een laag blauwgrijs welzand met daarop 

een pakket bruin zand met dunnere en dikkere lagen donker bruingrijs, sterk humeus 

zand. De onderste humeuze laag is daarbij als aparte vulling beschreven (vulling 8), 

maar is feitelijk onderdeel van het gehele gelaagde pakket (vulling 7). Deze vulling 

wordt doorsneden door een donker bruine, sterk humeuze laag (vulling 6) met daarin 

een aanzienlijke hoeveelheid kleine takken. Hierop ligt een dun pakket licht grijsbruin 

zand met daarin fijne, humeuze laagjes (vulling 12). Het resterende deel van de schacht 

was opgevuld met grijsbruin licht humeus zand sterk vermengd met kleine brokken 

leem (vulling 5).

De top van de putschacht is vergraven. Hiervan resteert een uitgraafkuil. Deze is 

opgevuld met vergelijkbaar materiaal (vulling 11). Bovenin deze kuil bevindt zich een 

nazak van bruingeel heterogeen zand welke zich met name kenmerkt door een grote 

hoeveelheid baksteenpuin (vulling 1).
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constructie

De insteek van de put is tot ruim in de zandlaag (S5005.4) onder het leempakket 

(S5005.2) uitgegraven. De putschacht heeft een binnendiameter van 1,0 tot 1,2 m en 

is opgebouwd uit plaggen van gevarieerde afmetingen. Daarbij viel op dat de plaggen 

onder in de put langer waren dan de plaggen die men hoger in de schacht heeft 

toegepast: circa 35 cm ten opzichte van circa 20 cm. Dit is ongetwijfeld gedaan om de 

put een stabielere basis te geven. De dikte van de gebruikte plaggen lag tussen vrij 

constant tussen de 5 tot 10 cm.

De plaggenschacht was gefundeerd op de velg van een houten karrenwiel. Opvallend 

was dat de velg niet compleet was. Slechts vijf van de zes segmenten waren aanwezig. 

Voor het overige deel is de velg aangevuld met drie planken, die zodanig neergelegd 

zijn dat ze de velg gedeeltelijk overlappen. De fundering had hierdoor een diameter 

van 125 cm, terwijl het wiel oorspronkelijk ca 140 cm in doorsnede gemeten moet 

hebben en twaalf spaken had. Voordat deze als fundament werd gebruikt zijn de 

spaken afgezaagd en samen met de naaf verwijderd. Spijkergaten en gebruikssporen 

verraden dat de planken secundair waren gebruikt. Een van de planken (V598) was van 

naaldhout en was mogelijk deel van een deksel. Aan een zijde had deze veel vraat van 

houtworm. 

reparatie

gedurende zijn gebruiksleven is de waterput een keer ingrijpend hersteld. Hierbij is 

de putschacht gedeeltelijk ontmanteld, tot 13,10 m NAP, bijna 2 m onder het eerste 

sporenvlak. Vervolgens is de schacht opnieuw opgebouwd. De plaggen die men hierbij 

gebruikt heeft steken duidelijk donkerder af tegen de plaggen uit de eerste fase. 

Waarschijnlijk hebben deze een andere herkomst en mogelijk zijn deze afkomstig uit 

een ander biotoop. 

Binnen de putschacht is goed te zien hoe vulling 7 hierbij gedeeltelijk is uitgegraven. 

Vulling 6 laat een duidelijk komvormige insnijding zien in dit onderliggende pakket. 

Hoewel dit pakket oorspronkelijke een aanzienlijke dikte heeft gehad, ten minste 80 

cm, lijkt verzanding niet de voornaamste reden voor het herstel. Immers, dit vereist 

geen herbouw van de schacht. Aldus zal het motief gelegen hebben in de staat van 

de putschacht zelf. Of daarbij ook sprake was van een instorting kan niet worden 

vastgesteld. Echter in zowel de vullingen als de insteek van de reparatie zijn geen 

Figuur 23.72
Profiel van waterput 513. Schaal 1:50.
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plaggen aangetroffen. Op grond daarvan nemen we aan deze schacht op het moment 

van reparatie intact was en netjes ontmanteld kon worden. 

verdwijnen van de constructie

Nadat de put buiten gebruik is geraakt, is deze ontmanteld. Hiertoe is de putschacht 

gedeeltelijk uitgegraven. Bij het onderzoek van de put is vastgesteld dat onder de 

uitgraafkuil een gedeelte van de westelijke putwand ontbreekt, ongeveer een kwart 

van de totale schacht. Aanvankelijk werd verondersteld dat de schacht was ingestort. 

Echter, in de vulling van de put werden geen plaggen aangetroffen. Vermoedelijk is 

men wel begonnen met het verder ontmantelen en afvoeren van de plaggenschacht, 

maar werd de situatie te gevaarlijk. 

De fragmenten van de roodbakkende kom die in de uitgraafkuil zijn aangetroffen 

passen aan stukken uit de gebruiksvulling van de jongste fase van de put. Dit bevestigt 

het beeld dat de putschacht, bij het ontmantelen van de put, onder het niveau van de 

uitgraafkuil verder is uitgegraven. Daarbij is een deel van vulling 6 vergraven. Vulling 5 

is daarmee een dempingslaag en gelijktijdig met de uitgraafkuil.

vondsten en datering

In de vullingen van deze waterput zijn in totaal 77 vondsten geborgen. Geheel onder in 

de put, in het welzand bevond zich een niet-determineerbaar ijzeren voorwerp. Deze 

moet bij of direct na de constructie in de put zijn geraakt of hierin zijn aangebracht. 

Een groot ijzeren voorwerp (indet.) werd ook aangetroffen in onderste vulling van 

de herstelde put (fase 2). In dezelfde laag bevond zich ook een deel van een lederen 

borstriem van een paardentuig (figuur 23.73).

De waterput oversnijdt de uitgraafkuilen van huis 503 en 504. Op basis daarvan 

moet deze zijn aangelegd na het derde kwart van de zestiende eeuw. Een kleipijp en 

Nederrijnse kom dateren de vroegste gebruiksvulling van de put in de tweede helft van 

de zeventiende eeuw. 

Afgaande uit het aardewerk in de insteek van de reparatiekuil en de vulling van de 

tweede gebruiksfase van de put, kan de herbouw niet eerder hebben plaatsgevonden 

dan het laatste kwart van de zeventiende eeuw. 

De put moet omstreeks het begin van de achttiende eeuw in onbruik zijn geraakt. Dit is 

de sluitdatum van een groot deel van het aardewerk uit de put en tevens het einde van 

huis 505 dat met deze put geassocieerd wordt. Ervan uit gaande dat de greppels van 

structuur 703 ook onderdeel vormden van het erf, kan worden vastgesteld dat het erf 

en daarmee waterput tot in het eerste kwart van de achttiende eeuw in gebruik was.

Figuur 23.73
Versneden borstriem van het tuig van een 
trekpaard (V462) uit de onderste vulling van 
de gerenoveerde waterput 513 (vulling 6) (© 
CuirConnu).
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Tabel 23.136
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van waterput 513 naar vullingaard.

Tabel 23.137
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
waterput 513 per context.
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archeobotanie

De plaggen uit de putschacht zijn bemonsterd met als doel het herkomstgebied van 

de plaggen te achterhalen (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 - 26.3, 26.5 en 26.6). Daarnaast 

is een monster uit de eerste vulling van de waterput, die uit de gebruiksfase dateert, 

geïnventariseerd (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Dit laatst genoemde monster 

is rijk aan goed geconserveerde onverkoolde resten. Een enkele keer is een verkoolde 

plantenrest waargenomen. Houtskool is met meer dan vijftig stuks aanwezig. Tussen 

de onverkoolde macroresten zijn een pit van zoete of zure kers (Prunus avium/cerasus) 

en kapselfragmenten van vlas (Linum usitatissimum) vastgesteld. De meeste resten zijn 

van wilde planten van akkers, graslanden en ruderale plaatsen. Analyse van dit monster 

op macroresten en palynologisch materiaal is aan te bevelen om meer te weten te 

komen van het menselijk handelen uit deze periode.

De matrix van de plag bestaat uit wortels en stengelbases van grassen (Poaceae). Het 

assemblage aan plantenresten laat een mix zien van soorten die het gevolg zijn van 

menselijke activiteiten en soorten die duiden op de vegetatie van het herkomstgebied 

van de plag. Een pitfragment van pruim (Prunus domestica), een vrucht van boekweit 

(Fagopyrum esculentum) en een pit van gewone braam (Rubus fruticosus) verwijst 

naar voedselresten die waarschijnlijk op het nederzettingsterrein of in de waterput 

met de plag vermengd zijn geraakt. Het assemblage aan wilde planten is gevarieerd. 

Opvallend is echter dat soorten van heidevelden en (hoog)venen ontbreken. Daar 

tegenover staat de nadrukkelijke aanwezigheid van knopschubben en bladknoppen 

van onder meer zachte berk (Betula pubescens) en eik (Quercus). Er zijn daarnaast 

aanwijzingen voor zowel relatief voedselrijke graslanden: paardenbloem (Taraxacum 

officinale) en vertakte leeuwentand (Leontodon autumnalis), als meer voedselarme, 

droge graslanden: kleine leeuwentand (Leontodon saxalis) en schapenzuring (Rumex 

acetosella).

context wa 513 context

periode 1650-1725 periode

matrix: wortels/stengelbases/uitlopers grassen matrix: wortels/stengelbases/uitlopers

aantal getelde pollen en sporen 681   >200 geschat aantal getelde macroresten

pollenconcentratie 227.342   - -

N & % palynologisch materiaal N %   % N geschat percentage macroresten

bos- en bosrandplanten 166 24,4   40 >100 bos- en bosrandplanten

- - -   0 0 bosbodemschimmel

cultuurgewassen 158 23,2   5 + cultuurgewassen

akkerplanten en ruderalen 18 2,6   25 ca. 150-200 akkerplanten en ruderalen (greppelrus)

moerasplanten 0 0,0   10 + moerasplanten

waterplanten 0 0,0   0 0 waterplanten

graslandplanten 89 13,1   5 6 graslandplanten

heide- en (hoog)veenplanten 202 29,7   0 0 heide- en (hoog)veenplanten

algemene kruiden 45 6,6   15 ca. 30-50 niet in te delen

sporenplanten 3 0,4   - - -

Het palynologische beeld staat haaks op het beeld dat uit het macrorestenonderzoek 

naar voren komt. Het boompollenpercentage is met nog geen 25 procent laag en 

het pollenpercentage van struikhei (Calluna vulgaris) juist hoog (29,4%). Het pollen 

van cultuurgewassen is met ruim 23 procent uitzonderlijk hoog. Dit hoge percentage 

komt vooral voor rekening van rogge (Secale, 16%). Naast gerst of tarwe (Hordeum/

Triticum-type) is het stuifmeel van boekweit en walnoot (Juglans) ook weer present.

De diversiteit aan vegetatietypen en het grote verschil tussen de samenstelling aan 

macro- en microresten maakt dat de herkomst van de plag moeilijk te duiden is. 

Mogelijk is het palynologische materiaal afkomstig van een diepere laag uit de plag 

en is dat materiaal iets ouder dan de macroresten. De matrix van het macroresten-

Tabel 23.138
Overzicht pollen en botanische macroresten in 
de plaggen van de schacht van waterput 513.
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monster, die bij de analyse is aangeduid als ‘plag met strooisellaag’, ondersteunt deze 

gedachte. In dat geval is de plag afkomstig van een voormalig heideveld met in de 

buurt roggeakkers.

23.3.4 Kuilen

23.3.4.1 Kuil 514 (S182) (1350-1400) / werkput 51 (figuur 23.74)

Kuil 514 meet 3,7 bij 1,2 m en tekende zich rechthoekig af in het vlak. De kuil was 0,9 

m diep, waarmee deze voor circa 0,5 m in de leem lag. In doorsnede had de kuil rechte 

wanden en een overwegend vlakke bodem welke aan de beide uiteinde iets dieper 

insneed. De ondergrens vertoonde daarbij duidelijke spitsporen. 

De kuil had een gelaagde opbouw waarin drie type vullingen te onderscheiden waren: 

een rommelige vulling van verwerkt natuurlijk bodemmateriaal, een opvulling van 

homogene teelaarde vergelijkbaar met het plaggendek en een rommelige laag 

bestaande uit een mengsel van teelaarde brokken natuurlijk bodem:

1  heterogene laag donker grijsbruin, licht humusrijk zand met kleine brokjes 

bodemmateriaal (Ah en E);

2  homogene laag donker grijsbruin, humusrijk zand (teelaarde);

3 rommelige laag van verwerkt bodemmateriaal, hoofdzakelijk A en E met grote 

brokken humeus zand (Ah);

4 homogene laag donker bruingrijs, humusrijk zand (teelaarde);

7 heterogene laag van verwerkt bodemmateriaal, hoofdzakelijk B en C;

5 licht gelaagd pakket donker bruingrijs, humusrijk zand (teelaarde);

6 rommelige laag van verwerkt bodemmateriaal, hoofdzakelijk B en C;

vondsten en datering

In de vulling van de kuil werd slecht één stuk aardewerk gevonden: een fragment 

Elmpt dat niet scherper te dateren is dan tussen het laatste kwart van de twaalfde en 

de eerste helft van de veertiende eeuw.

Figuur 23.74
Profiel van kuil 514. Schaal 1:40.

Tabel 23.139
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van kuil 514 naar vullingaard.

Tabel 23.140
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
kuil 514 per context.
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De kuil oversnijdt huis 501 op grond waarvan deze moet dateren van na de eerste 

helft van de veertiende eeuw. Op basis van de ligging en de scherf wordt deze kuil 

geassocieerd met huis 502. Daarmee kan deze gedateerd worden in de tweede helft 

van de veertiende eeuw.

23.3.4.2 Kuil 515 (S452) (1325-1350) / werkput 52

onderzoek

Aanvankelijk is deze kuil beschouwd als onderdeel van de omgreppeling 701 en als 

zodanig onderzocht. Omdat deze perceelsgreppels al op enkele plaatsen waren 

doorsneden, is hierbij in eerste instantie volstaan met een tweetal coupes als 

onderdeel van de doorsneden van de waterputten. Omdat hierbij een aanzienlijke 

hoeveelheid aardewerk werd aangetroffen, is besloten dit deel van de greppel, tussen 

de bedrijven door, machinaal af te werken voor de verzameling van vondstmateriaal. 

Hoewel hierbij bleek dat de vullingopbouw verschilde van het overige deel van de 

greppel, is dit in het veld beschouwd als plaatselijke afwijking hierbinnen. Pas bij de 

uitwerking is een verband gelegd met de langgerekte kuilen van vindplaats 51 en 52. 

Om bovengenoemde reden is kuil 518 slecht fragmentair getekend. Wel is de humeuze 

vulling 2 bemonsterd voor palynologisch onderzoek. 

 
kuil

In het vlak tekent de kuil zich af als een langgerekt grondspoor met afgeronde korte 

zijden en meet 12,5 bij 3,0 m. De kuil is in de lemige bodem uitgegraven tot een diepte 

van 1,2 m (+13,66 m NAP) en heeft een vlakke bodem. De vulling kende een gelaagde 

opbouw met onderin een pakket overwegend bruingrijs, licht humushoudend lemig 

zand (vulling 4) en daarboven een laag licht grijs zand (vulling 3). Hierop bevond zich 

een pakket zwartgrijs, sterk humeus zand (vulling 2). Deze vullingen vertoonde een 

fijne, doch grillige gelaagde structuur en zijn toe te schrijven aan de gebruiksfase van 

de kuil. Dit pakket is afgedekt met een rommelige laag bestaande uit een mengsel 

van geel en grijs zand (vulling 7). Vervolgens is de kuil opgevuld met grijs, licht humeus 

zand met baksteen en houtskoolbrokjes, waarschijnlijk teelaarde (vulling 1) .

vondsten en datering

Het onderzoek van kuil 515 leverde in totaal 225 vondsten op. Hoewel aardewerk 

hierbinnen de grootste groep vormt (117 fragmenten), is ook dierlijk bot hier met 90 

stukken opvallend goed vertegenwoordigd. De samenstelling van het ensemble doet 

veronderstellen dat het hier gaat om huishoudelijk afval. 

Het merendeel van het materiaal moet na het einde van de dertiende eeuw zijn 

vervaardigd, een enkel stuk zelfs na het eerste kwart van de veertiende eeuw. Het 

Elmpter aardewerk is na het midden van de veertiende eeuw niet meer vervaardigd. 

Op grond daarvan kan de kuil gedateerd worden in het tweede kwart van de 

veertiende eeuw.

De kuil doorsneed greppel 700 en de insteek van waterput 507. Niettemin lijkt de 

sluitdatum overeen te komen met die van het hiermee geassocieerde huis 516. De 

ligging en oriëntatie van de kuil sloten aan op die van zowel huis 516 als huis 503. 

Echter, waterput 510 die bij deze laatste hoort, doorsneed de kuil. Waarschijnlijk 

markeert de kuil het einde van het erf van huis 516 en het begin van het erf van huis 

503. Dit verklaart zowel de oversnijdingen als waarom deze kuil zo netjes uitlijnt met 

elementen uit beide erven: de huizen, de kern van waterput 507 en greppel 701A.
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 Tabel 23.141
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van kuil 515 naar vullingaard.

Tabel 23.142
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
kuil 515 per context.
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23.4 Vindplaats 43: meerfasig erf uit de late middeleeuwen en 
Nieuwe tijd

Overzicht van structuren op vindplaats 43.

23.4.1 Huizen

23.4.1.1 Huis(?) 605 (1500-1600) / werkput 71 (figuur 23.75)

onderzoek

Huis 605 bestaat uit een cluster van sporen aan de noordzijde van werkput 71. 

Ondanks gerichte waarnemingen in het veld kon hieruit geen duidelijke plattegrond 

gereconstrueerd worden. Op grond van de rechthoekige vorm van het cluster en de 

ligging nabij de waterput wordt aangenomen dat het sporencluster de locatie van het 

hier bijbehorende huis markeerde. 

constructie 

Vanwege het fragmentaire karakter is de reconstructie onzeker. De kern van 

het grondplan meette 14,6 bij 4,4 m. De constructie bestond uit twee rijen van 

vermoedelijk vijf staanders, welke evenzoveel gebinten vormden. De afstand tussen 

de afzonderlijke gebinten lijkt uiteen te lopen: 4,3; 2,8; 4,6 en 3,4 m. De stijlen van de 

buitenste gebinten waren met 0,2 tot 0,5 m dieper ingegraven dan de tussengelegen 

staanders die niet meer 0,1 m diep reikten.

wanden

Aan de noordzijde werden op 1,4 m van de kern enkele sporen aangetroffen die 

mogelijk verband houden met een wand. Sporen tussen de staanders van het meest 

oostelijke gebint, duidde er op dat dit gebint zich in de korte wand bevond.

verdwijnen van het gebouw 

Nadat het huis buiten gebruik raakte, werd het ontmanteld. Hierbij werden de 

staanders uitgegraven.
Figuur 23.75
Plattegrond van huis 605. Schaal 1:200.
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vondsten en datering

In de vulling van de uitgraafkuilen werden tien voorwerpen aangetroffen. Het 

aardewerk omvat stukken uit de late middeleeuwen en de (vroege) Nieuwe tijd. Op 

grond van enkele scherven roodbakkend aardewerk kan worden vastgesteld dat het 

gebouw in ieder geval na het begin van de zestiende eeuw werd ontmanteld. 

De plattegrond werd doorsneden door waterput 635 en dateert derhalve voor het 

begin van de zeventiende eeuw. Op grond van de associatie met waterputten 633 en/of 

634 wordt huis 605 gedateerd in de zestiende eeuw.

23.4.1.2 Huisplaats(?) 606 (1600-1650) / werkput 71 (figuur 23.76)

onderzoek

Huisplaats 606 wordt gevormd door een sporencluster in het midden van werkput 71. 

Op grond van de ligging van de sporen binnen het omheinde erf en ten opzichte van 

de waterput 635 wordt aangenomen dat dit cluster de plaats van het bijbehorende 

huis markeert. Het bleek niet mogelijk hieruit een plattegrond te destilleren. De 

sporen zijn fragmentarisch overgeleverd en vertonen onderling aanzienlijk verschillen. 

Waarschijnlijk behoorde een deel hiervan aan de plattegrond van een huis uit de 

ijzertijd dat hoorde bij waterput 982 (S982). Vanwege de goede conservering van de 

sporen en de geringe hoeveelheid vondstmateriaal, was het niet mogelijk een duidelijk 

onderscheid te maken.

Ook de oriëntatie van het huis is onzeker. Het cluster had globaal een noord-zuid 

richting, maar de sporen die hierbinnen het meest kansrijk waren voor een 

kernconstructie (S938, 947, 989 en 1003) met deze oriëntatie bleken dermate 

verschillend dat het niet waarschijnlijk is dat deze onderdeel uitmaakten van dezelfde 

structuur. Wanneer de grote kuil aan de oostzijde (S1028) een kleine potstal was, was 

het huis waarschijnlijk oost-west georiënteerd vergelijkbaar met huis 604. 

constructie 

De sporen boden onvoldoende aanknopingspunten voor de reconstructie van het 

skelet. 

bijzondere elementen

Aan de oostzijde van het cluster bevond zich een grote kuil (S1028) die zich in het 

vlak aftekende als een afgeronde rechthoek van circa 3,8 bij 4,4 m. De kuil heeft een 

Tabel 23.144
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
huis 605 per context.

Tabel 23.143
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van huis 605 naar vullingaard.
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komvormige doorsnede met een grillige bodem. De vulling bestaat uit een rommelig 

pakket van grijs en donker grijs zand met brokken schoon leem en baksteenpuin. 

De kuil werd aan de oost- en zuidzijde geflankeerd door enkele kleine paalsporen. 

Mogelijk betreft het hier het restant van een kleine potstal waarvan de mest die na 

gebruik is uitgegraven en gedempt.

vondsten en datering

In de vulling van de sporen in dit cluster werden dertien vondsten aangetroffen. De 

elf stukken aardewerk omvatten materiaal uit de vijftiende, zestiende en zeventiende 

eeuw. 

Op grond van de associatie met waterput 635 wordt deze huisplaats gedateerd in de 

eerste helft van de zestiende eeuw. 

Figuur 23.76
Plattegrond van huisplaats 606. Schaal 1:200.

Tabel 23.145
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van huisplaats 606 naar vullingaard.

Tabel 23.146
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
huisplaats 606 per context.
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23.4.1.3 Huis(?) 608 (1650-1725) / werkput 71 (figuur 23.77)

onderzoek

Huis 605 bestaat uit enkele restanten van uitgebroken muurwerk aan de zuidzijde van 

werkput 71. Deze werden bij het verdiepen naar het sporenvlak aangetroffen in de 

onderzijde van het plaggendek. Dat een deel van de uitbraaksleuf bewaard is gebleven 

ter hoogte van waterput, is waarschijnlijk het gevolg van het inklinken van de grond in 

de insteek waarmee het muurwerk iets is verzakt.

Het muurwerk bevond zich nabij waterput 636, maar de oriëntatie ervan week 

tegelijkertijd af van de richting van archeologische sporen in de omgeving. Op grond 

daarvan wordt aangenomen dat het hier om de restanten van een huis gaat. Deze zijn 

echter dermate fragmentarisch dat een reconstructie van de plattegrond niet mogelijk 

is. Bovendien strekken de resten zich uit voorbij de grenzen van de put.

constructie 

De restanten muurwerk en uitbraaksleuven in combinatie met het ontbreken van 

sporen van ingegraven staanders, veronderstelt dat het gehele skelet op stiepen of 

een ondiepe funderingsmuur was gebouwd. Afgaande op het niveau van het huidige 

maaiveld, zullen deze ten hoogste 0,4 m diep ingegraven zijn geweest. 

De oriëntatie van het muurwerk veronderstelt dat het huis noordnoordwest-zuidzuid-

oost gericht was en daarmee vrijwel parallel lag aan de weg.

verdwijnen van het gebouw 

Nadat het huis buiten gebruik raakte, werd het ontmanteld. Hierbij werd het muurwerk 

uitgegraven.

vondsten en datering

De uitbraaksleuven bevatte alleen baksteen. Hiervan zijn tien fragmenten verzameld. 

Van een aantal stukken waren de afmetingen te bepalen. De breedte van de stenen 

varieerde tussen 9,5 en 12 cm, de dikte tussen 4,5 en 5,6 cm. 

Figuur 23.77
Plattegrond van huisplaats 608. Schaal 1:200.
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Huis 608 wordt geassocieerd met waterput 636. Op grond daarvan wordt deze 

gedateerd tussen 1650 en 1725. 

Het huis strekte zich aan de zuidzijde uit tot voorbij de grenzen van de werkput. 

Daarbij wordt deze oversneden door greppel 754.

23.4.2 Waterputten

23.4.2.1 Waterput 633 (S1014) ((1500) 1550-1600) / werkput 71 (figuur 23.78)

onderzoek

Waterput 633 bevond zich in de hoek van twee grote greppels en werd hierdoor 

doorsneden. Omdat de oversnijding duidelijk was, is gekozen bij het onderzoek van 

de waterput de oostelijke helft uit te graven. Daarmee werd het door de greppel 

verstoorde deel van het spoor verwijderd kon het intacte deel nader worden 

bestudeerd.

De put is onderzocht in drie vlakken. Bij het onderzoek bleek de putschacht 

gefundeerd te zijn op een scherm van gevlochten wilgentenen. Deze is vrij gelegd, 

gefotografeerd en getekend. Na documentatie is een fragment hiervan geborgen voor 

houtsoort onderzoek. 

grondspoor 

In het vlak tekende de waterput zich af als een bij benadering rechthoekige kuil van 

4,8 bij 4,0 m met aan de noordzijde een ronde kern. De insteek van de waterput 

was uitgegraven tot een diepte van 2,2 m, tot 12,15 m boven NAP en was in twee 

fasen opgevuld. De onderste vulling (vulling 6) bestond uit een mengsel van geel en 

enig donker bruin lemig zand met brokken schoon leem en vertoonde een gelaagde 

opbouw. De top van de insteek was opgevuld met donker bruingrijs, licht humeus zand 

(vulling 5). Deze vulling werd alleen waargenomen aan de zuidzijde van de putschacht 

en houdt mogelijk verband met een reparatie.

Het onderste deel van de putschacht was opgevuld met een pakket donkerbruin, 

sterk humeus zand met daarin brokjes verbrande leem (vulling 3). Deze vulling kan 

toegeschreven worden aan de gebruiksfase van de put. De laag werd afgedekt door 

een pakket donker grijs zand met houtskooldeeltjes (vulling 4). De plaggenstructuur 

van deze vulling verraad dat deze oorspronkelijk bestond uit gestoken zoden. Deze 

lijken verder niet op de plaggen van de putschacht en komen vermoedelijk ergens 

anders vandaan, vermoedelijk uit de directe omgeving van de put. De vulling van het 

bovenste deel van de put, vulling 1, is donkerder dan het onderliggende pakket maar 

komt hier in samenstelling verder overeen.

constructie

De kuil voor de put werd gegraven tot diep in de leem (S5005.2). Hierbij lijkt geen 

specifieke bodemlaag te zijn opgezocht of gevonden. Waarschijnlijk was het waterpeil 

hierbij leidend. Onderin de kuil werd een scherm van gevlochten wilgentenen 

aangebracht (figuur 23.79). Deze was 2,0 bij 1,6 m en diende als fundering voor de 

putschacht. De schacht werd opgetrokken uit plaggen en had een binnendiameter van 

1,0 m. Deze plaggen waren ongeveer 30 cm lang en de dikte varieerde tussen de 5 en 

10 cm. De plaggen waren trapeziumvormig uitgestoken om het opstapelen van een 

ronde schacht te vergemakkelijken. 

Tabel 23.147
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van huis 608 naar vullingaard.
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Figuur 23.78
Profiel van waterput 633. Schaal 1:40.

Figuur 23.79
Waterput 533 was gefundeerd op een scherm 
van gevlochten wilgentenen.
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reparatie

De afwijkende vulling in de top van de insteek, aan de zuidzijde van de putschacht 

duidt mogelijk op een reparatie van de put. De opbouw van de putschacht gaf hierover 

geen uitsluitsel. 

verdwijnen van de constructie

Nadat de put buiten gebruik raakte, werd deze gedempt. Hierbij is de schacht 

opgevuld met zoden, vermoedelijk uit de directe omgeving van de put. 

vondsten en datering

Buiten het hout van het vlechtwerkscherm werden in de vulling van de put werden 

slechts twee vondsten aangetroffen. Een scherf roodbakkend aardewerk uit het 

bovenste deel van de schachtvulling toont dat de put na 1400 moet zijn gedempt. In de 

uitgegraven grond werd nog een musketkogel gevonden. Deze maakt een datering in 

de vroege nieuwe tijd aannemelijk.

 Waterput 633 oversneed de greppels van structuur 753 en moet daarmee na het laatste 

kwart van de vijftiende eeuw dateren.

Binnen de reeks opvolgende waterputten gaat 633 in ieder geval vooraf aan waterput 

635. De volgorde ten opzichte van waterput 634 is echter uit het vondstmateriaal niet 

op te maken. De overlap van huis 605 van laatstgenoemde veronderstelt dat deze 

voorafgaat aan waterput 633. Op basis daarvan wordt deze gedateerd in de tweede 

helft van de zestiende eeuw.

archeobotanie

Om de herkomst van de plaggen te achterhalen is één plag op botanische macroresten 

en palynologisch materiaal geïnventariseerd (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1, 26.2 en 

26.5). De macroresten zou bij analyse geen aanvullende informatie opleveren en is niet 

uitgevoerd. Het palynologische materiaal is wel geanalyseerd (hoofdstuk 26, bijlage 

26.6).

De matrix van de plag bestaat uit niet te determineren wortels en rizomen. Verder valt 

het zeer hoge aantal sclerotia van de zwarte peperkorrelzwam (Cenococcum geophilum) 

op. Deze zwam komt voor in de strooisellaag van matig voedselarme loofbossen op 

zand- en veengrond.2 Zaden van tormentil (Potentilla erecta), pilzegge (Carex pilulifera) 

en mogelijk pitrus (Juncus effusus-type) complementeren het beeld.

Verwijst de grote hoeveelheid sclerotia van zwarte peperkorrelzwam al naar een plag 

uit loofbos, het palynologisch onderzoek maakt zichtbaar uit welk type loofbos de plag 

afkomstig is. Het boompollenpercentage bedraagt bijna 80 procent en de belangrijkste 

vertegenwoordigers zijn beuk (Fagus, 17,8%), els (Alnus, 15,2%), eik (Quercus, 15%), 

haagbeuk (Carpinus betulus, 12,6%), berk (Betula, 11,4%) en hazelaar (Corylus, 6,5%).

2  Bron: NMV Verspreidingsatlas paddenstoelen (www.verspreidingsatlas.nl). De soort staat tegen-
woordig als zeer zeldzaam te boek.

Tabel 23.148
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van waterput 633 naar vullingaard.

Tabel 23.149
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
waterput 633 per context.
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context wa 633 context

periode 1550-1600 periode

matrix: wortels/stengelbases/uitlopers onbepaald matrix: wortels/stengelbases/uitlopers

aantal getelde pollen en sporen 658   ca. 50 geschat aantal getelde macroresten

pollenconcentratie 8.738.064   - -

N & % palynologisch materiaal N %   % N geschat N & % macroresten

bomen en struiken (drogere gronden) 525 79,8   0 0 bos- en bosrandplanten

- - -   ++++ >1000 bosbodemschimmel

cultuurgewassen 4 0,6   0 0 cultuurgewassen

akkerplanten en ruderalen 1 0,2   0 0 akkerplanten en ruderalen

moerasplanten 2 0,3   0 0 moerasplanten

waterplanten 0 0,0   0 0 waterplanten

graslandplanten 59 9,0   0 0 graslandplanten

heide- en (hoog)veenplanten 29 4,4   90 ++ heide- en (hoog)veenplanten (vnl. tormentil)

algemene kruiden 12 1,8   10 + niet in te delen

sporenplanten 26 4,0   - - -

23.4.2.2 Waterput 634 (S903) (1500 – 1550 (1600)) / werkput 71 (figuur 23.80)

onderzoek

Waterput 634 lag aan de noordzijde van de vindplaats voor de helft onder greppel 751. 

Omdat de oversnijding duidelijk was, is gekozen bij het onderzoek de noordelijke helft 

van het spoor uit te graven. Daarmee werd het door de greppel verstoorde deel van 

het spoor verwijderd en kon het intacte deel nader onderzocht worden.

De opgraving van de waterput is zonder verdere bijzonderheden verlopen. Daarbij 

zijn de plaggenschacht en de vulling van de gebruiksfase van de put bemonsterd voor 

archeobotanisch onderzoek.

grondspoor

De waterput tekende zich in het vlak af als een rond spoor met een diameter van 5,6 

m met in het midden een ronde kern. De insteek reikte tot een diepte van 3,2 m, 11,3 

m boven NAP. In de vulling hiervan werden twee lagen onderscheiden die in feite 

deel uitmaken van hetzelfde handeling. De onderste vulling (vulling 6) bestond uit 

een mengsel van geel en enig donker bruin, lemig zand met brokken schoon leem en 

vertoonde een gelaagde opbouw. Het aandeel en de omvang van de leembrokken nam 

naar beneden toe. De vulling hierboven was vergelijkbaar met de onderliggende, maar 

bevatte een groter aandeel donker bruingrijs, licht humeus zand (vulling 5).

In het resterende deel van de putschacht werden twee vullingen onderscheiden. 

Onderin bevond zich een vrij homogeen pakket donker bruingrijs, sterk humeus zand 

(vulling 8). Deze laag is ontstaan gedurende de gebruiksfase van de put. Hierop bevond 

zich een beduidend heterogener pakket bruin, licht humeus zand (vulling 7).

Het bovenste deel van de putschat is uitgegraven. In de vulling van de uitgraafkuil 

werden drie lagen onderscheiden. De onderste bestond uit een dunne, rommelige laag 

bruingrijs zand met leembrokjes (vulling 3). Hierop bevond zich een pakket donker 

grijs, humeus zand, met aan de onderzijde een gelaagde opbouw (vulling 2). Het 

bovenste deel van de uitgraafkuil was gevuld met grijs zand en had een heterogene 

structuur (vulling 1).

constructie

De kuil voor de put werd gegraven tot diep in de leem (S5005.2). Hierbij lijkt geen 

specifieke bodemlaag te zijn opgezocht of gevonden. Waarschijnlijk was het waterpeil 

hierbij leidend. 

In deze kuil werd uit plaggen een putschacht opgetrokken. Deze had een 

binnendiameter van 1,0 m en was gefundeerd op de velg van een karrenwiel waaruit de 

Tabel 23.150
Overzicht pollen en botanische 
macroresten in de plaggen van de 
schacht van waterput 633.
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naaf en de twaalf spaken waren verwijderd. Het wiel bestond uit zes segmenten en had 

buitendiameter van 133 cm. De pennen waarmee de eikenhouten segmenten waren 

verbonden waren geborgd met een deuvel.

De plaggen die voor de schacht zijn gebruikt waren gemiddeld 30 cm lang en 5 tot 10 

cm dik en waren trapeziumvormig afgewerkt om het stapelen van de ronde schacht te 

vergemakkelijken.

verdwijnen van de constructie

Nadat de waterput buiten gebruik werd genomen, is deze gedempt en gedeeltelijk 

ontmanteld. Hierbij werd de schacht tot een diepte van 1,5 m uitgegraven. Daarbij 

heeft men de plaggen verwijderd. Vermoedelijk is dit gedaan om deze als meststof 

te gebruiken. In de vulling van de demping van de schacht en de uitgraafkuil werden 

hiervan geen sporen aangetroffen.

vondsten en datering

Buiten het karrenwiel werden in de vulling van de waterput zeven voorwerpen 

aangetroffen. De zes stukken aardewerk waren daarvan bruikbaar voor de datering van 

deze put. 

Twee fragmenten geglazuurd steengoed uit de onderste vulling van de putschacht 

veronderstellen dat de put in de vijftiende of de zestiende eeuw in gebruik was. Een 

fragment van een voetschaal geeft aan dat de put na het midden van de vijftiende 

eeuw gedempt werd. In de vulling van de uitgraafkuil bevond zich daarnaast nog een 

stuk van een steelkom welke erop wijst dat de put na het begin van de zestiende eeuw 

werd ontmanteld.

Waterput 634 doorsnijdt de greppels van structuur 753 en kan op grond daarvan op zijn 

vroegst in het laatste kwart van de vijftiende eeuw zijn aangelegd, maar vermoedelijk 

in het begin van de zestiende eeuw. 

Figuur 23.80
Profiel van waterput 634. Schaal 1:40.



1134 BeSt-aarle

Put 634 is onderdeel vaan een reeks opeenvolgende waterputten. Hierbinnen gaat 

deze in ieder geval vooraf aan waterput 635. De volgorde ten opzichte van waterput 

633 is echter niet op te maken uit het vondstmateriaal. Omdat huis 605 de insteek van 

put 634 overlapt, wordt aangenomen dat deze ouder is dan 633. Op grond daarvan 

wordt deze gedateerd in de eerste helft van de zestiende eeuw.

archeobotanie

Een plag uit de putbeschoeiing is onderzocht op macroresten en palynologisch 

materiaal. Beide submonsters zijn na inventarisatie geanalyseerd (hoofdstuk 26, 

bijlagen 26.1 - 26.3, 26.5 en 26.6).

De matrix van het macrorestenmonster bestaat uit wortels en rizomen van 

cypergrassen (Cyperaceae) en grassen (Poaceae). Er zijn veel zaden van tormentil 

(Potentilla erecta) aanwezig, een plant van voedselarme zand- en veengrond. Er 

lijkt wat nederzettingsruis in de plag geïnfiltreerd te zijn. Dat blijkt uit de zaden van 

varkensgras (Polygonum aviculare) en greppelrus (Juncus bufonius), maar vooral ook 

uit het stuifmeel van granen, waaronder rogge (Secale), boekweit (Fagopyrum), vlas 

(Linum usitatissimum-type) en walnoot (Juglans), dat bij elkaar bijna 12 procent van 

het getelde palynologische materiaal beslaat. Het stuifmeel van grassen en andere 

graslandplanten, zoals smalle weegbree (Plantago lanceolata-type) en mogelijk 

veldzuring (Rumex acetosa-type), neemt ruim 21 procent van het pollen in. Het pollen 

van cypergrassen (Cyperaceae) is minder prominent aanwezig. Daarmee lijken de 

rizomen vooral van grassen te zijn. Gezien het voorkomen van de zaden van tormentil 

wordt aangenomen dat de plag afkomstig is van een relatief voedselarm grasland, ook 

wel schraalland genoemd. De nadrukkelijke aanwezigheid van berkenstuifmeel (Betula) 

ondersteunt deze gedachte.

Tabel 23.151
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van waterput 634 naar vullingaard.

Tabel 23.152
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
waterput 634 per context.
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context wa 634 context

periode 1500-1550 periode

matrix: wortels/stengelbases/uitlopers
cypergrassen/grassen 
& indet. matrix: wortels/stengelbases/uitlopers

aantal getelde pollen en sporen 715   >100 geschat aantal getelde macroresten

pollenconcentratie 1.563.744   - -

N & % palynologisch materiaal N %   % N geschat N & % macroresten

bos- en bosrandplanten 270 37,8   + + bos- en bosrandplanten

- - -   0 0 bosbodemschimmel

cultuurgewassen 83 11,6   1 1 cultuurgewassen

akkerplanten en ruderalen 15 2,1   + + akkerplanten en ruderalen

moerasplanten 10 1,4   2 2 moerasplanten

waterplanten 0 0,0   0 0 waterplanten

graslandplanten 153 21,4   0 0 graslandplanten

heide- en (hoog)veenplanten 93 13,0   96 +++ heide- en (hoog)veenplanten (= tormentil)

algemene kruiden 86 12,0   2 1 niet in te delen

sporenplanten 5 0,7   - - -

23.4.2.3 Waterput 635 (S921) ((1575) 1600 – 1650) / werkput 71 figuur 23.81)

onderzoek

Waterput 635 lag vrij in de put en de kern tekende zich duidelijk af. Bij de keuze van de 

couperichting werden er geen inhoudelijke voorkeuren en is gekozen voor een logistiek 

optimale aanpak. 

De opgraving van de waterput is zonder verdere bijzonderheden verlopen. De plaggen 

van de putschacht en de vulling van de gebruiksfase van de put zijn bemonsterd voor 

archeobotanisch onderzoek. Van het karrenwiel is na documentatie in het vlak één 

segment meegenomen voor nader onderzoek.

grondspoor

In het vlak tekende de waterput zich af als een ronde kuil met een doorsnede van 5,0 

m met in het midden een ronde kern. De insteek van de put was reikte tot een diepte 

van 2,6 m, waarbij de bodem zich bevond op 11,85 boven NAP. Daarbij was deze 

uitgegraven met een vertrapping. De insteek was opgevuld met een mengsel van geel 

en enig donker bruin, lemig zand met brokken schoon leem en vertoonde een gelaagde 

opbouw (vulling 2). 

In het resterende deel van de putschacht werden twee vullingen onderscheiden. 

Onderin bevond zich een homogene laag donker bruingrijs, sterk humeus zand 

(vulling 9). Het pakket hierboven kenmerkte zich door een gelaagd pakket grijs en 

donker bruins grijs, humeus zand (vulling 4). Vermoedelijk kunnen beide lagen worden 

toegeschreven aan het gebruik van de put. Naar boven toe wordt vulling 4 rommeliger 

en de precieze grens met het bovenliggende pakket is niet geheel duidelijk. Dit pakket 

bestaat uit een mengsel van donker grijs, donker bruingrijs en geel zand en heeft een 

rommelige structuur (vulling 3). In de vulling zijn op verschillende plaatsen plaggen te 

herkennen. Deze zijn afkomstig van de plaggenschacht. Deze vulling is de onderste 

van een uitgraafkuil waarmee de bovenkant van de schacht werd ontmanteld. Het 

bovenste deel hiervan was opgevuld met donker grijs, licht humeus zand (vulling 1). 

constructie

De kuil voor de put werd gegraven tot diep in de leem (S5005.2). Hierbij lijkt geen 

specifieke bodemlaag te zijn opgezocht of gevonden. Waarschijnlijk was het waterpeil 

hierbij leidend. De insteek werd getrapt gegraven, maar kon, vanwege de stevigheid 

van de bodem, onderin vrij stijl worden aangelegd. 

Tabel 23.153
Overzicht pollen en botanische macroresten 
in de plaggen van de schacht van waterput 
634.
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In deze kuil werd een putschacht opgetrokken uit plaggen. Deze had een 

binnendiameter van 1,1 m en was gefundeerd op de velg van een karrenwiel waaruit 

de naaf en de spaken waren verwijderd. Het wiel bestond uit zes segmenten en had 

buitendiameter van 126 cm. De plaggen die voor de schacht zijn gebruikt waren 

gemiddeld 30 cm lang en 5 tot 10 cm dik en waren trapeziumvormig afgewerkt om het 

stapelen van de ronde schacht te vergemakkelijken. Uit de gelaagde opbouw van de 

insteekvulling is af te leiden dat deze in stappen werd opgevuld, tegelijkertijd met het 

opstapelen van de plaggenschacht. 

verdwijnen van de constructie

Nadat de waterput buiten gebruik werd genomen, is deze gedempt en gedeeltelijk 

ontmanteld. Hierbij werd de schacht tot een diepte van 1,0 m uitgegraven. Daarbij 

heeft men de plaggen verwijderd. Vermoedelijk is dit gedaan om deze als meststof 

te gebruiken. In de vulling van de uitgraafkuil werden hier slechts enkele plaggen van 

teruggevonden. 

vondsten en datering

In de vulling van het spoor werden, buiten het karrenwiel, 22 voorwerpen aangetroffen. 

De fibula die in de vrijgekomen grond werd gevonden kan worden opgevat als opspit 

en houdt ongetwijfeld verband met de bewoning op deze locatie in de Romeinse tijd. 

De twaalf stukken aardewerk waren bruikbaar voor de datering van deze put. Deze 

groep bevatte zowel stukken uit de zestiende als uit de zeventiende eeuw. 

Het jongste materiaal uit de schachtvulling waren twee fragmenten van een tabakspijp 

die op grond van het kenmerkende massieve en gedrongen model tussen 1640 en 1660 

moet zijn vervaardigd. Dit toont dat de put na 1640 moet zijn gedempt. 

Minder duidelijkheid bestaat er over de precieze aanvangsdatum van de put. 

Roodbakkend aardewerk en steengoed uit de gebruiksfase van de put veronderstellen 

dat de put voor het einde van de zestiende eeuw al in gebruik was. Vanwege het 

fragmentaire karakter van dit materiaal kan het echter ook gaan om opspit van 

materiaal uit de vorige bewoningsfase. 

Binnen de reeks opvolgende waterputten wordt 635 beschouwd als de opvolger van 

634 en voorganger van 636. Op grond daarvan wordt put 635 gedateerd in de eerste 

Figuur 23.81
Profiel van waterput 635. Schaal 1:40.
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helft van de zestiende eeuw met de kanttekening dat de constructie mogelijk nog voor 

het begin van die eeuw heeft plaats gevonden.

archeobotanie

Botanisch onderzoek aan één van de plaggen leverde de volgende informatie over de 

herkomst van de plag (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 - 26.3, 26.5 en 26.6).

De matrix bestaat uit wortels en rizomen van grassen en cypergrassen (Cyperaceae), 

met een enkele wortel of twijg van een heiachtige (Ericaceae). Via de zaden kan iets 

meer ingezoomd worden op de herkomst van de plag. Er zijn opvallend veel zaden 

van greppelrus (Juncus bufonius) gevonden, een soort van open, voedselrijke, natte 

tot vochtige grond. Een nootje van scherpe zegge (Carex acuta) verwijst eveneens 

naar een natte, voedselrijke ondergrond. Van beide soorten is eerder te verwachten 

dat ze in de omgeving van de waterput voorkwamen, dan dat ze verwijzen naar de 

herkomst van de plag. Het is denkbaar dat de zaden van tormentil (Potentilla erecta), 

blauwe zegge (Carex panicea), mogelijk bleke zegge (Carex cf. pallescens) en gewone/

slanke waterbies (Eleocharis palustris/uniglumis) wel met de plag geassocieerd kunnen 

worden.

Het pollenbeeld laat eveneens een mix zien van soorten die met menselijk handelen 

te maken hebben en soorten van een natuurlijke ondergrond. De percentages pollen 

van cultuurgewassen en akkerplanten zijn met ruim 13 procent relatief hoog. Onder 

de cultuurgewassen zijn soorten aanwezig als mogelijk hennep (Cannabinaceae) en 

Tabel 23.154
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van waterput 635 naar vullingaard.

Tabel 23.155
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
waterput 635 per context.
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walnoot (Juglans), naast het pollen van boekweit (Fagopyrum) en granen, waaronder 

rogge (Secale). De categorie ‘graslandplanten’ en planten van ‘heide en (hoog)

veen’ scoren hoog, met percentages van respectievelijk bijna 28 en ruim 17 procent. 

Interessant is de variatie van microfossielen van mogelijke mestschimmels. In zuivere 

plaggenmonsters komen deze resten vrijwel niet voor (zie hoofdstuk 26, bijlage 26.6), 

terwijl ze in monsters waarin ook palynologische resten van cultuurgewassen en 

akkerplanten wel aanwezig zijn.

context wa 635 context

periode 1600-1650 periode

matrix: wortels/stengelbases/uitlopers cypergrassen/grassen & indet. matrix: wortels/stengelbases/uitlopers

aantal getelde pollen en sporen 665   >1000 geschat aantal getelde macroresten

pollenconcentratie 8.866.944   - -

N & % palynologisch materiaal N %   % N geschat N & % macroresten

bomen en struiken (drogere gronden) 199 29,9   + 2 bos- en bosrandplanten

- - -   0 0 bosbodemschimmel

cultuurgewassen 59 8,9   + 1 cultuurgewassen

akkerplanten en ruderalen 28 4,2   98 ++++ akkerplanten en ruderalen (veel greppelrus)

moerasplanten 6 0,9   + 1 moerasplanten

waterplanten 0 0,0   0 0 waterplanten

graslandplanten 184 27,7   0 0 graslandplanten

heide- en (hoog)veenplanten 116 17,4   2 ca. 20 heide- en (hoog)veenplanten

algemene kruiden 70 10,5   + 1 niet in te delen

sporenplanten 3 0,5   - - -

23.4.2.4 Waterput 636 (S1061) (fase 1: 1650 - 1675 (1700); fase 2: 1675 
(1700) – 1725) / werkput 71 (figuur 23.82) 

onderzoek

Omdat in het spoor twee, duidelijk verschillende insteken liet zien, was bij aanvang 

duidelijk dat de put twee constructiefasen had gekend waarbij de put een keer was 

hersteld of in zijn geheel vervangen door een nieuwe put op dezelfde plaats. Omdat de 

kern in beide gevallen in het hart van het spoor mocht worden verwacht, is het spoor 

door het midden gecoupeerd. Daarbij werd het noordelijke deel uitgegraven. De put is 

zonder bronbemaling opgegraven. Vanwege instabiliteit van de vulling, is dit put twee 

delen gedaan. De plaggen van de putschacht en de vulling van de gebruiksfase van de 

put zijn bemonsterd voor archeobotanisch onderzoek.

Vanwege de diepte van de tweede insteek werd in het veld werd aanvankelijk van 

uitgegaan van het laatste. Op grond van de samenstelling van het vondstmateriaal, 

de vorm en textuur van de onderste schachtvulling en de vorm van de schacht is bij 

de uitwerking vastgesteld dat het waarschijnlijk toch om een grondige renovatie ging 

waarbij het onderste deel van de schacht weliswaar werd vrijgelegd, maar vervolgens 

weer werd hergebruikt. 

grondspoor

In het vlak tekende de vroegste insteek (fase 1) zich af als een vierkante kuil van 4,4 bij 

4,7 m. Deze insteek was oorspronkelijk getrapt uitgegraven. Hiervan resteerde alleen 

de bovenste trap. Deze was uitgegraven tot een diepte van 1,4 m en op gevuld met een 

rommelig pakket gebroken bodem die hoofdzakelijk bestond uit schoon leem (vulling 6 

en 7). De bodem aan de onderzijde van de putschacht was ook enigszins verrommeld, 

maar een duidelijk contour was hierin niet herkenbaar. Waarschijnlijk hoorde dit deel 

eveneens bij de oorspronkelijke insteek. Daarmee reikte de putkuil tot 2,9 m onder het 

vlakniveau, op 11,5 m boven NAP.

Tabel 23.156
Overzicht pollen en botanische macror-
esten in de plaggen van de schacht van 
waterput 635.
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De vierkante insteek werd doorsneden door de insteek van de tweede fase. Deze 

tekende zich af als een ronde kuil met een diameter van 4,5 m. Deze was uitgegraven 

tot een diepte van 2,4 m en reikte vrijwel tot de bodem van de putschacht. Deze 

insteek was opgevuld met een rommelig pakket van bruingrijs, licht humeus zand met 

brokken schoon leem en enige stukken baksteen (vulling 2). 

Het diepste deel van de plaggenschacht was opgevuld met donker zwartgrijs, sterk 

humeus zand (vulling 8). De komvormige bovenzijde van deze laag suggereert dat 

deze in het verleden een keer gedeeltelijk werd uitgegraven. Deze vulling wordt 

toegeschreven aan de eerste fase van de waterput.

Hierboven bevond zich een pakket donker grijs, humeus zand (vulling 4). Onderin 

had deze een gelaagde opbouw en naar boven toe werd deze rommeliger en bevatte 

brokken leem. De grens met de bovenliggende laag (vulling 3) was dan ook niet precies 

aan te geven. Deze vulling wordt toegeschreven aan de tweede fase van de put. 

Vulling 3 bestond eveneens hoofdzakelijk uit donker grijs, humeus zand, maar 

onderscheidde zich door een nog rommeligere structuur en de aanwezigheid van 

humeuze kluiten. Deze laatste waren vermoedelijk geen plaggen. Bovenin was de 

schachtvulling aanmerkelijk homogener en bestond uit donker grijs zand met kleine 

brokjes leem (vulling 1). Deze vulling was vergelijkbaar met het materiaal uit het 

bovenste deel van de insteek.

 

constructie

De kuil voor de put werd gegraven tot diep in de leem (S5005.2). Hierbij lijkt geen 

specifieke bodemlaag te zijn opgezocht of gevonden. Waarschijnlijk was het waterpijl 

hierbij leidend. De kuil reikt in ieder geval een flink stuk onder de reductiegrens in de 

leem.

Onderin de insteek werd uit plaggen een putschacht opgetrokken met een 

binnendiameter van 0,9 m. Hiertoe lijkt eerste een funderingsgreppel uitgegraven 

te zijn. De onderzijde van de putschacht was daarmee dieper de bodem van de put. 

Daarbij werd geen aanvullende fundering toegepast.

De plaggen die voor de schacht zijn gebruikt waren gemiddeld 30 cm lang en 5 tot 10 

cm dik en waren trapeziumvormig afgewerkt om het stapelen van de ronde schacht te 

vergemakkelijken.

Figuur 23.82
Profiel van waterput 636. Schaal 1:40.
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reparatie

Gedurende zijn gebruiksleven is de waterput een keer ingrijpend gerenoveerd. Hierbij 

is de putschacht vrijwel geheel vrij gelegd en gedeeltelijk ontmanteld. Vervolgens werd 

de schacht vanaf een diepte van ongeveer 1,8 m opnieuw opgebouwd. Daarbij werd 

deze geleidelijk vergroot toe een binnendiameter van 1,5 m. Op het oog was er geen 

onderscheid tussen de plaggen van de beide constructiefasen. Op grond daarvan wordt 

een vergelijkbare herkomst verondersteld. 

Bij het herstel is de schacht ook een keer opnieuw opgeschoond. Hierbij werd vulling 

8 gedeeltelijk uitgegraven. Vulling 4 laat een duidelijke komvormige insnijding 

zien in dit pakket. Het motief voor de reparatie was waarschijnlijk de staat van de 

plaggenschacht. Van een instorting lijkt echter geen spraken. Noch in de kernvulling, 

noch in de insteek van de reparatie werden plaggen aangetroffen. Op grond daarvan 

kan worden aangenomen dat de schacht op het moment van reparatie intact was en 

netjes ontmanteld kon worden.

verdwijnen van de constructie

Nadat de put in buiten gebruik raakte, is deze gedempt. Daarbij werd grond gebruikt 

uit de directe omgeving van de put. Onder het maaiveld werd de schacht niet 

ontmanteld. 

vondsten en datering

In de vulling van dit spoor werden 69 voorwerpen aangetroffen. Hiervan kunnen er 

twaalf worden toegeschreven aan de eerste constructiefase en vijftig aan de tweede. 

Uit de stort werden nog zeven stukken verzameld. 

Het gros van het materiaal uit de schachtvulling van de eerste fase van de put dateert 

uit de late zestiende en de zeventiende eeuw. Een fragment van een faience bord 

toont dat in ieder geval een deel van deze vulling na het eerste kwart van de zestiende 

eeuw tot stand kwam. 

De insteek van de tweede fase van de put bevatte achtstukken aardewerk welke 

hoofdzakelijk dateerde uit de zeventiende of achttiende eeuw. De aanwezigheid 

van een fragment van een steengoed kan uit het Westerwald met een versiering 

van kraslijnen en kobalt veronderstelt dat reparatie van de put na midden van de 

zeventiende eeuw is uitgevoerd. 

De meest opvallende vondst uit de vulling van tweede fase van de put was een 87 cm 

lange, eikenhouten paal met een rechthoekige doorsnede (8 bij 13 cm) bovenaan een 

ronde knop. Deze paal was vermoedelijk onderdeel van een wagen en stond rechtop in 

de put. Daarnaast werden onderin twee liggende eikenplanken aangetroffen. Andere 

opmerkelijke vondsten uit deze laag waren een zool en hielsteun van een kinderschoen 

(V1672) en twee hoefijzers.

De dateringsbreedte van het aardewerk omvat een periode van de late zestiende 

tot de achttiende eeuw. Een fragment van een bord uit roodbakkend aardewerk 

ondersteunt de datering van het materiaal uit de insteek na het midden van de 

zeventiende eeuw. Het jongste stuk in de vulling is een fragment van een tabakspijp. 

De kop is van een trechtervormig model met daarop in reliëf het wapen van Gouda 

tussen twee leeuwen en wordt gedateerd in de eerste helft van de achttiende eeuw. 

Dit vormt de sluitdatum van de put.

In aanvulling op het bovenstaande wordt aangenomen dat waterput 636 de jongste is 

een reeks van opvolgende putten op deze vindplaats. Daarmee is het de opvolger van 

waterput 635 en zal deze op zijn vroegst zijn aangelegd omstreeks het midden van de 

zeventiende eeuw. 
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De met deze bewoningsfase geassocieerde kuil 667 bevestigd dat het erf ten minste 

tot het eerste kwart van de achttiende eeuw bewoond werd.

Wanneer de put precies gerepareerd werd is onduidelijk, maar aangenomen wordt dat 

dit in het laatste kwart van de zeventiende eeuw gebeurde. 

archeobotanie

Eén van de plaggen uit de putschacht (fase 1) is onderzocht op macroresten en 

palynologisch materiaal in verband met een herkomstbepaling van de plaggen 

(hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 - 26.3, 26.5 en 26.6). Beide materiaalcategorieën waren 

goed vertegenwoordigd, waarna op beide een analyse is uitgevoerd. Het monster 

van de plag lijkt ook nu weer te bestaan uit resten van planten van verschillende 

vegetatietypen.

De matrix van de plag bestaat uit wortels en stengelbases van cypergrassen 

(Cyperaceae) en grassen (Poaceae), naast mosresten en talloze niet identificeer-

bare fijne wortels en haarwortels. Tussen de macroresten zijn de cypergrassen en 

de grassen vertegenwoordigd met geel cypergras (Cyperus flavescens), mannagras 

(Glyceria fluitans), scherpe zegge (Carex acuta), blauwe zegge (Carex panicea), 

tandjesgras (Danthonia decumbens) en niet met zekerheid te determineren gele zegge 

(Carex flava-type). De genoemde soorten hebben een voorkeur voor standplaatsen 

die gedurende een deel van het jaar nat zijn. Zo groeide geel cypergras – de soort 

komt inmiddels niet meer in Nederland voor – op in de winter overstromende en 

in de zomer droogvallende, maar niet uitdrogende zandgrond. De meeste van de 

genoemde soorten komen voor op matig voedselarme tot matig voedselrijke grond. 

Alleen mannagras en scherpe zegge zijn op natte voedselrijke grond te vinden. Het 

voedselrijke karakter van de ondergrond wordt ondersteund door de aanwezigheid 

van zaden van greppelrus en waterpeper (Persicaria hydropiper). De voedselarmere 

component blijkt uit de zaden van schapenzuring (Rumex acetosella), die overigens 

een voorkeur voor droge grond heeft. Naast resten van wilde planten zijn enkele 

voedselplanten gevonden: een nootje van boekweit (Fagopyrum esculentum), een 

aarspilfragment van rogge (Secale cereale) en enkele pitten van gewone braam (Rubus 

fruticosus).

Tabel 23.157 
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van waterput 636 naar vullin-
gaard.
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In het palynologische materiaal is het boompollenpercentage vrij laag (35,1%). Het 

pollen van berk (Betula, 11%), els (Alnus, 9,7%) en eik (Quercus, 8,7%) neemt het 

grootste aandeel in. Tussen het niet-boompollen is dat van graslandplanten het best 

vertegenwoordigd (26,3%), gevolgd door pollen van niet nader in te delen kruiden 

(18,8%). Het pollenpercentage van cultuurgewassen is voor Best-Aarlese begrippen 

laag (5,7%). Wel is het pollen van boekweit en walnoot (Juglans) naast dat van rogge en 

andere granen vertegenwoordigd.

Hoewel het plaggenmonster ook resten van het nederzettingsterrein bevat, heeft het 

botanisch onderzoek wel een indruk opgeleverd van de herkomst van de plag. Deze 

lijkt te zijn gestoken in een grasland dat ’s winters nat en ’s zomers droog viel, maar 

waarvan de grond niet uitdroogde. De zoden zouden van de flank van de dekzandrug 

of beekdal afkomstig kunnen zijn, maar het is ook denkbaar dat ze gestoken zijn langs 

de rand van een ven, waar door begrazing de oorspronkelijk voedselarme ondergrond 

met meststoffen verrijkt is.

Tabel 23.158
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
waterput 636 per context.
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context wa 636 context

periode 1650-1725 periode

matrix: wortels/stengelbases/uitlopers indet., cypergrassen/
grassen & mossen

matrix: wortels/stengelbases/uitlopers

aantal getelde pollen en sporen 711   ca. 85 geschat aantal getelde macroresten

pollenconcentratie 4.762.116   - -

N & % palynologisch materiaal N %   % N geschat N & % macroresten

bos- en bosrandplanten 249 35,1   2 + bos- en bosrandplanten

- - -   0 0 bosbodemschimmel

cultuurgewassen 41 5,7   2 + cultuurgewassen

akkerplanten en ruderalen 11 1,5   50 ca. 40 akkerplanten en ruderalen

moerasplanten 9 1,3   7 6 moerasplanten

waterplanten 0 0,0   0 0 waterplanten

graslandplanten 187 26,3   8 7 graslandplanten

heide- en (hoog)veenplanten 77 10,8   29 25 heide- en (hoog)veenplanten

algemene kruiden 134 18,8   2 + niet in te delen

sporenplanten 3 0,4   - - -

23.4.3 Kuilen

23.4.3.1 Kuil 664; leemwinning? (S904) (1450 (1675)-1725) / werkput 71 
(figuur 23.83 en 84)

onderzoek

In tegenstelling tot wat aanvankelijk gedacht werd, bleek dit forse, ronde spoor naast 

waterput 634 geen waterput maar een diepe kuil. Vanwege de samenstelling van de 

bodem en de vulling van de kuil wordt aangenomen dat het hier gaat om een leemwin-

ningskuil. 

Bij het couperen in de westelijke helft van het spoor verdiept. Vanwege de stevige 

bodem kon het profiel in een keer gezet worden waardoor een mooi overzicht van de 

opbouw kon worden vastgelegd. Vanwege de aard van de kuil en het ontbreken van 

vondstmateriaal is afgezien van bemonstering.

grondspoor

De kuil tekende zich in het vlak af als een rond spoor met een diameter van 2,8 m. 

De kuil was tot een diepte van 1,5 m uitgegraven in de lemige bodem (S5005.2). Het 

had steile wanden en een grillige bodem. In de vulling van de kuil werden twee lagen 

onderscheiden. Het grootste deel van de vulling bestond uit gebroken natuurlijk 

bodem (vulling 3). Deze was opgebouwd uit grote brokken schoon leem in een matrix 

van stukken A- en B-horizont. De enigszins gelaagde opbouw duidt op een opvulling 

in stappen. Deze waren niettemin onderdeel van dezelfde handeling en gericht op het 

dempen van de kuil. 

Het bovenste deel van de vulling bestond uit grijsbruin, licht humeus zand (vulling 1), 

hoogst waarschijnlijk teelaarde uit de directe omgeving. Aan de noordzijde had dit deel 

van de vulling een meer heterogene structuur (vulling 2). 

vondsten en datering
In de vulling van deze kuil werden geen vondsten gedaan. De oversnijding door 

karrenspoor 750 biedt ook weinig houvast.

De vroegste sporen in de omgeving van de kuil zijn de greppels van structuur 753 en 

dateren uit de tweede helft van de vijftiende eeuw. Er zijn geen aanwijzingen dat de 

kuil ouder is. De nabij gelegen leemwinningskuil 665 dateert uit het laatste kwart 

van de zeventiende of het eerste kwart van de achttiende eeuw. Op grond van de 

overeenkomsten met deze kuil wordt verondersteld dat kuil 664 ook uit deze periode 

stamt.

Tabel 23.159
Overzicht pollen en botanische macroresten in 
de plaggen van de schacht van waterput 636.
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23.4.3.2 Kuil 665; leemwinning? (1680-1725) / werkput 71 (figuur 23.85 en 86)

onderzoek

Kuil 665 werd aangetroffen bij het couperen van greppel 751. Op basis van een boring 

werd rekening gehouden met een waterput. Omdat de profielsleuf onvoldoende 

ruimte bood om de put veilig en goed te onderzoeken is deze uitgebreid. Vervolgens is 

gekozen het deel dat verstoord werd door de greppel te verdiepen. Uiteindelijk bleek 

het niet te gaan om een waterput maar om een diepe kuil. In de vulling werden geen 

aanwijzingen gevonden dat deze langdurig open had gelegen of dat er water in had 

gestaan. Op grond daarvan wordt ervan uitgegaan dat deze kuil werd gegraven om 

leem uit te ondergrond te winnen. De vullingen zijn om die reden niet bemonsterd voor 

archeobotanisch onderzoek.

grondspoor

Onder de greppel tekende de kuil zich in het vlak af als een rond spoor met een 

diameter van 3,0 m. De kuil was tot een diepte van 2,0 m uitgegraven in de lemige 

bodem (S5005.2). De wanden van de kuil waren aan de noord- en oostzijde steil, maar 

kende aan de zuid – en westzijde een flauw verval. De bodem was vlak. In de vulling 

van de kuil werden vier lagen onderscheiden. Onderin was de kuil gevuld met een 

rommelig pakket bestaande uit een mengsel van licht en donkergrijs zand met brokken 

leem (vulling 4). De laag daarboven bestond uit een homogene laag grijs, licht humeus 

zand (vulling 2). Deze laag was onderin donkerder en iets humeuzer (vulling 3). De 

Figuur 23.84
Profiel van leemwinningskuil 664. Schaal 1:40.

Figuur 23.83
Leemwinningskuil 664 in het vlak. 
Schaal 1:200.
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Figuur 23.85
Leemwinningskuil 665 in het 
vlak. Schaal 1:200.

Figuur 23.86
Profiel van leemwinningskuil 665. Schaal 1:40.
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meest kenmerkende vulling was een pakket donker bruin zand met een fijn brokkige 

structuur (vulling 1). Dit materiaal was afkomstig van een gebroken natuurlijke bodem 

en bestond hoofdzakelijk uit brokken B-horizont. 

 

vondsten en datering

In de vulling van de kuil werden drie voorwerpen aangetroffen. Een fragment van een 

tabakspijp uit de dempingslaag toont aan dat de kuil na 1680 moet zijn gedempt. 

De kuil wordt oversneden door greppel 751. Op grond daarvan kan worden 

aangenomen dat de kuil in ieder geval voor het tweede kwart van de achttiende eeuw 

buiten gebruik moet zijn geraakt.

23.4.3.3 Kuil 666 (S1126) (1500-1650) / werkput 73 (figuur 23.87)

onderzoek

Kuil 666 bevond zich in de noordwesthoek van vindplaats 43. Vanwege het 

fragmentaire karakter van de vindplaats is het onderzoek van deze kuil beperkt 

gebleven tot een beschrijving in het vlak en een dieptebepaling met de guts. Pas bij de 

uitwerking werd, met de ervaring van vindplaatsen 31 en 32, duidelijk dat de kuil lag in 

de hoek van een omheind areaal, vermoedelijk een erf.

grondspoor

De kuil tekende zich in het vlak af als een onregelmatig gevormd spoor van 2,4 bij 2,5 

m en was 0,4 m diep. De kuil was gevuld met donker grijsbruin, licht humeus zand.

vondsten en datering

In vulling van de kuil werden geen vondsten gedaan. De kuil is geassocieerd met 

erfomheining 669 en waterputten 633, 634 en 635. Op grond daarvan dateert deze 

vermoedelijk uit de zestiende of eerste helft van de zeventiende eeuw.

23.4.3.4 Kuil 667 (S1153) (1690-1730) / werkput 73 (figuur 23.88)

onderzoek

Kuil 667 bevond zich in de zuidwesthoek van vindplaats 43. Vanwege het fragmentaire 

karakter van de vindplaats is het onderzoek van deze kuil beperkt gebleven tot een 

beschrijving in het vlak en een dieptebepaling met de guts. Pas bij de uitwerking werd 

duidelijk dat de kuil op een achtererf lag. 

grondspoor

De kuil tekende zich in het vlak af als een rechthoekige kuil van 1,5 bij 2,3 m en was 0,3 

m diep. De kuil was gevuld met donker grijsbruin, humeus zand.

Tabel 23.160
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van leemwinningskuil 665 naar vullingaard.

Tabel 23.161
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
leemwinningskuil 665 per context.
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vondsten en datering

In vulling van de kuil werd een steelfragment van een tabakspijp gevonden welke 

gedateerd wordt tussen 1690 en 1730. Deze vondst wordt als daterend beschouwd. Op 

grond van de datering wordt de kuil geassocieerd met de tweede fase van waterput 

636.

Figuur 23.87
Kuil 666 in het vlak. Schaal 1:200.

Figuur 23.88
Leemwinningskuil 667 in het 
vlak. Schaal 1:200.

Tabel 23.162
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen van 
kuil 667 naar vullingaard.

Tabel 23.163. 
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
kuil 667 per context.
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23.4.4 Omheining en erfinrichting

23.4.4.1 Toegang 668 (1500-1650) / werkput 73 (figuur 23.89)

onderzoek

Aanvankelijk was de vierpalige structuur 668 beschreven als een spieker uit de ijzertijd. 

Nadat de palenrij 669 was geïdentificeerd als erfomheining, bleek deze hier netjes 

op aan te sluiten. In combinatie met de afmeting en vergelijkbare structuren op 

vindplaatsen 31 en 32, wordt structuur 668 beschouwd als een kleine toegangspoort.

constructie

De constructie van toegang 668 bestond uit vier palen in een vierkante configuratie 

met een afmeting van 1,6 bij 1,7 m. De palen hadden een bescheiden omvang en waren 

ingegraven tot een diepte van ten hoogste 0,2 m. Op grond van deze lichte uitvoering 

wordt verondersteld dat de constructie moet worden toegeschreven aan deurposten 

van een losstaande poort, en dat deze geen onderdeel waren van een poortgebouw.

verdwijnen van de constructie

Nadat de poort in onbruik raakte, werd deze ontmanteld. Hierbij werden de staanders 

uitgetrokken.

vondsten en datering

In vulling van de paalkuilen werden geen vondsten gedaan. De toegang is geassocieerd 

met erfomheining 669. Op grond daarvan dateert deze vermoedelijk uit de zestiende 

of de eerste helft van de zeventiende eeuw.

23.4.4.2 Erfomheining 669 (1500-1650) / werkput 73

onderzoek

Op basis van de ervaringen met vindplaatsen 31 en 32 kon palenrij 669 aan de 

noordwestzijde van vindplaats 43 geïdentificeerd worden als erfomheininig. Deze 

rij omsloot een areaal waarin de noordelijke waterputten gelegen waren en kwam 

bovendien precies uit op een vierpalige structuur 668, welke waarschijnlijk de restanten 

vormen van een kleine poort. 

Figuur 23.89
Toegang 668 in het vlak. 
Schaal 1:200.
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Van het hekwerk werd alleen het noordwestelijke deel aangetroffen. Het is niet met 

zekerheid te zeggen hoe deze zich vanaf de poort voortzette. Het is mogelijk dat 

deze in een rechte lijn doorliep. Deze sporen in het verlengde van de rij vertonen een 

min of meer vergelijkbare interval, maar wijken aanzienlijk af in vorm en afmeting. 

Vermoedelijk sloot het de omheining aan op hekwerk of haag 670.

constructie

Het hekwerk bestond uit een enkele rij palen die met een min of meer regelmatige 

afstand van elkaar geplaatst waren met een interval van ongeveer 4 tot 6 m. De diepte 

van ingraving varieerde tussen de 0,1 en 0,3 m. De palen vormde waarschijnlijk de 

staanders van een hekwerk.

Het hekwerk incorporeerde toegang 668. Ervan uitgaande dat deze aan de zuidzijde 

aansloot op hekwerk 670 en dat de grens aan oostzijde ongeveer samenviel met de 

latere greppel 752, omsloot deze omheining een areaal met een oppervlakte van 

1200m2. 

verdwijnen van de constructie 

Nadat het hekwerk buiten gebruik raakte, werd het verwijderd. Hierbij zijn alle palen 

uitgetrokken.

vondsten en datering

In geen van de paalkuilen werd vondstmateriaal aangetroffen. De palenrij wordt 

doorsneden door greppel 751 en karrenspoor 750 en moet op grond daarvan dateren 

voor het begin van de negentiende eeuw.

Het areaal dat met het hekwerk omsloten wordt bevat de waterputten 633, 634 en 635. 

Op grond van de centrale ligging komt met name deze laatste in aanmerking om de bij 

dit erf behorende put te zijn. Op grond daarvan wordt deze gedateerd tussen het begin 

van de zestiende en het midden van de zeventiende eeuw. 

Waterput 636 doorsnijdt de geassocieerde haag 670. Op grond daarvan kan worden 

vastgesteld dat deze tot uiterlijk het midden van de zeventiende eeuw in gebruik kan 

zijn geweest. 

23.4.4.3 Erfomheining 670; hekwerk? (1500-1650) / werkput 71, 73

onderzoek

In het zuidelijke deel van werkputten 71 en 73 werd een oost-west gerichte rij kuilen 

aangetroffen. In eerste instantie is deze geïnterpreteerd als perceelsgrens. Op grond 

van de bewoningssporen is dit nader gespecificeerd als onderdeel van de erfmarkering. 

De sporen hiervan zijn selectief gecoupeerd. 

constructie

Structuur 670 bestaat uit een enkele rij palen die op een min of meer regelmatige 

afstand van elkaar waren geplaatst met een interval van 2 tot 3 m. Daarbij lagen de 

palen aan de westzijde iets verder uit elkaar dan aan de oostzijde en waren daar ook 

dieper. Aan de oostzijde reikte de palen 0,4 tot 0,6 m diep, aan de westzijde lag dit 

tussen de 0,1 en 0,3 m. 
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ingang

Een opening in oostzijde geeft mogelijk de locatie van een doorgang aan. 

verdwijnen van de constructie 

Nadat het hekwerk buiten gebruik raakte, werd het verwijderd. Hierbij werden de 

palen uitgegraven. 

vondsten en datering

In de kuilvullingen werden vijf voorwerpen aangetroffen, waaronder twee stukken 

aardewerk. In beide gevallen betrof het roodbakkend aardewerk dat niet preciezer te 

dateren was dan de vijftiende of zestiende eeuw. 

Het hekwerk wordt doorsneden door waterput 636 en kan derhalve na het midden van 

de zeventiende eeuw niet meer in gebruik zijn geweest. Op grond van de associatie 

met hekwerk 668 wordt deze gedateerd in de zestiende of eerste helft van de 

zeventiende eeuw. 

23.4.5 Greppels en wegen

23.4.5.1 Karrenspoor 750 (S900) ((1700) 1725-1850) / werkput 71, 72 

onderzoek

Bij het verdiepen naar het sporenvlak werd in het akkerdek (S5002), onder de 

bouwvoor (S5001) een bundel westnoordwest-oostzuidoost gerichte karrensporen 

aangetroffen. Deze vormen het restant van een akkerpad. De sporen zijn op het vlak 

onder de bouwvoor gefotografeerd (vlak 1). De diepere delen zijn in het sporenvlak 

gedocumenteerd (vlak 2). 

grondspoor

De karrensporen bestaan uit lange, smalle banen met een breedte van circa 0,2 m. De 

sporen zijn opgevuld met sediment uit het akkerdek: donker bruingrijs, humeus zand 

op sommige plaatsen vermengd met uitgespoeld, grijs zand. Deze vulling bevestigd 

dat het pad in gebruik was toen het terrein dienst deed als akkerland. 

vondsten en datering

In de vulling van de karrensporen werden geen vondsten aangetroffen. Voor 

de datering zijn we derhalve aangewezen op stratigrafische relaties. De sporen 

doorsneden de waterputten 633 en 634, leemwinningskuil 664 en erfomheining 669. 

Daarnaast kon het karrenspoor geassocieerd worden met greppel 752. Hoewel delen 

van het karrenspoor insneden in de oudste vulling van de greppel, wordt aangenomen 

dat beide elementen een gedeelde geschiedenis hebben. Allebei zijn deze te relateren 

aan de grens van het perceel.

Tabel 23.164
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van erfomheining 670 naar vullingaard.

Tabel 23.165
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
erfomheining 670 per context.
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Op basis daarvan zal het karrenspoor vanaf het begin van de achttiende eeuw in 

gebruik zijn geweest. Op de Kadastrale minuut is het pad aangegeven, maar bestaat 

dan naast een doorsteek over de akker. Op latere kaarten lijkt deze doorsteek de 

voornaamste route te zijn geworden. Op grond daarvan wordt ervan uitgegaan dat het 

karrenspoor tot ongeveer het midden van de negentiende eeuw in gebruik is geweest.

23.4.5.2 Greppel 751 (S1222) ((1700) 1725-1960) / werkput 71, 72, 73 

onderzoek

Aan de noordzijde van de vindplaats werd een grote westnoordwest-oostzuidoost 

gerichte greppel aangetroffen die uitkwam op greppel 752. De hoekige contouren 

van de jongste vulling toonde dat deze greppel in het recente verleden, machinaal is 

geslecht. Dit gegeven werd onderstreept door de aluminium doppen en glazen flessen 

in de vulling en onverteerd hout. Dit hout bestond hoofdzakelijk uit takken en stronken 

en duit erop dat de greppel ten tijden van de sloop geflankeerd werd door een heg of 

singel.

Om zicht te krijgen op de vroegste fase van de greppel is gekozen deze te couperen op 

een plek waar de oudere vullingen intact waren. Omdat het betreffende deel van de 

greppel zich uitstrekte voorbij de randen van de put, is hiertoe een kleine profielsleuf 

aangelegd van 6 bij 4 m. Na documentatie van het vlak is de greppel in deze sleuf 

gecoupeerd. 

grondspoor

De greppel was 5,3 m breed en de bodem bevond zich op 0,9 m onder het vlakniveau, 

op 1,7 m ten opzichte van het maaiveld. In de greppel werden vier vullingen 

onderscheiden. Deze bestond onderin uit een pakket van donker bruingrijs, humeus 

zand met een enigszins gelaagde opbouw (vulling 4). Vervolgens is deze greppel 

opgevuld met een laag bruingrijs zand met fijne leembrokjes (vulling 2). De greppel 

werd gedeeltelijk opnieuw uitgegraven waardoor vulling 2 alleen aan de zuidrand 

resteerde. De bovenste vulling bestond uit een homogene laag donker grijs, humeus 

zand (vulling 1). 

vondsten en datering
Uit de vulling van de greppel werden 30 voorwerpen verzameld. Het merendeel hiervan 

was afkomstig uit de jongste dempingslaag, vulling 1. Dat deze vulling bestaat uit 

oud akkerdek wordt gereflecteerd in het vondstensemble. Deze omvat stukken uit de 

gehele Nieuwe tijd. Het jongste materiaal omvat stukken industrieel wit aardewerk, 

enkele machinaal vervaardigde glazen flessen en een aluminium potdeksel. De 

machinale bewerkingen laten zien dat de greppel is geslecht als onderdeel van de 

grootschalige ruilverkaveling in de jaren ’60 van de twintigste eeuw.

Het aardewerk uit de oudere vullingen biedt geen aanknopingspunten voor het 

achterhalen van de aanvangsdatum. Hiervoor zijn we aangewezen op stratigrafische 

relaties. De greppel doorsnijdt leemwinningskuil 665 en dateert op grond daarvan op 
Tabel 23.166
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van greppel 751 naar vullingaard.
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zijn vroegst uit het begin van de achttiende eeuw. Ervan uitgaande dat de greppel op 

hetzelfde moment is aangelegd als greppel 754, moet deze omstreeks het tweede 

kwart van de achttiende eeuw zijn deze gegraven.

Omdat de greppels 753 zich niet uitstrekken voorbij deze grens wordt aangenomen dat 

de greppel een laatmiddeleeuwse voorganger heeft gehad op dezelfde plaats, wellicht 

met een andere vorm van grensmarkering.

23.4.5.3 Weg met bermgreppels 752 ((1500) 1725-1960) / werkput 72 

onderzoek

In werkput 72 troffen we over de gehele lengte van de put een brede, rommelige 

strook aan met daarin baksteenpuin en stronken. De hoekige contour van deze baan 

verraadde een machinale ingreep. Alleen aan de randen resteerden delen van een 

oudere, ogenschijnlijk intacte vulling. 

De baan bevond zich parallel aan de huidige onverharde weg, welke het akkergebied 

ontsluit. Het vermoeden was dat het hier ging om de resten van een flankerende 

houtwal of een voorloper van de genoemde weg. 

Op de plek waar de restanten van de oude vulling het meest intact waren, is de 

puinbaan over de gehele breedte gecoupeerd. Hierbij werd vastgesteld dat deze baan 

aan weerszijde door greppels werd geflankeerd. Een sectie van deze beide greppels 

werd machinaal afgewerkt voor vondstmateriaal.

Op basis van de vorm van de puinbaan, het ontbreken van een wallichaam en het 

samenvallen met het wegtracé op de Kadastrale Minuut, kan dit ensemble worden 

beschouwd als een ouder tracé van het huidige akkerpad.

grondspoor

Structuur 752 bestond uit twee parallelle greppels (S1121 en S1222) met daartussen 

een baan puin (S1117). De puinbaan reikte tot 0,5 m diep en had een zeer rommelige 

structuur waarin geen rijsporen waren te herkennen. Wanneer deze in eerste instantie 

is aangelegd als wegverbetering heeft deze niet lang dienst gedaan. In combinatie 

met de overwegend jonge datering van het materiaal en de hoekige contour wordt 

aangenomen dat de baan, in de vorm zoals deze werd aangetroffen, het product was 

van het machinaal slechten van de weg als onderdeel van de ruilverkaveling. 

De puinbaan doorsneed de bovenste vulling van de greppels en eventueel 

tussengelegen karrensporen zijn hierdoor verstoord. 

De westelijke greppel (S1122) was 1,5 m breed en 0,6 m diep. In de vulling waren drie 

lagen te onderscheiden. De oudste vulling was een rommelig mengsel van schoon 

geel zand en grijsbruin zand (vulling 3) en resteerde alleen aan de buitenrand van het 

spoor. De onderzijde van de greppel was opgevuld met een homogeen pakket donker 

Tabel 23.167
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
greppel 751 per context.
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bruingrijs, humeus zand (vulling 1). De bovenliggende laag (vulling 3) onderscheid zich 

hiervan door een donkerdere kleur en hoger humusgehalte.

De oostelijke greppel (S1121) was 1,5 m breed, 0,8 m diep en kende een zelfde 

opvulling als de greppel S1122. Onder de greppel bevond zich een 0,7 m diepe 

voorganger (S1120). Onderin was deze opgevuld met een laag donker grijsbruin, licht 

humeus zand met een brokkige structuur (vulling 3). Hierop op lag een rommelige laag 

geel zand (vulling 1).

De afstand tussen de greppels bedroeg 5,0 m.

vondsten en datering

Uit de greppelvullingen werden 18 vondsten verzameld. Industrieel wit aardewerk 

uit de onderste vulling laat zien dat deze na het begin van de twintigste eeuw 

zijn dichtgeraakt. De oudere stukken zijn niet daterend voor de greppel. Voor een 

aanvangsdatum zijn we aangewezen op de stratigrafische relaties.

De erven op deze vindplaats lijken georiënteerd op dit wegtracé. Op grond daarvan is 

het aannemelijk dat het oorspronkelijke tracé ten minste teruggaat tot het begin van 

de zestiende eeuw. De bermgreppels lijken echter van later datum. Afgaande op de 

relatie met de greppels 751 en 754 wordt deze markeringsvorm gedateerd in het begin 

van de achttiende eeuw.

De weg is verlegd als onderdeel van de ruilverkaveling in de jaren ’60 van de twintigste 

eeuw.

23.4.5.4 Greppels 753 (1400-1500) / werkput 71

onderzoek

Structuur 753 bestaat uit twee parallelle greppels aan de oosten van werkput 71. 

Dit greppelpaar ligt parallel aan de centrale ontsluitingsweg van het akkercomplex. 

De greppels lijken aan de noord- en zuidzijde aan te sluiten op de perceelsgrenzen 

zoals weergegeven op de Kadastrale Minuut. Hoewel de waargenomen greppels die 

Tabel 23.168
Overzicht van vondst-
materiaal uit de sporen 
van bermgreppels 752 
naar vullingaard.

Tabel 23.169
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
bermgreppels 752 per context.
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deze perceelsgrenzen markeren (751 en 754) van latere datum zijn, lijken deze een 

voorganger op dezelfde plaats te hebben gehad of op een andere manier gemarkeerd 

te zijn geweest.

De greppels zijn gecoupeerd en delen zijn machinaal afgewerkt om vondsten te 

verzamelen.

grondspoor

De greppels waren noord-zuid georiënteerd met een onderlinge afstand van 8,3 m. 

De afzonderlijke greppels verschilden enigszins van elkaar. De oostelijke greppel was 

gemiddeld 1,0 m breed en 0,4 m diep en had aan de zuidzijde een onderbreking van 

1,3 m. Deze onderbreking bevond zich ter hoogte van de vermoedelijke erfgrens 670. 

De westelijke greppel was gemiddeld 0,8 m breed en 0,2 m diep. Of deze ook een 

onderbreking heeft gehad is onbekend om dat deze op veronderstelde plaats werd 

oversneden door waterput 636. In de vulling van de greppels werden twee lagen 

onderscheiden. Onderin bevond zich een laag grijsbruin, licht humeus zand (vulling 2); 

de laag hierboven was ets donkerder (vulling 1) Beide lagen hadden een heterogene 

structuur, wat wijst op een snelle opvulling.

Tussen de greppels zijn geen karrensporen aangetroffen. Ook waren er geen 

aanwijzingen dat hier een wallichaam tussen heeft gelegen.

vondsten en datering

In de vulling van de greppel werden 58 vondsten gedaan. Het grootste deel hiervan 

bestond uit resten dierlijk botmateriaal dat als cluster bij elkaar waren aangetroffen. 

Het aardewerk dateert uit de late middeleeuwen. Een fragment van een steengoed 

kan toont aan dat de greppel op zijn vroegst in het laatste kwart van de vijftiende eeuw 

moet zijn gedempt. 

De greppels worden doorsneden door onder andere waterputten 633 en 634. Op basis 

daarvan wordt uitgegaan van een datering in de vijftiende eeuw.

Tabel 23.170
Overzicht van vondst-
materiaal uit de sporen 
van bermgreppels 752 
naar vullingaard.

Tabel 23.171
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
bermgreppels 752 per context.
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23.4.5.5 Greppel 754 (1725-1960) / werkput 71

onderzoek

Greppel 754 werd bij het proefsleuvenonderzoek aangetroffen aan de zuidzijde van de 

vindplaats. Deze valt samen met de perceelsgrens zoals aangegeven op de Kadastrale 

Minuut.

De greppel is tijdens de opgraving niet verder onderzocht. Vanwege de relatie met 

greppel 571 en de waarde voor de datering van de percelering in het gebied is deze 

greppel toch opgenomen in de catalogus. 

grondspoor

De greppel was westzuidwest-oostnoordoost georiënteerd en kwam uit op greppel 

752. De breedte van de greppel kon niet precies bepaald worden, maar was niet breder 

dan 4 meter. Het bovenste deel van de vulling bestond uit een homogene laag donker 

grijs, humeus zand.

vondsten en datering

Uit deze greppel werden geen vondsten verzameld. De datering is af te leiden uit de 

stratigrafische relaties. De greppel oversneed huis 608 en kan derhalve niet eerder 

zijn aangelegd dan het tweede kwart van de achttiende eeuw. De perceelsgrens heeft 

dienst gedaan tot aan de ruilverkaveling in de jaren ’60 van de twintigste eeuw.

Omdat de greppels 753 zich niet uitstrekken voorbij deze grens wordt aangenomen dat 

de greppel een laatmiddeleeuwse voorganger heeft gehad op dezelfde plaats, wellicht 

met een andere vorm van grensmarkering.

23.5 Vindplaats 51 & 52 (incl. vindplaats 33 en 41): meerfasige 
erven uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd

Overzicht van structuren op vindplaatsen 51 & 52.

23.5.1 Huizen

23.5.1.1 Huis 591 (1114 – 1325) / werkput 205, 208 (figuur 23.90)

onderzoek

Huis 591 maakte samen met aanbouw 592 deel uit van een middeleeuws sporencluster 

dat onverwacht werd aangetroffen bij het onderzoek van het grafveld. Omdat de 

structuur hiervan in eerste instantie niet duidelijk was en de planning weinig ruimte 

liet voor deze bijvangst, is dit cluster steekproefsgewijs onderzocht. Omdat dit 

onvoldoende inzicht bood en de potentie van de vermoede structuur inmiddels 

duidelijk was geworden, is vervolgens besloten het vlak te verdiepen. Hiermee kregen 

we greep op de kern van de structuur en konden beide huizen worden geïdentificeerd.

Waar geen uitsluitsel over gekregen kon worden was de precieze constructie van huis 

591; Dit betreft meer specifiek de vraag of de plattegrond het product is van één huis 

dat een keer ingrijpend is opgeknapt of dat het huis volledig is herbouwd op dezelfde 

plek en de structuur feitelijk uit twee overlappende huisplattegronden bestaat. De 

aanwezigheid van een dubbele set sluitpalen, achter elkaar, aan beide zijden van het 

gebouw zou op dit laatste kunnen duiden. Uiteindelijk is gekozen om deze sporen te 

interpreteren als een ingrijpende renovatie. Dubbele sluitpalen werden, zij het in een 

andere vorm, ook waargenomen bij latere constructies, met een eenduidig grondplan. 

Bovendien lijkt het aantal paalkuilen in de structuur te gering voor twee plattegronden. 
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Op een zeker moment is huis 591 uitgebreid met aanbouw 592. 

constructie

De kern van huis 591 bestond uit twee rijen van zeven staanders, geplaatst in een 

licht gebogen lijn. Met name de buitenste stijlen waren iets naar binnen geplaatst. 

De staanders vormden gebinten die op het breedste punt, het middelste deel van 

de constructie, 7,6 m overspanden. Aan de uiteinden van de kern stonden de stijlen 

5,4 m uit elkaar. De gebinten waren op regelmatige afstand van elkaar geplaatst op 

respectievelijk 2,8; 3,0; 2,8; 2,9; 2,8 en 3,0 m. De totale lengte van de kernconstructie 

bedroeg daarmee 17,3 m. Aan weerszijde was deze voorzien van sluitpalen. In de 

vroegste constructiefase bevonden deze zich aan de westzijde tussen de stijlen van 

het buitenste gebint. Aan de oostzijde daarentegen lijkt sprake van drie sluitpalen. De 

eerste twee sluitpalen bevonden zich voor het buitenste gebint, binnen het travee. 

Buiten de kern was daarnaast een enkele sluitpaal aangebracht, op 1,8 m van de kern. 

Onduidelijk is of hier sprake is van een opeenvolging van constructie elementen. Een 

andere mogelijkheid is dat het staanderpaar onderdeel vormde van de 

binnenindeling. 

De gebintstijlen waren ingegraven tot een diepte tussen 0,2 en 0,5 m. De sluitpalen 

aan de westzijde reikten tot een vergelijkbare diepte. De sluitpaal aan de oostzijde 

daarentegen was tot een diepte van 1,3 m diep ingelaten.

wanden

De lange wanden bevonden zich buiten de kernconstructie, aan beide zijden op een 

afstand van 1,9 m. De resterende wandpalen waren op een licht gebogen lijn geplaatst, 

overeenkomstig de gebintstijlen. De positie van de wandstijlen correspondeert niet 

structureel met de gebinten. Dat betekent dat de wand niet direct verbonden was met 

de gebinten, maar dat deze koppeling verliep via de muurplaten en de daksporen. 

De korte wand bevond zich aan de westzijde van het gebouw buiten de kern. Aan 

de oostzijde was de sluitpaal in hetzelfde vlak geplaatst als de hoekpalen en vormde 

integraal onderdeel van de wand. Gelet op de diepte van ingraving liep de sluitpaal 

Figuur 23.90
Plattegrond van huis 591. Schaal 1:200.
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waarschijnlijk door tot de nok van het dak waarbij deze de last van de nokbalk droeg. 

Daarmee was het huis aan deze zijde voorzien van een topgevel. 

ingangen

In het midden van de plattegrond bevonden zich aan de noordzijde twee palen binnen 

de kernconstructie. Deze zijn geïnterpreteerd als de palen M en N en markeren 

waarschijnlijk de locatie van een toegang. Een paar palen in de zuidelijke zijbeuk 

van het eerste travee hadden mogelijk een zelfde functie. Daarentegen worden de 

inspringende sluitpalen zoals aan de westzijde van het grondplan werden aangetroffen 

doorgaans ook als toegang geïnterpreteerd. De grondsporen geven hierover echter 

geen uitsluitsel. Op grond van de topgevel aan de oostzijde en de bermgreppels 717 die 

hier naar toe leiden kan hierin een toegang worden verondersteld. 

dak

Afgaande op de afmetingen van de grondsporen en de diepte van ingraven zullen de 

sluitpalen een dakdragende functie hebben gehad, in aanvulling op de kernconstructie. 

Op grond daarvan kan worden verondersteld dat het huis aan westzijde was voorzien 

van een schilddak. Aan de oostzijde was waarschijnlijk geen eindschild aangebracht, 

maar liep de nokbalk door tot de gevel. De nokbalk werd daarbij gedragen door de 

sluitpaal in de gevel.

binnenindeling

Aan de oostzijde van de plattegrond, bevonden zich enkele grondsporen. Onduidelijk 

is of deze moeten worden gezien als onderdeel van de kernconstructie of een 

reparatie hiervan. Vermoedelijk gaat het om elementen die hoorde bij de indeling van 

de binnenruimte. In dat geval bevond zich tussen de stijlen van het tweede gebint 

waarschijnlijk een wand. Deze bestond uit ten minste twee staanders, maar onduidelijk 

is of deze het gehele gebint besloeg.

bijzondere elementen

Tussen de stijlen van het derde gebint bevond zich een forse kuil met een 

onregelmatige vorm. De kuil was 2,0 bij 1,8 m en 0,2 m diep. De vulling ban bruingrijs, 

lichthumeus zand, verschafte geen inzicht in de functie van de kuil. 

reparaties

Het huis heeft in het verleden een ingrijpende renovatie ondergaan. Daarbij zijn ten 

minste vijf gebintstijlen vervangen. Mogelijk was ook de plaatsing van de staander 

tussen de stijlen van het zesde gebint hier onderdeel van. Of deze reparaties onderdeel 

zijn van één grote renovatie of dat dit gefaseerd is uitgevoerd kon niet worden 

bepaald. Mogelijk houden deze verband met de uitbreiding van het huis met aanbouw 

592. 

verdwijnen van het gebouw 

Nadat het gebouw buiten gebruik raakte, werd het ontmanteld. Hierbij werden de 

staanders uitgegraven. In geen van de grondsporen was een duidelijke kern waar te 

nemen. 

vondsten en datering

Uit de spoorvullingen van huis 591 werden 37 voorwerpen verzameld. Meest 

opmerkelijk was een complete spinsteen in de vulling van de staander (S9195) die zich 

midden tussen stijlen van het zesde gebint bevond. Het aardewerk bestond uit een 
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mengsel van twaalfde, dertiende en veertiende eeuws materiaal. De aanwezigheid van 

meerdere stukken steengoed veronderstelt dat het huis ten minste tot aan het begin 

van de veertiende eeuw in gebruik is geweest.

Het huis 591 wordt geassocieerd met waterput 620 en later, wanneer het huis is 

uitgebreid met aanbouw 592 is aangebouwd, met het waterput 621. Op basis daarvan 

wordt deze gedateerd tussen 1114 en 1325. De verzamelde gegevens zijn ontoereikend 

om de afzonderlijke renovaties te dateren.

23.5.1.2 Huis 592; aanbouw (1250 – 1325) / werkput 208, 332 (figuur 23.91)

onderzoek

structuur 591 maakte samen met huis 592 deel uit van een middeleeuws sporencluster 

dat onverwacht werd aangetroffen bij het onderzoek van het grafveld, maar kon 

zonder verder bijzonderheden worden onderzocht. Omdat de structuur in het veld 

nog niet duidelijk was, lijkt het oostelijke stijl van het derde gebint te zijn gemist in 

de rommelige vulling van waterput 620. Op grond van de oversnijding van de tweede 

gebintstijl aan deze zijde mag worden aangenomen dat deze er wel is geweest.

Aanvankelijk werd structuur 592 beschouwd als een zelfstandig huis. Dit bleek evenwel 

problematisch. De constructie met lichte sluitpalen is atypisch voor hoofdgebouwen 

en de ligging nabij waterput 620 betekende dat er nauwelijks ruimte was voor de 

gebruikelijke wanden buiten de kernconstructie. Meest kritisch was evenwel de 

conflicterende gegevens van enerzijds de oversnijding door huis 592 en anderzijds de 

datering van het vondstmateriaal. Een interpretatie als bijgebouw ging evenzeer mank 

doordat deze zich bevond tussen het hoofdgebouw en de bijbehorende waterputten 

en omdat er duidelijke sporen van een haardplaats aanwezig waren.

Tabel 23.172
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van huis 591 naar vullingaard.

Tabel 23.173
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
huis 591 per context.
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Hoogstwaarschijnlijk hebben we hier te maken met een aanbouw van huis 591, een 

latere uitbreiding van dit gebouw welke mogelijk onderdeel was van de grootschalige 

renovatie hiervan. 

constructie 

De kern van de aanbouw bestond uit twee rijen van vier staanders, die in een rechte 

lijn waren geplaatst. Bij de westelijke staanderrij werd de eerste stijl gevormd door de 

sluitpaal van huis 592. Deze standers vormden vier gebinten met een overspanning 

van 4,7 m. De gebinten waren op regelmatige afstand van elkaar opgericht met een 

interval van 2,8 m. De totale lengte van de kern bedroeg aldus 8,4 m. 

Aan weerszijde van de kernconstructie waren sluitpalen aangebracht. Aan de 

noordzijde waren dit er twee met een onderlinge afstand van 2,2 m. Deze waren op 

2,8 m van het buitenste gebint geplaatst. Aan de zuidzijde bevond zich slechts één 

sluitpaal, op de middenas van het gebouw, op 2,1 m van de kern. 

Binnen de kernconstructie zijn de gebintstijlen het diepst ingegraven uiteenlopend van 

0,3 tot 0,5 m. De sluitpalen hadden een geringere omvang en reikte slechts tot een 

diepte tussen 0,1 en 0,2 m.

wanden

Van de buitenwanden werden geen sporen terug gevonden waardoor niet duidelijk is 

of deze zich buiten de kernconstructie bevonden of dat deze tussen de gebintstijlen 

waren opgetrokken. 

bijzondere elementen

Tussen de stijlen van het derde gebint bevond zich een kuil met een vulling van 

gedeeltelijk verbrande leem (S9423). De kuil was vrijwel rond en had een diameter van 

1,3 m. De kuil was 0,5 m diep en had een komvormige bodem en verticale wanden. In 

de vulling werden drie lagen onderscheiden:

1. een pakket gele leem, onderin vermengd met rood verbrand leem;

2. een heterogene laag grijsbruin zand met brokjes schoon, licht grijs leem;

3. een donkere, zwartgrijze, homogene laag humeus zand.

Figuur 23.91
Plattegrond van huis 592. Schaal 1:200.
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De leem van de laatste vulling was waarschijnlijk afkomstig van een vloer. De ligging 

in het huis en het gegeven dat een gedeelte van de leem verbrand is veronderstelt een 

associatie met de haard.

binnenindeling

afgaande op de aanwezigheid van een haard kan de aanbouw worden geïdentificeerd 

als woongedeelte.

verdwijnen van het gebouw 

Nadat het gebouw buiten gebruik raakt, werd het ontmanteld. Daarbij zijn de 

staanders uitgegraven. 

vondsten en datering

In de spoorvullingen van huis 591 werden 10 fragmenten aardewerk aangetroffen. 

Met uitzondering van een fragment Maaslands uit de ‘haardkuil’ waren deze 

allemaal afkomstig uit de uitgraafkuilen van de staanders. Het ensemble omvatte 

zowel twaalfde als dertiende eeuws materiaal. Zo dateren een fragment Paffrath en 

Zuid-Limburgs aardewerk op zijn laatst uit de eerste helft van de twaalfde eeuw. Het 

jongste materiaal werd gevormd door twee fragmenten vroeg grijsbakkend aardewerk 

met geprononceerde draairibbels. Op grond daarvan kan het gebouw niet eerder dan 

omstreeks het midden van de dertiende eeuw zijn afgebroken.

Structuur 592 doorsnijdt (de insteek van) waterput 620 en wanneer de buitenwand van 

dit gebouw zich buiten de kernconstructie bevond, moet deze zijn opgericht nadat de 

put is gedempt. Wanneer structuur 592 een aanbouw is van huis 591, kan deze worden 

geassocieerd met waterput 621 op grond van de ligging van deze laatste. Op basis 

daarvan wordt de aanbouw gedateerd tussen 1250 en 1325.

23.5.1.3 Huis 595 (1325 – 1410 (1425)) / werkput 84, 330, 331 (figuur 23.92)

onderzoek

Huis 595 werd verspreid over drie werkputten onderzocht. Het bevond zich aan de 

rand van het erf van huis 603 dat de focus vormde van de initiële werkputten. Met de 

toekenning van aanvullend onderzoek was het mogelijk de resterende delen van deze 

plattegrond te onderzoeken. Het zicht op de sporen werd ten zuiden van greppel 715 

Tabel 23.174
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van huis 592 naar vullingaard.

Tabel 23.175
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
huis 592 per context.
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bemoeilijkt door de aanwezigheid van bodemverbeteringskuilen. De top van de sporen 

was hierdoor vergraven. Door de forse ingravingsdiepte resteerde van deze sporen 

echter nog voldoende om een compleet beeld te krijgen van deze plattegrond. 

 

constructie 

De plattegrond van huis 595 werd gekenmerkt door zijn omvang (22,1 bij 12,4 m) en 

rechthoekige vorm. De kernconstructie bestond uit zes gebinten waarvan de stijlen op 

een rechte lijn waren geplaatst met een interval van 3,7 m. Deze gebinten overspanden 

een afstand van 8,2 m en waren, afgaande op en onverstoorde sporen, tussen de 0,5 en 

0,6 m die gefundeerd. 

De constructie was aan weerszijde voorzien van sluitpalen. Aan de westkant bevonden 

zich midden tussen de stijlen van het buitenste gebint twee staanders op een 

onderlinge afstand van 1,8 m. Hiervan was de zuidelijke staander met 0,6 m dieper in 

gegraven dan de noordelijke, die tot een diepte van 0,3 m reikte. Dit is toe te schrijven 

aan een reparatie waarbij de eerste werd vervangen. 

Aan de oostzijde waren de sluitpalen buiten de kern geplaatst. Op 2,5 m hiervan waren 

op de centrale as van het gebouw twee paar staanders aangebracht. Daarvan stonden 

de binnenste twee dichter bij elkaar (2,4 m) dan de buitenste twee (3,2 m) en waren 

iets dieper ingegraven 0,4-0,5 m ten opzichte van 0,3 m). De afstand tussen beide 

paren bedroeg 1,5 m. 

De kernconstructie was tot een forse diepte ingegraven was daarmee stevig verankerd 

in de grond. Daarbij was de ingravingsdiepte van de gebinten vrij consistent. De 

sluitpalen waren iets minder diep ingelaten dan de gebintstijlen, maar waren niettemin 

behoorlijk gefundeerd.

wanden

De lange wanden bevonden zich buiten de kern, aan beide zijden van het gebouw op 

2,1 m buiten de gebinten. De wandstijlen waren in een rechte lijn geplaatst waarbij 

de positie van de afzonderlijke stijlen overeenkwam met de plaats van de gebinten. 

Aan de oostzijde van het gebouw waren de hoekpalen aangebracht ter hoogte van de 

buitenste sluitpalen. 

Figuur 23.92
Plattegrond van huis 595. Schaal 1:200.
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Aan beide zijden van het gebouw bevonden de sluitpalen zich in de korte wanden. Aan 

de westzijde maakte het buitenste gebint hier ook nog deel van uit, op grond waarvan 

hier een gevel mag worden verondersteld. 

De waargenomen spoordiepte varieert als gevolg van verstoring door de bodem-

verbeteringskuilen, maar over het algemeen lijken de wandstijlen iets minder diep 

ingegraven te zijn dan de gebintstijlen en komen daarmee met de funderingsdiepte 

van de sluitpalen. 

ingangen

De constructie aan de oostzijde van het gebouw met twee paar sluitpalen houdt 

vermoedelijk verband met een teruggeplaatste toegang in combinatie met een 

overkragende zolder. In deze overstek bevond zich een luik dat direct toegang bood tot 

de zolder. Deze maakte het mogelijk om ook bij slecht weer het hooi droog van de kar 

op de slieten boven de middenbeuk te krijgen. 

Waarschijnlijk bevond zich tussen sluitpalen aan de westzijde van het gebouw 

eveneens een toegang.

 

binnenindeling

Wanneer de oostelijke sluitpalen deel uitmaakte van een overkragende zolder, kan 

worden aangenomen dat zich aan deze zijde van het huis het bedrijfsgedeelte bevond.

dak

Op grond van de overkragende zolder zal het huis aan de oostzijde voorzijn zijn 

geweest van een schilddak. De plaatsing van gebint-, hoek- en sluitpalen in een vlak 

doet vermoeden dat de oostelijke korte wand de voorgevel vormde. Deze was dan 

waarschijnlijk uitgevoerd met een kleiner wolfeind. 

reparaties

Uit de sporen was af te leiden dat het gebouw in het verleden een aantal reparaties 

heeft ondergaan. Hierbij zijn in ieder geval de zuidelijke sluitpaal in de westgevel 

vervangen, de stijlen van het zesde gebint en de noordelijk hoekpaal aan de oostkant 

van het gebouw. 

verdwijnen van het gebouw 

Nadat het gebouw buiten gebruik raakte, is het gesloopt. Hierbij zijn de staanders 

gedeeltelijk uitgegraven en vervolgens uitgetrokken.

vondsten en datering

Uit de paalsporen van huis 595 werden 45 voorwerpen verzameld. Meest opvallend 

daarbij was de vondst van een beitel in de insteek van de zuidelijke stijl van het derde 

gebint (S2499) (figuur 23.93). Hoewel het verlies ervan bij de bouw voor de hand ligt, 

Figuur 23.93
Beitel (V2138) uit de insteek van gebintstijl 
(S2499) van huis 595.
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is het op grond van parallellen niet uitgesloten dat deze opzettelijk begraven is bij 

de constructie van het gebouw (zie hoofdstuk 17). In insteken bevatte verder slechts 

weinig materiaal. Een fragment Elmpter aardewerk hier laat zien dat het gebouw 

in ieder geval na het midden van de twaalfde eeuw werd opgericht. De met dit huis 

geassocieerde waterput 623 dateert dit moment in of direct na het eerste kwart van de 

veertiende eeuw.

Het overige materiaal is afkomstig uit de vullingen van de paalkernen en met name 

uitgraafkuilen. Met uitzondering van wat oudere stukken (Mayen en kogelpot) bestaat 

dit hoofdzakelijk uit materiaal uit twaalfde en dertiende eeuw. De aanwezigheid van 

grijsbakkend aardwerk en proto-steengoed veronderstelt dat het gebouw niet eerder 

dan het laatste kwart van de dertiende eeuw kan zijn ontmanteld. 

Opvallend is het ontbreken van roodbakkend aardewerk en steengoed. Dit materiaal 

is wel vertegenwoordigd in afvalkuil 649 welke een van de zuidelijke wandpalen 

oversnijdt. Op basis daarvan kan het huis gedateerd worden voor het tweede kwart van 

de vijftiende eeuw. Daarmee is het gelijktijdig met bijgebouw 594.

23.5.1.4 Huis 596 (1400 – 1450) / werkput 80 (figuur 23.94)

onderzoek

Huis 598 werd tijdens de uitwerking gereconstrueerd op basis van een rij uitgraafkuilen 

die werd aangetroffen aan de westzijde van werkput 80 en is grotendeels hypothetisch. 

Uitgangspunt daarbij was het lokaliseren van het huis dat hoorde bij waterput 628 

en diens voorganger 627. Op grond van de relatie die elders op de vindplaats was 

Tabel 23.176
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van huis 595 naar vullingaard.

Tabel 23.177
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
huis 595 per context.
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vastgesteld tussen de ligging van het huis ten opzichte van de waterput, is vanuit de 

deze laatste gericht gezocht naar een mogelijke huisplattegrond. 

De betreffende sporen worden als een reële optie beschouwd op grond van de vorm en 

configuratie van het grondplan. Deze komt overeen met de gelijktijdige plattegronden 

die werden aangetroffen op vindplaats 42. Tevens sluiten de afmetingen en maatver-

houdingen hierop aan. Daarnaast komt de oriëntatie van de plattegrond overeen met 

de naastgelegen weg (in het verlengde van de St. Franciscusweg).

De plattegrond is niet geheel vrij gelegd en bevond zich gedeeltelijk buiten de grenzen 

van de werkput.

constructie 

De kern van huis 596 bestond uit drie gebinten met een overspanning van 6,7 m. De 

afstand tussen de gebinten bedroeg 7,8 en 8,2 m, waarmee de totale afmeting van de 

kern uitkomt op 16,0 m. twee rijen van drie staanders. Behalve de staanders werden 

geen aanwijzingen aangetroffen voor sluit of hoekpalen. De stijlen waren met 0,3 m 

ondiep gefundeerd en vermoedelijk op stiepen geplaatst. 

wanden

Wanneer S1394 onderdeel was van de oostelijke lange wand, bevond deze zich op 

1,8 m buiten de kern. Verder werden geen aanwijzingen gevonden voor de positie en 

constructie van de wanden. 

binnenindeling

Afgaande op de ligging van de waterput zal het woongedeelte zich aan de noordzijde 

bevonden hebben. Verdere aanwijzingen voor een interne geleding ontbraken. 

bijzonderheden

Aan de noordzijde van de plattegrond werd een gekromde greppel aangetroffen 

(S1337). Deze boog af voor de waterput en sloot aan op de noordoostelijke hoekpaal 

van de kernconstructie. Vermoedelijk betreft het hier een afvoergoot, zoals elders op 

de vindplaats ook werd waargenomen.

Figuur 23.94
Plattegrond van huis 596. Schaal 1:200.
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verdwijnen van het gebouw 

Nadat het gebouw buiten gebruik raakte, is het ontmanteld. Hierbij werden de 

gebintstijlen of de eventuele poeren waar deze op rustte, uitgegraven.

vondsten en datering

In de vulling van de sporen werd één vondst gedaan; een fragment roodbakkend 

aardewerk. Op grond daarvan moet het huis na het begin van de vijftiende eeuw zijn 

gesloopt.

Huis 598 wordt geassocieerd met de waterputten 627 en 628. Op grond daarvan wordt 

deze gedateerd in de eerste helft van de vijftiende eeuw.

23.5.1.5 Huis 597 (1450 – 1500 (1525)) / werkput 80 (figuur 23.95)

onderzoek

Huis 599 werd eveneens gereconstrueerd bij de uitwerking vanuit de noodzaak de 

boerderij te lokaliseren die hoorde bij waterput 629 . Op grond van de relatie die elders 

op de vindplaats was vastgesteld tussen de ligging van het huis ten opzichte van de 

waterput, is vanuit de deze laatste gericht gezocht naar een mogelijke huisplattegrond. 

Aan de oostzijde van werkput 80 bevonden zich enkele sporen in de juiste configuratie 

en waarvan de afmetingen en maatverhoudingen overeen stemden met de gelijktijdige 

plattegronden op vindplaats 42. 

Deze sporen tekenden zich in het vlak duidelijk af, maar reikten niet diep, zodat een 

deel hiervan aanvankelijk was afgevallen. Mede hierdoor is dit grondplan in belangrijke 

mate hypothetisch. Niettemin ontbreken redelijke alternatieven.

constructie 

De kern van huis 599 bestond uit drie gebinten met een overspanning van 8,2 m. De 

afstand tussen de gebinten bedroeg 8,2 en circa 7,6 m, waarmee de totale afmeting 

van de kern uitkomt op 15,8 m. Behalve de staanders werden geen aanwijzingen 

aangetroffen voor sluit of hoekpalen. De stijlen waren minder dan 0,2 m diep 

gefundeerd en vermoedelijk op stiepen geplaatst. Baksteenpuin in de vulling van de 

middelste uitgraafkuil kan hier mogelijk aan worden toegeschreven.

wanden

Sporen van wanden werden niet aangetroffen.

verdwijnen van het gebouw 

Nadat het gebouw buiten gebruik raakte, is het ontmanteld. Hierbij werden de 

gebintstijlen of de eventuele poeren waar deze op rustte, uitgegraven.

vondsten en datering

In de vulling van de sporen werd twee fragmenten roodbakkend aardewerk 

aangetroffen. De daterende waarde hiervan is beperkt. In ieder geval is het huis na het 

begin van de veertiende eeuw gesloopt.

Tabel 23.178
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van huis 596 naar vullingaard.

Tabel 23.179
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
huis 596 per context.
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Huis 597 wordt geassocieerd met waterput 629 en kan op grond daarvan gedateerd 

worden in de tweede helft van de vijftiende eeuw. 

23.5.1.6 Huis 599 (1410 – 1450 (1500)) / werkput 81 (figuur 23.96 & 97)

onderzoek

Aan de noordrand van werkput 81 werd een grote langgerekte kuil aangetroffen 

(S1500) te midden van paalkuilen met een zelfde oriëntatie. Op grond van de 

overeenkomsten in opbouw en vulling met de potstallen S1460 en S1544 wordt de kuil 

als potstal beschouwd. Omdat alle pogingen een gebouwplattegrond te reconstrueren 

uit de omliggende paalsporen onbevredigend waren, is nog een tijd gedacht dat de 

potstal feitelijk tot de vrij liggende, rechthoekige mestkuilen hoorde. Hier is weer van 

teruggekomen toen bleek dat huis 595 niet bij waterput 624 kon hebben gehoord 

en een huis 599, vanwege ligging en de datering de meest voor de hand liggende 

oplossing bood.

Bij de reconstructie is ervan uitgegaan dat de rij paalsporen parallel aan en de rij in 

het verlengde van potstal S1500, tot de constructie van het huis behoorden. Afgaande 

Figuur 23.95
Plattegrond van huis 597. Schaal 1:200.

Tabel 23.180
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van huis 597 naar vullingaard.

Tabel 23.181
Datering van het aardewerk uit de sporen 
van huis 597 per context.
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op de vorm van de potstal en de oriëntatie van de opvolgende huizen, was huis 599 

oost-west gericht. Daarbij strekte het zich vermoedelijk uit naar het zuiden. Hoewel 

aan de noordzijde wel enkele paalsporen werden aangetroffen, correspondeerden deze 

onvoldoende met de sporen uit de flankerende rij. Bovendien hadden deze een andere 

opbouw en vulling. Verder is haag 735 waarschijnlijk gelijktijdig.

Voor de reconstructie van de hoofdvorm van het huis is gebruik gemaakt van het 

grondplan van het voorgaande huis 595 en het opvolgende huis 600. Wanneer we 

aannemen dat het huis een indeling in de lengte kende, dan lijken de maatverhoudin-

gen van het laatstgenoemde hier veel beter bij aan te sluiten. Zeker wanneer de potstal 

zich in een zijbeuk bevond. Hiervoor zijn mogelijk echter aanpassing gedaan aan de 

constructie. 

De potstal is opgegraven in zes kwadranten van gelijke omvang. Vanwege de complexe 

gelaagdheid zijn hierbij meerdere vlakken gedocumenteerd. Tussen de kwadranten 

zijn een meter brede profieldammen uitgespaard. Aldus zijn een lengte- en twee 

breedteprofielen van de potstal gedocumenteerd. De kuilen die de onderzijde 

vormen van de potstal zijn slechts op één plaats onderzocht. Dit had te maken met 

de grondwaterstand en de verwachtte aard van de kuilen. Deze waren identiek aan 

de kuilen die onder enkele van de andere potstallen zijn aangetroffen en kunnen in 

verband worden gebracht met drainage.

constructie

De paalsporen aan de zuidzijde van de potstal strekte zich uit over een lengte van 

20,5 m. De diepte varieerde aan de westzijde tussen 0,3 en 0,5 m en aan de oostzijde 

tussen 0,6 en 0,7 m. In het verlengde van de poststal bevond zich aan de oostzijde 

een rij van vijf sporen met onderlinge afstand van circa 1,7 m en een diepte van 0,4 

m. Een spoor met een vergelijkbare diepte aan de westzijde van de potstal moet hier 

mogelijk ook toe gerekend worden. Aan de noordzijde werden ook nog een aantal 

paalsporen herkend. Ter hoogte van de potstal lagen deze gedeeltelijk onder de 

jongste dempingsvulling.

Figuur 23.96
Plattegrond van huis 599. Schaal 1:300.
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Afgaande op de vorm lijkt potstal S1500 in de zijbeuk te hebben gelegen. De breedte 

van 3,7 m is echter wel uitzonderlijk groot voor een zijbeuk. Mogelijk hebben we echter 

te maken met een aangepaste constructie. Waarschijnlijk markeren de sporen aan de 

oostzijde de plek van de gebintstijlen (mogelijk in combinatie met elementen van een 

binnenindeling). De wandstijlen bevinden zich op 1,8 m, een gangbare breedte voor 

een zijbeuk. Mogelijk is ter hoogte van de potstal gewerkt met zogenaamde kreupele 

gebinten, gebinten waarvan het stijldeel onder de (dek)balk is verplaatst –in dit geval 

naar binnen- om meer ruimte te creëren in de zijbeuk. 

Op die manier kunnen de sporen van beide palenrijen hebben toebehoord aan de 

kernconstructie. De lengte van het huis bedroeg daarmee dan 27,4 m. Omdat de 

sporen van de tegenoverliggende palen door oversnijding van de opvolgende huizen en 

potstallen zijn verdwenen is de precieze breedte van huis 599 moeilijk vast te stellen. 

Afgaande op de maatverhouding van huis 600, zal dit circa 10,5 m zijn geweest. 

wanden

De lange wand bevond zich aan de oostzijde van het gebouw op 1,8 m van de 

kernconstructie. Onduidelijk is of deze direct met het gebint verbonden waren. De 

hoekstijlen bevonden zich aan de oostzijde in één vlak met het gebint en maakten 

waarschijnlijk samen deel uit van een gevel aan deze zijde van het huis. Aan de 

westzijde bevond de korte wand zich vermoedelijk buiten de kern, op een afstand van 

1,5 m. 

binnenindeling

Op grond van de aanwezigheid van een potstal kan een bedrijfsgedeelte worden. 

Daarvan heeft in ieder geval de noordelijke zijbeuk dienst gedaan als potstal. Het 

oostelijke deel van het huis onderscheid zich doordat hier de reguliere gebintconstruc-

tie gehandhaafd bleef. Waarschijnlijk kan hier het woongedeelte gelokaliseerd worden. 

De palen in de rij van gebintstijlen zonder bijbehorende wandstijlen, maakten mogelijk 

deel uit van een verdere indeling van deze ruimte.

bijzondere elementen

In de bedrijfsruimte bevond zich in de noordelijke zijbeuk een potstal. Deze was 14,2 

m lang en 3,4 m breed en had een bij benadering rechthoekige vorm. Aan de westzijde 

bevond zich nog een smalle uitloper met een lengte van 3,7 m. De kuil was uitgegraven 

tot een diepte van 1,8 m onder het vlakniveau, waarbij de bodem zich bevond op 12,4 

m +NAP. De kuil was, in de lengterichting, getrapt uitgegraven had steile wanden en 

een vlakke bodem. In de vulling was een groot aantal lagen te onderscheiden met 

een uiteenlopende structuur en samenstelling. Hierin waren vier fasen van aanleg 

en gebruik te onderscheiden. Daarbinnen worden de kenmerkende vullingen op 

hoofdlijnen beschreven. 

Het onderste deel van de kuil was tot een diepte van 0,8 m opgevuld grote brokken 

gebroken bodem waarin de restanten van de natuurlijke podzolbodem nog herkenbaar 

zijn (vulling 24). Sediment afkomstig van akkerlagen ontbreekt geheel. Hierboven lag 

een pakket humeuze zwarte grond, bestaande uit de voormalige A-horizont (vulling 

28). Aangezien dit materiaal zich ook tussen de bovenste kluiten van de onderliggende 

vulling bevond is hier sprake van het gescheiden terug werpen van de uitgegraven 

grond.

Vervolgens is hierop een vrij homogene laag grijs zand aangebracht met daarin, met 

name aan de onderzijde, kleine brokken humeus materiaal (vulling 16). De overwegend 

vierkante vorm van doet vermoeden dat de kluiten gestoken zijn. Op dit pakket lag een 

homogene laag licht bruin zand (vulling 18). Het sediment van beide lagen zijn elders 

op het terrein niet in het profiel waargenomen.
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Figuur 23.97
Profiel van potstal S1500. Schaal 1:40 [NB AANPASSEN NA 
OPMAAK].
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Vervolgens is de kuil aan de oostzijde opnieuw uitgegraven. Mogelijk is deze hierbij 

uitgebreid. In de opvulling hiervan zijn vergelijkbare lagen herkenbaar: Onderin een 

laag gebroken A-horizont (vulling 27) waarvan de bovenzijde overging in een grijs zand 

met humeuze brokken (vulling 26). Onduidelijk is of het pakket sterk humeus zand dat 

zich hierop bevond (vulling 21) ook uitsluitend uit verwerkte A-horizont bestond of 

dat deze ook mest bevatte en daarmee het restant was van een eerdlaag. De grillige 

onderzijde kan wijze op spitten, maar de sporen hiervan zijn niet eenduidig. Op dit 

pakket lag een laag grijs zand (vulling 20) met daarboven een laag licht bruin zand 

(vulling 26). Het bovenste deel van de kuil was over de gehele lengte opgevuld met 

donker bruingrijs, licht humeus zand (vulling 2). Waarschijnlijk is hiervoor teelaarde van 

een nabijgelegen akker gebruikt. Naar het midden van de kuil is deze vermengd met 

geel zand en heeft een zeer brokkige structuur (vulling 1). De onderzijde van dit pakket 

is iets humusrijker en vormt mogelijk het restant van een eerdlaag (vulling 19).

Deze fase van de kuil werd verder gekenmerkt door de opvallende vorm van de 

dwarsdoorsnede. Daarbij heeft deze een vlakke, licht hellende bodem, die afloopt naar 

het noorden en uitkomt in een 1,8 m brede ‘goot’. 

Nadien is de kuil aan de westzijde is de stal gedeeltelijk opnieuw uitgegraven tot een 

diepte van 0,6 m. De vulling hiervan bestond uit donker grijs, humeus zand en had een 

gelaagde structuur (vulling 3). 

constructie en gebruik

Bij de aanleg had men de kuil uitgegraven in twee etappes. Het bovenste deel werd 

uitgegraven tot op de top van het leempakket (S5005.2) dat schuil ging onder de 

meer zandige bodem (S5005.1). Vanaf daar werd de kuil, ter weerszijde inspringend, 

uitgegraven tot op de top van de bruine bodemlaag (S5028) die zich onder deze leem 

bevond. Dit diepere deel van de kuil werd vervolgens opgevuld tot circa 0,8 m met 

grote brokken gebroken bodem. Deze grove structuur verraad het eenmalige karakter 

van deze handeling. Afgaande op de relatie met de natuurlijke bodemlagen wordt 

verondersteld dat het doorbreken van de leemlaag het voornaamste doel van deze 

handeling was. Op grond daarvan wordt dit deel van het spoor als drainagekuil geduid.

Het is niet geheel duidelijk in hoeverre het bovenste deel van dit pakket, dat 

overwegend bestond uit A-horizont, vermengd was met mest en in feit (tevens) het 

restant van een eerdlaag vormde. 

De kuil is vervolgens ten minste drie maal gedempt en weer uitgegraven. Daarbij is 

bij de jongste fasen van gebruik slechts een beperkter deel van de kuil benut. Voor 

de demping van de diepste delen van de kuil lijkt daarbij sediment uit een natuurlijke 

bodem te zijn gekozen, waarbij de opvulling van het bovenste deel van de kuil 

gebeurde met teelaarde van een akker. 

Van de tot eerdgrond verwerkte mest en strooisel resteren behalve de toppen van de 

genoemde A-horizont vermoedelijk vulling 21, 19 en 3).

verdwijnen van de constructie

Na gebruik werd de kuil gedempt. Onduidelijk is of ieder moment van uitgraving en 

demping samenvalt met één moment of seizoen, of dat een kuil lagere tijd in gebruik is 

geweest en open heeft gelegen. 

datering

Het vondstmateriaal van huis 599 is allemaal afkomstig uit de potstal. In de 

verschillende vullingen zijn 186 vondsten aangetroffen, waarvan 178 stuks aardewerk. 

Hoewel dit in hoofdlijn te dateren is in de dertiende tot de zestiende eeuw, 

ontbreken de voor de dertiende eeuw kenmerkende bakselgroepen als Andenne en 
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proto-steengoed geheel. Ook van het Elmpter aardewerk, welke tot en met de eerste 

helft van de veertiende eeuw veelvoorkomend is, is slechts een fragment aangetroffen. 

Deze potstal is daarmee op zijn vroegst in de tweede helft van de veertiende eeuw 

aangelegd. Het vondstmateriaal in de vullingen die verband houden met de vroegste 

fase, staat een nauwkeuriger datering niet toe. 

In de lagen die geassocieerd worden met de gebruiksfase van de potstal zijn enkele 

meer complete stukken gevonden. Daarvan zijn een grape van roodbakkend aardewerk 

en een van witbakkend aardewerk scherp te dateren in het laatste kwart van de 

veertiende en het eerste kwart van de vijftiende eeuw. Daarnaast zijn fragmenten 

aangetroffen van verschillende vormen in roodbakkend aardewerk en steengoed 

met kenmerken zoals die voorkomen in de vijftiende eeuw. Omdat zich daarnaast 

tevens het grootste deel van een kan uit bijna-steengoed in deze laag bevond, kan de 

gebruiksfase van deze potstal gedateerd worden omstreeks het eerste kwart van de 

vijftiende eeuw.

Hoewel de potstal mogelijk slechts een betrekkelijk korte periode dienst heeft gedaan, 

is het huis als geheel vermoedelijk langer in gebruik geweest. Huis 599 is geassocieerd 

met waterput 624. Op grond daarvan zal het huis in ieder geval tot het midden van de 

vijftiende eeuw in gebruik zijn geweest. 

Omdat huis 600 op vrijwel dezelfde plaats als huis 599 wordt gebouwd, is het niet 

onwaarschijnlijk dat het om een directe opvolging gaat. In dat geval werd het huis 

gedurende de gehele vijftiende eeuw bewoond. 

archeobotanie

Een monster uit de vulling 3 (V1502) is geïnventariseerd op botanische macroresten 

(hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Het aangetroffen organisch materiaal is 

volledig vergaan en niet meer te determineren. Er zijn alleen enkele te determineren 

fragmenten houtskool in het monster aanwezig.

Tabel 23.182
Overzicht van vondstmateriaal uit 
de potstal (S1500) van huis 599 naar 
vullingaard.
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Tabel 23.183
Datering van het aardewerk uit de potstal 
(S1500) van huis 599 per context.
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23.5.1.7 Huis 600 (1500 – 1600) / werkput 81 (figuur 23.98 & 99)

onderzoek

Het zicht op de overblijfselen van deze boerderij werd aanvankelijk ontnomen door de 

aanwezigheid van een grote hoeveelheid subrecente verstoringen. Deze verstoringen 

hielden verband met de naoorlogse ruilverkaveling en waren het gevolg van het op 

grote schaal machinaal verwijderen van de heggen die de oude perceelsgrenzen 

markeerden. Gelukkig reikten de meeste van deze verstoringen niet erg diep onder het 

akkerdek. Niettemin viel een deel van deze verstoringen samen met de plattegrond 

van deze boerderij. Daarnaast werd pas tijdens het verwijderen van de verstoringen 

duidelijk dat een deel van de donkere sporen hier geen deel van uitmaakten, maar 

behoorden tot, wat later bleek, de overblijfselen van een grote potstal. Als gevolg 

daarvan is een aanzienlijk deel van de potstal beschadigd. Daardoor was het niet 

mogelijk op de gewenste locaties een doorsnede te maken van de potstal om zicht te 

krijgen op de opbouw ervan. Deze moest deze gereconstrueerd worden aan de hand 

van kleinere coupes en waarnemingen in het vlak. Wel kon voldoende dateerbaar 

vondstmateriaal worden verzameld en konden alle voor het onderzoek relevante 

vullingen worden bemonsterd. 

Te midden van de overlappende plattegronden, verstoringen, plant- en bodemverbete-

ringskuilen, was potstal (S1544) het meest in het oogspringende element van het huis. 

Deze vormde het uitgangspunt voor de reconstructie van het grondplan. Vanwege het 

fragmentaire karakter moesten we ons daarbij beperkten tot de hoofdlijn. Uiteindelijk 

is gekozen voor een reconstructie op basis van een langgevelconstructie, naar analogie 

van huis 603. Daarbij zijn de palen die de potstal direct flankeren als elementen van 

de buitenwanden beschouwd. Gelet op de forse breedte van de potstal valt het te 

betwijfelen of de zijbeuk zich hier nog buiten bevond. Van het woongedeelte werden 

geen sporen aangetroffen die hier met enige zekerheid aan toegeschreven kunnen 

worden. Mogelijk markeerde S1530 de plaats van een hoekstijl, maar zeker is dit 

allerminst.

constructie 

Sporen van de kernconstructie werden niet aangetroffen. Vermoedelijk waren de stijlen 

van het skelet op ondiep gefundeerde poeren geplaatst en zijn deze ontmanteld toen 

het huis werd gesloopt. De vondst van een aanzienlijke hoeveelheid fragmenten in de 

vulling van de potstal maakt aannemelijk dat in de constructie van dit huis baksteen is 

toegepast. In welke mate kon niet worden vastgesteld. 

Ten aanzien van de constructie is alleen de breedte duidelijk. Ervan uitgaande dat de 

potstal de gehele breedte van het huis besloeg, bedroeg deze 10,1 m. De westelijke 

wand bevond zich waarschijnlijk ter hoogte van paalkuilen S1578 en 1582. Deze lagen 

haaks op de centrale as van het huis en vormden vermoedelijk een toegang tot het 

bedrijfsgedeelte. Het woongedeelte bevond zich aan de oostzijde. Wanneer wordt 

uitgegaan van de mogelijk hoekstijl S1530 zal het huis 28,8 m lang zijn geweest. Omdat 

daarmee weinig ruimte rest voor een eventuele voorstal is het niet ondenkbaar dat 

de wand nog iets verder naar het oosten was geplaatst. De enige sporen die hiervoor 

eventueel in aanmerking komen zijn S1462 en 1463. In dat geval bedroeg de totale 

lengte van het huis 33,4 m.

Vermoedelijk waren de stijlen van deze gebinten op stiepen geplaatst. 

wanden

De lange wanden bevonden zich waarschijnlijk direct langs de potstal. De basis van de 

wandconstructie werd gevormd door een rij wandstijlen, die met een bij benadering 

regelmatige interval van circa 5 m in een rechte lijn waren geplaatst. 
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ingangen 

Twee paalkuilen in het midden van de westwand markeerden waarschijnlijk de toegang 

tot het bedrijfsgedeelte. De onderlinge afstand bedroeg 2,3 m. De tussengelegen ‘kuil’ 

(S1579) lijkt te zijn uitgesleten als gevolg van veelvuldig gebruik.

binnenindeling

De aanwezigheid van een potstal verschaft inzicht in de indeling van het huis. Het 

spoor zelf markeert het stalgedeelte. Op grond van de toegang en de onregelmatige 

vorm als gevolg van de uitloop, zal de achterstal daarbij aan de oostzijde hebben 

gelegen. Het woongedeelte bevond zich dan aan de oostzijde van het huis. Behalve 

dat de potstal aan deze zijde netjes begrensd was, bevonden ook de bijbehorende 

waterputten 625 en 626 zich aan deze kant van het huis. Mogelijk bevond zich tussen 

het woongedeelte en de potstal nog een voorstal, van waaruit de dieren gevoerd 

werden.

bijzondere elementen

In het vlak tekende de potstal zich af als een, bij benadering, rechthoekige kuil van 18,3 

bij 10,1 m. Met uitzondering van de westzijde had deze scherpe contour. Het grillige 

verloop aan deze kant is behalve aan latere verstoringen waarschijnlijk toe te schrijven 

aan erosie door het veelvuldig betreden. Uitgaande van de begrenzingen op een dieper 

niveau zal de potstal in oorsprong circa 15,5 m lang zijn geweest.

De potstal was uitgegraven in het zandpakket (S5005.1) tot in de top van de leemlaag 

(S5005.2) en had een overwegend vlakke bodem, op circa 0,7 m onder het vlakniveau, 

welke licht afloopt naar het zuiden. In uitzondering hierop reikte het centrale gedeelte 

van de oostelijke helft minder diep, tot circa 0,4 m en vormde daarmee een soort 

plateau. Een dieper gedeelte van het spoor aan de westzijde, is waarschijnlijk geen 

onderdeel van de oorspronkelijk potstal, maar de insteek van een plaggenwand. 

Onder het zuidelijke en westelijke deel van de potstal werden grote rechthoekige 

kuilen met een vlakke bodem aangetroffen. Deze waren maximaal 1,7 m diep en 

reikten in alle gevallen tot precies in de top van de oude bodem (S5028) onder de 

leemlaag (S5005.2). De vulling van deze kuilen bestond uit gebroken natuurlijk 

Figuur 23.98
Plattegrond van huis 600. Schaal 1:300.
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bodem met een grote zandfractie. Afgaande op de vulling zijn deze kuilen direct na 

het uitgraven weer gedempt. Waarschijnlijk betreft het drainagekuilen; plaatselijke 

doorbrekingen van de stagnerende leem om overtollig vocht te kunnen laten afvloeien. 

De vulling van de potstal had een sterk gelaagde opbouw. Dit duidt op een intensief 

gebruikt. De vullingen kunnen globaal worden ingedeeld in drie groepen. De eerste 

bestaat uit een overwegend homogeen pak donker bruingrijs, matig tot sterk humeus 

zand. Deze zijn geïnterpreteerd als eerdlaag: een pakket vruchtbare grond van mest 

vermengd met plaggen een teelaarde. De omvang van deze lagen en doet vermoeden 

dat het hier behalve om restanten van mestlagen ook om dempingen met teelaarde 

kan gaan. Het onderscheid is niet altijd te maken.

Op sommige plaatsen zijn de humeuze pakketten minder homogeen. Hierin zijn dan 

gelaagde structuren van grijs zand te herkennen. Dit zand heeft veel weg van de uit-

spoelingslaag in een podsolbodem. Aangenomen wordt dat het hierbij gaat om niet of 

onvolledig vermengde lagen plaggen of strooisel. Deze vormen de tweede groep.

Een derde groep wordt gevormd door lagen die bestaan uit een mengsel van onder 

meer geel en licht humeus bruingrijs zand en wordt gekenmerkt door een heterogene 

of zelfs brokkige structuur. Deze pakketten worden beschouwd als dempingslagen.

Op hoofdlijn is de vullingopbouw te beschrijven als een afwisseling van humeuze 

eerdlagen en brokkig dempingspakketten. Daarbinnen zijn wel duidelijke accentver-

schillen te onderscheiden. Aan de oostzijde resteerden overwegend eerdlagen terwijl 

het diepere deel aan de westzijde opgevuld is met rommelige dempingsmateriaal. De 

jongste opvullingen bestonden vervolgens weer uit humeuze eerdgrond. 

Opvallend was dat de potstal aan de noordzijde beschoeid was met een wand van 

gestapelde plaggen. Deze gaat wand terug tot een vroege fase van gebruik en is 

nadien nog een keer herbouwd. 

In het midden van de potstal werd nog een tweede plaggenwand aangetroffen. 

Deze was eveneens oost-west georiënteerd, maar doorsneed alle voorgaande lagen. 

De plaggenwand sluit aan op de uitgraafsleuf (S1445) die de jongste vulling van de 

potstallen S1544 en S1460 oversnijdt. Aanvankelijk werd verondersteld dat deze 

onderdeel was van een jongere gebruiksfase. Vermoedelijk gaat het hier echter om de 

fundering van de noordwand van huis 607. Vermoedelijk bood de gedempte potstal 

hiervoor onvoldoende stevigheid. Hoewel de insteek niet goed te onderscheiden was in 

het vlak, was deze in de coupe duidelijk herkenbaar aan de noordzijde van de wand. 

De wand vormde de noordelijke beschoeiing van een 0,9 m diepe, langgerekte 

‘kuil’ van 9,9 bij 3,2 m. Onderin deze kuil werden restanten van mest- of eerdlagen 

aangetroffen (vulling 28, 36, 38). Deze werden afgedekt door een rommelig pakket 

van teelaarde met brokken schoon leem en zand (vulling 13), welke kan worde 

toegeschreven aan de demping van de ‘kuil’. In verband met de oversnijding van 

plaggenwand door de vullingen in het lengteprofiel D, werd aanvankelijk gedacht dat 

het ging om een jongere mestkuil behorende bij huis 607. Dit berust vermoedelijk op 

een vertekening in het profiel door een lichte scheefstand van de plaggen en zijn de 

lagen gewoon onderdeel van de oorspronkelijke potstal. De verklaart de overeenkomst 

in ligging en diepte. Ook het vondstmateriaal uit deze lagen biedt geen aanleiding een 

jongere datering te veronderstellen. 

verdwijnen van het gebouw 

Nadat het huis buiten gebruik raakte is deze gesloopt Hierbij zijn de wandstijlen 

uitgetrokken en is de potstal gedempt. Uit het ontbreken van de bakstenen poeren kan 

worden afgeleid dat deze werden ontmanteld.



catalOguS Structuren uit de middeleeuwen en nieuwe tijd    1177

Figuur 23.99
Profiel van potstal S1544. Schaal 1:40 [NB AANPASSEN 
NA OPMAAK].
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vondsten en datering

In de vulling van de constructiesporen werden acht voorwerpen aangetroffen. Op 

grond van de zes aardewerkfragmenten kan worden gesteld dat het huis na het 

midden van de vijftiende eeuw moet zijn ontmanteld.

In de vulling van de potstal werden 440 voorwerpen aangetroffen, waarvan 333 stukken 

aardewerk. Dit materiaal omvat overwegend roodbakkend aardewerk en steengoed 

met glazuur en bevat daarnaast enkele stukken grijs- en witbakkend aardewerk en een 

fragment faience en kleipijp. Een scherf industrieel wit aardewerk mag als intrusief 

worden beschouwd. 

Op grond van het vrijwel ontbreken van grijsbakkend aardewerk en objectdateringen, 

kan het vroegste gebruik, constructiedatum omstreeks het begin van de zestiende 

eeuw worden gedateerd. Het jongste materiaal wordt gevormd door het stuk faience 

bord en een steelfragment van een kleipijp. Uit geringe aantal van deze gidsfossielen, 

in combinatie met de objectdateringen van de overige stukken kan worden afgeleid 

dat de potstal op zijn laatst aan het begin van de zeventiende eeuw moet zijn 

gedempt. 

Ervan uitgaande dat de potstal vanaf het begin deel uitmaakte van huis 600, wordt de 

laatste gedateerd tussen het begin en het einde van de zestiende eeuw.

Tabel 23.184
Overzicht van vondstmateriaal uit de paal-
sporen van huis 600 naar vullingaard.

Tabel 23.185
Datering van het aardewerk uit de paal-
sporen van huis 600 per context.



catalOguS Structuren uit de middeleeuwen en nieuwe tijd    1179
Tabel 23.186
Overzicht van vondstmateriaal uit de potstal 
(S1544) van huis 600 naar vullingaard.
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Tabel 23.187
Datering van het aardewerk uit de potstal 
(S1544) van huis 600 per context.
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23.5.1.8 Huis 601 (1600 – (1675) 1700) / werkput 81 (figuur 23.100 & 101)

onderzoek

Van dit gebouw heeft enkel het stalgedeelte archeologisch waarneembare sporen 

nagelaten. Daarvan vormde de potstal S1460 het meest kenmerkende element. 

Hoewel deze aan drie zijde scherp begrensd is, kon aan de oostzijde geen duidelijk 

onderscheid gemaakt worden tussen de vulling van de potstal en die van de greppel 

736 (S1522). De begrenzing aan deze zijde is gebaseerd op de zuidoosthoek van de 

potstal. Aanvankelijk werd de greppel beschouwd als een uitloper van de stal, een 

helling die toegang bood aan de diep gelegen vloer. Later werd duidelijk dat de stal 

waarschijnlijk oversneden wordt door de greppel.

Afgaande op de rechte contouren van de potstal wordt aangenomen dat de toegang 

zich aan de oostzijde bevond. Hier wordt dan ook de achtergevel verondersteld 

Uitgaande van een woonstalhuis met een functie-indeling in de lengterichting van 

het gebouw, volgt hieruit dat het woongedeelte aan de westzijde van de potstal was 

gelegen.

De potstal is gecoupeerd in zes kwadranten waartussen een meter brede 

profieldammen zijn uitgespaard. Vanwege de complexe laagopbouw van de potstal 

zijn bij het verdiepen verschillende vlakken gedocumenteerd. De documentatie van de 

profielen werd bemoeilijkt door de diepte van het spoor en het gegeven dat zich hierin 

water had verzameld door het hoge leemgehalte van de ondergrond. 

constructie 

Van de kernconstructie van dit gebouw zijn geen sporen aangetroffen. Dit duidt erop 

dat deze op bakstenen poeren is gebouwd. Deze poeren werden gebouwd op een 

stevige zandlaag en hoefden derhalve niet dieper ingegraven te zijn geweest dan de 

toenmalige bouwvoor. 

De enige paalsporen die met enige zekerheid zijn toe te schrijven aan het huis werden 

aangetroffen rondom de potstal. Ervan uitgaande dat deze potstal de gehele breedte 

van het huis besloeg, zijn de flankerende paalsporen als wandstijlen geïnterpreteerd. 

De paalsporen in het verlengde van de noordelijke rij behoorde daarbij mogelijk tot het 

woongedeelte. Aldus bedroeg de afmeting van het grondplan 23,5 bij 8,8 m.

wanden

De lange wanden bevonden zich direct langs de potstal. De basis van de 

wandconstructie werd gevormd door een rij wandstijlen, die met een bij benadering 

regelmatige interval in een rechte lijn waren geplaatst. De wandstijlen ter hoogte 

van de stal vielen op door hun bescheiden omvang en de kleine interval waarin deze 

geplaatst waren. De wandstijlen zijn ten hoogste 20 cm breed geweest en stonden 

tussen de 1,0 en 2,0 m uit elkaar. Ter hoogte van het woongedeelte lijken de stijlen 

iets verder uit elkaar gezet te zijn: tussen de 2,0 en 3,0 m. In deze sporen werden geen 

bakstenen aangetroffen.

Opvallend was dat op de bodem van een groot aantal van de paalkuilen langs de 

potstal een baksteen was aangebracht. Dikwijls was dit een halve steen, maar in enkele 

gevallen, vonden we niet meer dan een brokje puin. De stenen waren 11,1 tot 12,0 cm 

breed en 5,0 tot 5,5 cm hoog. De functie ervan is niet geheel duidelijk. Het ligt voor 

de hand dat de stenen dienden als fundament voor de staander. Niettemin is het de 

vraag hoe effectief dit was, immers, de stenen zullen nauwelijks groter zijn geweest 

dan de staanders. Een andere mogelijkheid is dat deze gebruikt zijn bij het op de juiste 

hoogte stellen van de palen. Dit kan echter ook met zand. De veronderstelling dat de 

stenen optrekkend vocht tegenhielden en te maken hebben met de verduurzaming van 
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de constructie, kan worden afgewezen. Daartoe zijn de stenen te poreus. Bovendien 

waren de palen als evengoed ingegraven. 

ingangen

De rechte contour van de potstal aan de noord, west en zuidzijde veronderstelt dat de 

toegang zich aan de oostzijde bevond en daarmee in de korte wand aan de oostzijde 

van het gebouw. 

binnenindeling

Potstal S1460 geeft onmiskenbaar de locatie van het bedrijfsgedeelte van het gebouw 

weer. De brede, diepe uitloper houdt weinig ruimte over voor een dorsvloer aan de 

oostzijde van het gebouw en waarschijnlijk was deze niet aanwezig. Het woongedeelte 

moet zich derhalve aan de westzijde van het huis hebben bevonden. Deze veronder-

stelling wordt versterkt door de ligging van de bijbehorende waterputten 630 en 631 

aan deze kant van het huis.

Tussen het woon- en stalgedeelte bevond zich waarschijnlijk nog een voorstal, waarin 

onder meer de voederbakker van de dieren stonden. Palen die aan de westzijde van 

de potstal waren aangebracht vormden vermoedelijk de stalrepen waarmee de koeien 

werden vast gezet. 

bijzondere elementen

De potstal tekende zich af als een rechthoekige kuil van 10,6 bij 8,1 m. Aan de oostzijde 

liep deze naadloos over in greppel 736. De kuil was 1,8 m diep, waarbij de onderkant 

zich bevond op 12,4 m +NAP. In doorsnede had de deze een rechthoekige vorm met 

getrapte wanden en een vlakke bodem. De kuil was uitgegraven in de leemlaag 

(S5005.2) en reikte tot in de top van de onderliggende fossiele bodem (S5028). 

De potstal had een complexe laagopbouw. Deze werd gekenmerkt door een groot 

aantal vullingslagen met een aanzienlijke variatie in samenstelling. Deze konden 

uiteindelijk worden gegroepeerd in een zeven hoofdgroepen. 

Hoewel hier enige gelaagdheid in te onderscheiden is, kan de vulling van het onderste 

deel van de kuil in zijn algemeen worden beschreven als gebroken natuurlijke bodem 

Figuur 23.100
Plattegrond van huis 601. Schaal 1:300.



catalOguS Structuren uit de middeleeuwen en nieuwe tijd    1183

Figuur 23.101
Profiel van potstal S1460. Schaal 1:40 [NB AANPASSEN 
NA OPMAAK].
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met een grote zandfractie. Afgaande op de vulling zijn deze kuilen direct na het 

uitgraven weer gedempt. In combinatie met de sterk leemhoudende bodem moet dit 

deel waarschijnlijk in zijn geheel als drainagekuil worden beschouwd.

De relatie tussen de potstal en greppel 736 was aanvankelijk onduidelijk omdat 

beide gedempt zijn met vergelijkbare grond. De greppel kon uiteindelijk worden 

geïdentificeerd aan de hand van een aantal fijn gelaagde vullingen van afwisselend 

donker zwartbruin sterk humeus zand met grijs humusarm zand. Deze bleken 

bovendien aan de noordzijde te worden geflankeerd door een uit plaggen opgebouwde 

wand (vulling 32). Hiermee werd ook duidelijk dat de greppel geen onderdeel was van 

de oorspronkelijk potstal, maar deze oversneed. 

Mogelijk bevond zich ten noorden van de plaggenwand een voorganger (vulling 29). 

Een duidelijke plaggenstructuur ontbreekt hierin echter en de bijbehorende vullingen 

hebben niet de fijngelaagde opbouw. Op grond daarvan worden deze lagen tot de 

potstal gerekend. De greppel is uiteindelijk gefaseerd opgevuld met rommelig mengsel 

van gele grond en teelaarde afgewisseld met homogene pakketten teelaarde. 

De greppel reikt tot op de drainagekuil. Als gevolg daarvan zijn de vullingen die met 

het gebruik van de potstal samenhangen alleen bewaard gebleven aan de noord en 

de westzijde van de kuil. Kenmerkend voor de potstal zijn de heterogene pakketten 

humeus zand, grillig vermengd met grijs zand (E-horizont?) (vulling 29,48, 61). 

Vermoedelijk gaat het hier om onvolledig verwerkte eerdlagen waarvan de plaggen en 

teelaarde niet geheel zijn vermengd. Deze lagen onderscheiden zich duidelijk van de 

fijngelaagde pakketten van de greppel.

Afgaande op deze lagen bevond de ‘vloer’ van de potstal op circa 1,0 m onder het 

huidige vlak niveau. Het totale volume van het resterende deel bedroeg dan ten 

hoogste 86 m3. 

 

verdwijnen van het gebouw 

Omstreeks het midden van de zeventiende eeuw werd de potstal gedempt. 

Onduidelijk is of toen ook het huis gesloopt werd. Vondstmateriaal uit omliggende 

sporen (o.a. kuil 661 en waterputten 637 en 638 veronderstelt een continuïteit van 

bewoning. De bescheiden afmetingen van structuur 609 doen vermoeden dat huis 601 

toen is verbouwd en nog geruime tijd in gebruik is gebleven.

vondsten en datering

Uit de vulling van de constructiesporen werden zes voorwerpen geborgen. In vier 

gevallen ging het daarbij om de halve bakstenen die als fundering van de wandstijlen 

waren gebruikt. Van de twee stukken aardewerk uit de kernvulling was met name 

de kleipijp van daterende waarde. Deze toonde dat het huis 601 (of in ieder geval de 

stalwanden hiervan) na het midden van de zeventiende eeuw werd ontmanteld.

Het merendeel van het vondstmateriaal was evenwel afkomstig uit de potstal. In totaal 

werden uit dit spoor 292 vondsten geborgen. Hiervan komen er 167 uit vullingen die 

geassocieerd worden met greppel 736 en zijn 125 stukken met zekerheid afkomstig uit 

de potstal zelf. 

Van de stukken uit de potstalvullingen verschafte een munt uit een eerdlaag in de 

potstal een bruikbaar aanknopingspunt voor de datering van het huis. Het betrof een 

duit uit Stevensweert, geslagen tussen 1628 en 1632 (figuur 23.102).

Het aardewerk, 106 stuks, bestond overwegend uit roodbakkend aardewerk 

en geglazuurd steengoed. Daarnaast omvatte het een bescheiden hoeveelheid 

grijsbakkend aardewerk, Hafner waar en ongeglazuurd steengoed. Witbakkend 

aardewerk, faience en kleipijpen ontbraken geheel. Behalve enkele oudere stukken 

dateert het materiaal hoofdzakelijk uit de zestiende en zeventiende eeuw.

Figuur 23.102
Duit z.j. (1628-1632) geslagen te Stevensweert 
(V1440) uit de onderste eerdlaag van potstal 
S1460.
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Tabel 23.188
Overzicht van vondstmateriaal uit de paal-
sporen van huis 601 naar vullingaard.

Tabel 23.190
Overzicht van vondstmateriaal uit de potstal 
(S1460) van huis 601 naar vullingaard.

Tabel 23.189
Datering van het aardewerk uit de paal-
sporen van huis 601 per context.
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Tabel 23.191
Datering van het aardewerk uit de potstal (S1460) 
van huis 601 per context.



catalOguS Structuren uit de middeleeuwen en nieuwe tijd    1187
Tabel 23.191
Datering van het aardewerk uit de potstal (S1460) 
van huis 601 per context.
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Afgaande op het jongste materiaal in de vulling van de drainagekuil, twee stukken van 

een steengoed pot, kan de potstal op zijn vroegst aan het begin van de zeventiende 

eeuw zijn aangelegd.

Het aardewerk uit de vullingen die aan de greppel kunnen worden toegeschreven, 

laten een zeer vergelijkbaar beeld zien. Op nieuw zijn roodbakkend aardewerk en 

steengoed met glazuur het best vertegenwoordigd. Binnen de kleinere bakselgroepen 

treffen we naast grijsbakkend nog enkele stukken Hafner waar, bijna-steengoed en 

een fragment van een majolica bord. Het jongste materiaal dateert opnieuw op zijn 

vroegst in het begin van de zeventiende eeuw. Daarmee geeft het weinig aanvullende 

informatie over de sluitdatum. 

Op grond van het bovenstaande kan worden vastgesteld dat huis 601 dateerde uit de 

zeventiende eeuw. De opvallend grote component zestiende eeuws materiaal wordt 

daarbij toegeschreven aan de voorgaande bewoningsfase: het naastgelegen huis 

600. Voor zover dit nader gespecificeerd kon worden binnen de zeventiende eeuwse 

stukken zijn deze toe te schrijven aan de eerste helft van die eeuw. Daarnaast geeft het 

ontbreken van kleipijpen aanleiding te veronderstellen dat de potstal voor het begin 

van de achttiende eeuw buiten gebruik was. 

De vondst van de vermoedelijk als poer gebruikte ijzerslak in de naastgelegen kuil 

661 doet vermoeden dat het huis in het laatste kwart van de zeventiende eeuw werd 

gesloopt of verbouwd.

archeobotanie

Een monster uit mestlaag 47 is geïnventariseerd op macroresten (hoofdstuk 

26, bijlagen 26.1 en 26.2). Het leverde veel houtskool op, maar geen verkoolde 

macroresten. Er zijn wel enkele onverkoolde resten gevonden. 

23.5.1.9 Huis 602 ((1600) 1650 – 1725) / werkput 85 (figuur 23.103)

onderzoek

Huis 602 werd pas bij de uitwerking onderscheiden. De aanleiding hiervoor was het 

ontbreken van een huis bij waterput 632. Vanwege de oversnijding van de put kwam 

huis 603 hiervoor niet in aanmerking. Op grond van de relatie tussen de ligging van 

de put ten opzichte van het huis, mag deze laatste in de directe nabijheid worden 

verondersteld. Bij een inventarisatie van aardewerk dat gelijktijdig dateerde als 

het materiaal uit put 632, kwam spoor S2381 naar voren. Deze was tot dan toe 

beschreven als een greppel. Afgaande op de afmeting, de vulling, de grote hoeveelheid 

vondstmateriaal én de ligging ten opzichte van de put, is deze vervolgens alsnog als 

potstal geïnterpreteerd. 

Huis 602 bleek zich daarmee te bevinden aan de westrand van werkput 85 en zich voor 

het grootste deel uit te strekken buiten de grenzen van deze put. Omdat deze in het 

veld niet is herkend, is slechts een klein deel van de sporen gecoupeerd. Het onderzoek 

van de potstal is beperkt gebleven tot het verzamelen van (een deel) van de scherven-

concentratie, die bij het opschaven was aangetroffen. Het spoor is niet gecoupeerd of 

bemonsterd. 

constructie

Vanuit de interpretatie van S2381 als potstal is een reconstructie gemaakt van het 

huis. Deze was noordnoordwest-zuidzuidoost georiënteerd en circa 27,0 m lang. Het 

bedrijfsgedeelte bevond zich aan de zuidzijde van het gebouw, het woongedeelte in 

het noordelijke deel. Twee puinrijke sporen zijn geïnterpreteerd als uitbraaksporen van 

de poeren waarop de kernconstructie rustte. Deze zijn alleen aan de noordzijde van 



catalOguS Structuren uit de middeleeuwen en nieuwe tijd    1189

het gebouw aangetroffen op een onderlinge afstand van 5,0 m. Een ingegraven stijl 

bevond zich op 5,5 m in het verlengde hiervan. 

wanden

De lange wanden bevonden zich buiten de kernconstructie, op 3,0 m van het gebint. 

De basis van deze wanden werd gevormd door een rij wandstijlen die met een bij 

benadering regelmatige interval van circa 3,0 m. Omdat het betreffende spoor niet 

is onderzocht is het onduidelijk of de stijl in de korte wand een dragende functie had 

en daarmee feitelijk tot de kernconstructie behoorde. Gelet op de overspanning is dit 

aannemelijk.

ingangen 
De toegangen tot dit huis hadden een kenmerkende constructie met dubbele palen, 

welke insprongen ten opzichte van de buitenwand. In de oostwand waren twee 

ingangen te onderscheiden. Op 7,5 m vanaf de noordwand bevond zich de toegang 

tot het woongedeelte. De staanderparen stonden hierbij 1,8 m uit elkaar. Ter hoogte 

van de potstal werd een vergelijkbaar stijlenpaar aangetroffen. In combinatie met een 

donkere uitloper vanuit de potstal, wordt deze beschouwd als een toegang tot de stal. 

De tegenhanger is waarschijnlijk vergraven met de aanleg van greppel 726.

binnenindeling

Op grond van de potstal kan de zuidzijde van het huis als het bedrijfsgedeelte worden 

geïdentificeerd. Deze bestond voor het grootste gedeelte uit een stal. Op basis van het 

puin in de sporen van de kernconstructie en de ligging ten opzichte van de waterput 

moet het noordelijke deel het woongedeelte bevat hebben. Het meest zuidelijke 

uitbraakspoor heeft daarbij vermoedelijk tot een brandmuur behoord. 

bijzondere elementen

In het bedrijfsgedeelte was een potstal aanwezig (S2381). Deze was ten minste 13 

m lang en besloeg het grootste deel van deze ruimte. De potstal bevatte minimaal 

twee vullingen. De bovenste bestond uit een rommelig mengsel van grijs en grijsbruin 

Figuur 23.103
Plattegrond van huis 602. Schaal 1:200.
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Tabel 23.192
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
paalsporen van huis 602 naar vullin-
gaard.

Tabel 23.193
Datering van het aardewerk uit de paal-
sporen van huis 602 per context.

Tabel 23.194
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
potstal (S2381) van huis 602 naar vull-
ingaard.

Tabel 23.195
Datering van het aardewerk uit de potstal 
(S2381) van huis 602 per context.
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zand, vermoedelijk een dempingslaag. Daaronder bevond zich een heterogene laag 

bruingrijs, humeus zand, mogelijk het restant van een eerdlaag.

reparaties

Waarschijnlijk is een van de noordelijke stijlen in de oostwand een keer vervangen. 

verdwijnen van het gebouw 

Nadat het gebouw buiten gebruik raakte, is het ontmanteld. Hierbij werd de bakstenen 

fundering geslecht en de potstal gedempt. 

vondsten en datering

In de sporen van de constructie elementen werden 27 vondsten aangetroffen. Het 

aardewerk ensemble dateert overwegend uit de achttiende eeuw en toont aan de het 

gebouw op zijn vroegst aan het begin van die eeuw zal zijn ontmanteld. 

Daarnaast werd uit de potstal ook nog een aanzienlijke hoeveelheid materiaal 

verzameld: 93 stuks. Ook hier betrof het overwegend aardewerk. Dit bestond 

uitsluitend uit roodbakkend aardewerk en geglazuurd steengoed en omvatte diverse 

vormen, zoals grapen, kannen, (room) potten en kommen. Afgezien van enkele 

vroegere scherven dateert dit materiaal uit de achttiende eeuw. De potstal zal 

daarmee op zijn vroegst in het eerste kwart van die eeuw zijn gedempt.

Huis 602 wordt op grond van het vondstmateriaal en de ligging geassocieerd met 

waterput 632. Op basis daarvan moet het huis gebouwd zijn in de zeventiende eeuw. 

Het is daarbinnen echter de vraag wanneer precies. Vermoedelijk uiterlijk rond het 

midden van die eeuw. 

23.5.1.10 Huis 603 ((1725) 1750 – 1850) / werkput 85 (figuur 23.104, 105 
&106)

onderzoek

De boerderij en het erf waarvan deze deel uitmaakte waren bekend van de Kadastrale 

Minuutplan 1832. Deze kaart vormde het uitgangspunt voor de planning van de aan 

te leggen werkputten. Omdat het erf te groot was om in zijn geheel in een keer vrij 

te leggen, is gekozen deze te onderzoeken in twee werkputten. Deze zijn daarbij zo 

gepositioneerd dat het hoofd- en het bijgebouw in hun geheel binnen één werkput 

zouden vallen. De noordwesthoek van het erf werd helaas afgesneden door een 

hedendaagse kavelsloot en kon daardoor niet worden onderzocht.

 De resten van dit gebouw konden in één vlak worden blootgelegd. Daarbij werden 

op verschillende plaatsen resten van steenbouw aangetroffen. Hiervan bevonden zich 

enkel de onderste steenlagen van de poeren in het stalgedeelte nog in verband.

Voor het onderzoek is de potstal opgedeeld in zes kwadranten. In verband met de 

inhoudelijke bijstelling van het onderzoek en de tijdsdruk moest en kon worden 

volstaan met het opgraven van drie van deze kwadranten. Hoewel vastgesteld werd 

dat zich onder de potstalvulling nog paalkuilen van bevonden van een eerdere fase van 

het gebouw, konden deze binnen de beschikbare tijd alleen voor de oostzijde van de 

plattegrond worden onderzocht en gedocumenteerd.

Binnen dit gebouw konden drie bouwfasen worden onderscheiden. Omdat het daarbij 

lijkt te gaan om verbouwingen van het bestaande gebouw, zijn deze niet als aparte 

structuren beschreven.
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Figuur 23.104
Plattegrond van huis 603 
in zijn verschillende (ge)
bouwfasen. Schaal 1:300.
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constructie

Huis 603 was opgetrokken in een combinatie van hout- en steenbouw waarbij de 

constructiewijze samenhing met specifieke delen van de plattegrond. Het zuidelijk 

deel van het gebouw, het woongedeelte, was uitgevoerd in baksteen. Daarbij werd de 

daklast gedragen door de muren. Er zijn geen aanwijzingen dat hierbij op enig moment 

ook houten gebinten zijn toegepast. De muren waren op staal gefundeerd, in ondiepe 

sleuven, direct op het ongeroerde zand. Alleen een gootsteenbasis aan de westzijde 

was iets dieper ingegraven. Dat de overige uitbraaksleuven nog zijn aangetroffen hing 

samen met de onderliggende greppel (S2160). Hierdoor was het muurwerk gedeeltelijk 

verzakt.  

Het noordelijke deel van het gebouw, het bedrijfsgedeelte, was opgetrokken in hout 

waarbij de daklast werd gedragen door een gebintconstructie. De stijlen van deze 

gebinten waren (voor het grootste gedeelte van de constructie) vanaf het begin al 

op bakstenen poeren geplaatst. Enkele stijlen aan de zuidzijde hiervan waren echter 

ingegraven. Het is niet duidelijk of de ook tot de vroegste opzet behoorden of dat het 

hier ging om een latere aanpassing in samenhang met het verkleinen van de potstal.

In de kernconstructie zijn drie fasen te onderscheiden:

Figuur 23.106
Profiel van potstal (S2150). Schaal 1:40.

Figuur 23.105
Profiel van gootbank (S2180) van 
huis 603. Schaal 1:40.
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fase 1 

In de vroegste fase werd de contour van de huisplaats gemarkeerd door greppel 671. 

Het zuidelijke deel van het huis werd opgetrokken in baksteen, waarbij de muren de 

daklast droegen en dit deel van het gebouw indeelde in afzonderlijke vertrekken. De 

gootbank was op dat moment echter nog niet aanwezig. 

Het noordelijke deel reikte tot aan de greppel (S2171) waarbij de kernconstructie 

bestond uit vijf gebinten met een overspanning van 5,2 m en een onderlinge afstand 

van 5,0, 2,8, 3,4 en 4,8 m. De afstand tot de muur van het woongedeelte bedroeg 

3,9 m. De noordwand bevond zich in het vlak van het buitenste gebint. Van de lange 

wanden is alleen de wand aan de oostzijde waargenomen. Deze stond daar 1,2 m 

buiten de gebinten. De totale afmeting van het gebouw in deze fase bedroeg 27,4 bij 

7,9 m.

Onduidelijk is of het bedrijfsgedeelte vanaf het begin was voorzien van een potstal. 

Het plaatsen van de stijlen op poeren is hier een sterke aanwijzing voor. Daarentegen 

bevonden zich onder de stalvulling paalsporen van een binnenindeling. Gelet op 

gebruiksduur van de potstal en de formatieprocessen van de vullingen, hoeft dit niet 

met elkaar in tegenspraak te zijn. Wanneer deze binnenindeling werd verwijderd 

voordat de potstal werd gedempt, zullen de jongste vullingen de genoemde 

paalsporen afdekken.

fase 2 

In deze fase was het gebouw met zekerheid voorzien van een potstal. Hiervoor, of 

wellicht als gevolg hiervan, werd het noordelijke gebint vervangen en geplaatst op 

poeren. Onduidelijk is of de constructie al in deze fase werd verlengd. Verder werden 

de zijwanden nu opnieuw opgericht waarbij de zijbeuken iets ruimer worden opgezet, 

op 1,5 m van het gebint. Na deze verbouwing was het grondplan ten minste 27,6 bij 8,7 

m.

De potstal bevond zich aan de noordzijde van het gebouw en strekte zich uit over de 

gehele breedte van het bedrijfsdeel. Deze verdiepte stal was 10,2 bij 7,9 m en was op 

het diepste punt 0,5 m diep.

fase 3

In deze fase werd het gebouw uitgebreid en werden aanpassingen gedaan aan de 

inrichting. De begeleidende greppel 671 werd gedempt en aan de zuidzijde vervangen 

door erfbeplanting. 

De constructie werd aan de noordzijde verlengd met 1,6 m. Daarbij kwam het 

buitenste gebint buiten het areaal te liggen dat met de greppel S2171 werd begrensd.

De uitbraaksleuven aan de noordoosthoek van de potstal en in de flankerende greppel 

aan de westzijde van het gebouw duiden erop dat in deze fasen grotere delen van de 

boerderij in baksteen was uitgevoerd of hierop was gefundeerd. Mogelijk is deze dan 

geheel in baksteen uitgevoerd. Het gebouw is nu 9,6 m breed. Dit komt exact overeen 

met het grondplan op de Minuutplan. Daarentegen is het met een lengte van 29,2 

m 3,4 m korter dan wordt weergegeven op het kaartbeeld. De plantkuilen die het 

gebouw flankeren lijken de lengte van het kaartbeeld, 32,6 m, evenwel te bevestigen. 

Dit kan betekenen dat het meest noordelijke deel van het constructie zich buiten de 

werkput bevond. Een andere mogelijkheid is dat de boerderij een dak had met een 

flink overstek. 

Ook in de inrichting werden enkele aanpassingen gedaan. In het woongedeelte werd 

een gootsteen aangebracht. Deze vervangt vermoedelijk de afvoergoot van greppel 

S2145. De grootste veranderingen deze zich echter voor in het bedrijfsgedeelte. Hier 

werd de oude potstal gedempt en werd een kleinere potstal aangelegd in het midden 
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van het gebouw, tegen de westwand. Deze nieuwe potstal was met een afmeting van 

6,8 bij 6,2 m vrijwel vierkant en was uitgegraven tot een diepte van 0,6 m. Om plaats 

te kunnen bieden aan deze potstal moest een van de gebintstijlen wijken. Hiertoe werd 

een alternatieve constructie toegepast waar de middenbeuk ter hoogte van de potstal 

werd verbreed. Daarbij werden de stijlen van de westelijke staanderrij verplaatst naar 

de buitenwand. Door de grotere overspanning van het gebint nam het draagvermogen 

echter af. Om dit te compenseren werd een extra gebint geplaatst.

wanden

De wanden van het zuidelijke deel van het gebouw zijn vanaf het begin uitgevoerd 

in baksteen. Sporen van houten wandstijlen zijn hier niet aangetroffen. Deze waren 

wel aanwezig in het noordelijke deel van de het gebouw in de ten minste de eerste 

twee bouwfasen. Uit de wandstijlen kon niet worden afgeleid of de wand bestond uit 

planken of dat deze met vistelwerk was vervaardigd. Afgaande op de uitbraaksleuven 

was in de derde fase ook dit deel van het gebouw voorzien van bakstenen wanden. 

 

ingangen 

De toegangen van het huis hebben geen directe sporen nagelaten. Een 4,0 m brede 

onderbreking in greppel 671 vormt wijst een belangrijke aanwijzing voor een toegang 

halverwege de oostzijde van het gebouw. Hiermee werd ruimte geboden voor een 

brede deur. Deze bevond zich direct achter bakstenen deel van het gebouw en 

verschafte tot de voorstal. 

dak

De onderscheidende bouwwijze voor de beide delen van het gebouw heeft ook 

consequenties voor de constructie van de sporenkap. Aan de noordzijde zal deze zijn 

vastgezet op gebintplaten. Toen de middenbeuk is uitgebreid om ruimte te bieden 

aan de potstal zal hierbij gebruik gemaakt zijn van een zgn. kreupele stijl. Een korte 

stijl die rust op de gebintbalk. Daarmee kon de dakconstructie ter plaatsen goeddeels 

ongewijzigd blijven. 

Met de afwezigheid van gebinten aan de zuidzijde van het gebouw, zullen ook de 

gebintplaten ontbroken hebben. De sporen kap hier waarschijnlijk direct op de 

muurplaat vast gezet.

De precieze vorm van het dak kan niet aan de constructie worde afgeleid. Wel 

suggereert het verschil in lengte tussen de aangetroffen plattegrond en het grondplan 

in de Kadastrale Minuut de aanwezigheid van een overkragend zolderfront aan de zijde 

van het stalgedeelte. Op grond daarvan kunnen we aannemen dat het dak ten minste 

aan de noordzijde was voorzien van een eindschild. 

Bij het onderzoek van dit gebouw zijn geen dakpannen aangetroffen of fragmenten 

daarvan. Op grond daarvan kunnen we aannemen dat het dak met stro gedekt was.

binnenindeling

Door de aanwezigheid van een potstal is het eenvoudig het noordelijke deel van het 

gebouw te identificeren als het stalgedeelte van de boerderij en het bakstenen deel als 

het woongedeelte. Verschillende bouwelementen stellen ons in staat te komen tot een 

verdere indeling van het gebouw.

Het woongedeelte is onderverdeeld in drie vertrekken. Hoewel een de haard zelf 

niet werd aangetroffen, zal de grootste ruimte het woonvertrek zijn, d’n herd. Op 

de gangbare plaats van de schouw bevindt zich de rechthoekige uitbraakkuil S2158. 

Door de resten van de gootbank is de ruimte aan de oostzijde te herkennen als de 

spoelkeuken, de zgn. geut. Onduidelijk is of het gedeelte ten zuiden ervan hier ook 
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toe behoort, maar vermoedelijk was dit een zelfstandig vertrek. In de ruimtes aan 

de zuidzijde van het woongedeelte zijn geen sporen aangetroffen die een specifiek 

gebruik verraden. Op grond van een vergelijking met andere (bouw)historisch 

onderzochte boerderijen, kan hier het slaapvertrek, de kamer, verondersteld worden. 

Wanneer het huis een nette kamer heeft gehad, de goei kamer, zal deze zich in het 

zuidwestelijke vertrek hebben bevonden, aan de voorzijde van het huis.

De scheiding tussen woon- en werkgedeelte werd gemarkeerd door een brandmuur 

ter hoogte van de uitbraakkuil S2158. Daarachter bevond zich de bedrijfsruimte van 

het huis. In de indeling hiervan is in de loop van de tijd ten minste eenmaal ingrijpend 

gewijzigd. 

In de vroegste gebruiksperiode doet het noordelijke deel van de werkruimte dienst 

als stal. Hoewel onduidelijk is of dit in de vroegste fase al een potstal is, kan uit de 

onderliggende paalsporen worden afgeleid dat de stal zich aan de noordzijde van 

het werkgedeelte bevindt. Voor de interpretatie van deze sporen doen zich twee 

mogelijkheden voor. Mogelijk zijn dit de overblijfselen van een kleiner hok als een 

varkenskooi of paardenstal. Vermoedelijk gaat hier echter om de resten van de 

stalrepen, een betimmering waarmee de koeien vastgezet konden worden. 

Aan de zuidzijde van het werkgedeelte ontbreken deze sporen. Op grond daarvan 

wordt deze ruimte gezien als een grote voorstal welke tevens dienst deed schuur annex 

dorsvloer. Deze indeling blijft in de volgende fase gehandhaafd, zij het dat de potstal 

zich nu uitstrekt over de volledige breedte van de boerderij. Het stalgedeelte is dan 

even groot als het schuurgedeelte.

In de volgende fase wordt gebroken met de oude inrichting. De potstal wordt nu 

verplaatst naar het midden van de boerderij en de schuur komt aan de achterzijde te 

liggen. Vermoedelijk komen de dieren voor de mestkuil te staan. Een palenrij vormt 

daarbij vermoedelijk de afscheiding met de voedergang. 

bijzondere elementen 

In de boerderij zijn een aantal bijzondere elementen bewaard gebleven. In het 

woongedeelte bevonden zich de resten van een gootbank, de fundering van de 

gootsteen. Deze bestond uit een rechthoekige basis, opgemetseld in baksteen. Van het 

muurwerk resteerden twee steenlagen: een enkelsteens muur uit halfjes. Op de bodem 

van de gootbank was een laag beigegrijs leem aangebracht (vulling 4). Deze had een 

rommelige textuur en bevatte brokken puin en houtskool. Hierop lag een pakket 

schoon, grijs leem (vulling 5), waarschijnlijk het restant van een vloer. Daarop bevond 

zich een dunne laag schoon wit zand (vulling 3). De bodem van deze laag was grillig 

en sneed in in het onderliggende leempakket. Deze sporen waren echter vrij rond en 

leken niet het product te zijn van verspitting, maar eerder het gevolg van betreding. 

Hierop bevond zich een rommelig pakket van licht geelgrijs leem. Deze laag dekte de 

muurresten af en is ofwel een latere vloer of een dempingslaag. 

Op grond van de insnijding door het uitbraaksleuf S2809 moet worden aangenomen 

dat de gootbank een latere toevoeging is aan het huis. Aanvankelijk werd gedacht dat 

de gootbank aansloot op afvoergoot S2145, welke uitkomt in sloot 726. Wanneer de 

puin in de greppels 671 als uitbraaksleuven van de wanden van de jongste fase worden 

opgevat, kunnen beide elementen niet gelijktijdig in gebruik zijn geweest. In dat geval 

moet de gootbank wellicht als opvolger worden gezien van de genoemde afvoergoot 

S2145. Onduidelijk is of de gootbank zelf ook een afvoer heeft gehad. 

In het stalgedeelte werden drie opeenvolgende stalinrichtingen aangetroffen. 

De eerste bestond uit een rij paalsporen aan de noordoostzijde van de boerderij, 

parallel aan de buitenwand. Aan de noordzijde liep de rij iets toe en sloot aan op de 
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staanderrij. Aan de zuidzijde maakte de palenrij een haakse hoek en sloot aan op de 

wand. Onduidelijk is of het hier ging om sporen van een intern hok of dat deze toe 

te schrijven zijn aan stalrepen, een afrastering met stijlen waaraan de koeien konden 

worden vastgezet. Deze stalling bevond zich in de zijbeuk van de stal en reikte tot 

1,5 m in de middenbeuk. De dieren stonden daarbij waarschijnlijk met de kopen naar 

binnen. Het is niet zeker of in de tegenoverliggende beuk ook een dergelijk constructie 

was aangebracht. 

In de tweede fase werd een potstal aangelegd over de gehele breedte van het gebouw 

(S2150). Deze verdiepte stal was 10,2 bij 7,9 m en was op het diepste punt 0,5 m diep. 

De stalbodem was in dwarsdoorsnede vrij vlak en liep licht op naar de randen. In de 

lengte daarentegen kon een licht reliëf worden onderscheiden in het bodemverloop. 

Aan de zuidzijde was deze 0,4 m diep en geheel vlak. Daarachter is de bodem iets 

verder uitgediept en komvormig. De koeien bevonden zich vermoedelijk op het 

plateau. Het diepere deel zorgde daarbij voor een afvloeiing van de gier.

De potstal kende een sterk gelaagde opvulling. Hierin onderscheiden we in essentie, 

humeuze mest- of eerdlagen en rommelige en vrij schone dempingslagen. Op een 

restant van een donker grijsbruin, humeus zand met spitsporen aan de onderzijde 

(vulling 23) troffen we een pakket bruingeel zandig leem met een grove brokken 

structuur (vulling 14). Het gebrokte voorkomen van deze laag geeft aan dat deze 

niet onderhevig is geweest aan vertrapping door vee en waarschijnlijk in een keer is 

aangebracht. Samen met een het lage humusgehalte kan dit pakket worden opgevat 

als dempingslaag. In de top hiervan waren spitsporen waar te nemen met daarin 

de restanten van een sterk humeuze eerdlaag, waarschijnlijk overblijfselen van het 

verwerkte mestpakket (vulling 15). Dit houdt in dat met de initiële demping niet 

het einde van de potstal werd beoogd. Op het mestlaagje bevond zich een tweede 

dempingslaag, dimaal met een fijne brokkenstructuur, maar evenzeer humusarm 

(vulling 13). 

Het zuidelijke deel van de (gedeeltelijk) gedempte stal is vervolgens opnieuw 

uitgegraven. Daarmee is de mestkuil effectief verkleind. De potstal is uiteindelijk 

opgevuld met donkere, homogene teelaarde (vulling 11). Dit sediment is weliswaar 

humeus, maar niet in dezelfde mate als het materiaal in de spitsporen. Vermoedelijk 

gaat het hier om een pakket met plaggen verwerkte mest (eerd) of om grond die men 

van de akker heeft gehaald om de stal te dempen.

Vervolgens werd de potstal verkleind en verplaatst naar het midden van de boerderij. 

Tussen de staanders van speciaal hiertoe aangepaste gebinten werd een potstal 

uitgegraven tot een diepte van 0,6 m. Met een afmeting van 6,8 bij 6,2 m was deze 

vrijwel vierkant. Het maximale volume van deze stal komt daarmee uit op circa 25,3 

m3. De bodem van de stal is vrijwel vlak en loopt aan de westzijde geleidelijk op. Aan 

de oostzijde werden in het profiel sporen van beschoeiing aangetroffen (vulling 16 en 

17) 

De potstal was opgevuld met afwisselende pakketten donkere, sterk humeuze aarde 

en schone leem. De donkere lagen vertonen spitsporen aan de onderzijde. Waar dit 

pakket (vulling 2) onderin de potstal nog relatief dik is (0,2 m), zijn van deze lagen 

hoger in het profiel alleen de spitsporen bewaard gebleven. Vanwege het scherpe 

contrast met de schone leem tekenden deze zich niettemin duidelijk af. Deze humeuze 

lagen vormden de overblijfselen van een verwerkte mestlaag.

In de top van elk van de schone leemlagen waren spitsporen waar te nemen waarvan 

de vulling bestond uit humeuze eerdlaag. Dat betekent dat de leem niet in de potstal 

is gereden met de bedoeling deze te dempen en het gebruik ervan te beëindigen. De 

leemlagen vormden een terugkerend element en het aanbrengen ervan is daarmee 
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onderdeel van het reguliere gebruik van de potstal. Hiermee onderscheidt deze 

potstalfase zich van de vorige.

De bovenste vullingen (vulling 4 en 1) onderscheidden zich van de rest door een 

heterogene structuur en een vuiler voorkomen. Het bovenste van deze pakketten valt 

samen met de uitbraaksporen en is in de potstal geworpen om deze te dempen. 

reparaties

Behalve de verschillende verbouwingen die hierboven beschreven zijn, is de gootbank 

een keer is hersteld. Dit valt af te leiden uit het gegeven dat de het resterende 

muurwerk zich bevond onder het pakket schoon geel zand. Bij deze reparatie is de 

gootbank iets vergoot. 

verdwijnen van het gebouw 

Nadat het gebouw is onbruik is geraakt is het gesloopt. Daarbij werd de potstal 

gedempt en zijn alle muren uitgebroken tot en met de fundering. 

datering

Uit de sporen van huis 603 werden 31 voorwerpen verzameld. De aard en datering 

van het aardewerk loopt sterk uiteen en is van beperkt nut voor de bepaling van de 

ouderdom van het gebouw. 

In de vulling van de potstal werden negen voorwerpen aangetroffen. De vondst van 

een mestvork is illustratief voor het gebruik van ervan. Dat deze werd aangetroffen in 

de dempingslaag (vulling 1) mag wellicht worden opgevat als een uitdrukking van een 

definitieve beëindiging van het bedrijf. 

Alleen in de vulling van de grote achterpotstal (fase 2) werd aardewerk aangetroffen. 

De grote variatie in de samenstelling van het materiaal is een belangrijk argument om 

deze vulling te beschouwen als akkerdek dat gebruikt is om de potstal mee te dempen. 

De daterende waarde van deze vondsten is evenwel gering. In de uitbraaksleuf van de 

middenpotstal (fase 3) werd een fragment industrieel wit aardewerk aangetroffen, op 

grond waarvan de ontmanteling na het begin van de negentiende eeuw kan worden 

geplaatst.

Belangrijker voor de datering van huis 603 zijn de stratigrafische positie en de 

associatie met andere structuren. Het huis ligt boven greppel 727 en waterput 632. 

Op basis daarvan kan het pas na het begin van de achttiende eeuw zijn gebouwd. Op 

grond van de samenhang met waterput 639 kan de bouwdatum omstreeks het midden 

van deze eeuw gedateerd worden. Afgaande op de datering van waterput 641 zal 

het huis omstreeks het midden van de negentiende eeuw zijn afgebroken. Dit wordt 

bevestigd door de cartografische bronnen. De boerderij is afgebeeld op de Kadastrale 

Minuutplan 1832. Ook op de topografische kaart die is opgetekend tussen 1836 en 1843 

is deze nog te zien en ook op topografische militaire kaart 1830-1850 en de opvolgende 

kaart uit 1850 -1865 staat de boerderij afgebeeld. Op de chromotopografische kaart 

van 1896 daarentegen is de boerderij verdwenen. Ervan uitgaande dat de kaarten een 

op dat moment redelijk actueel beeld weergeven, moet de boerderij zijn ontmanteld 

tussen 1850 en 1896.
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Tabel 23.196
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
gebouwsporen van huis 603 naar vullin-
gaard.

Tabel 23.197
Datering van het aardewerk uit de gebou-
wsporen van huis 603 per context.

Tabel 23.198
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
potstal (S2381) van huis 603 naar vull-
ingaard.

Tabel 23.199
Datering van het aardewerk uit de potstal 
(S2381) van huis 603 per context.
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23.5.1.11 Huis 604 (1775 – 1880) / werkput 80 (figuur 23.107, 108)

onderzoek

De locatie van deze boerderij was bekend van de Kadastrale Minuutplan 1832. De 

werkput is vervolgens zodanig gepland dat hierin het gehele erf in een keer vrij gelegd 

kon worden. 

Omdat de eerste resten van deze boerderij al direct onder de bouwvoor werden 

aangetroffen, is op dit niveau een eerste vlak aan gelegd. Hierin zijn enkele 

uitbraaksleuven gedocumenteerd, restanten van muurwerk en een nog intacte 

bakstenen haardplaats waarop de resten van het laatste vuur nog bewaard waren 

gebleven. Aangezien van die delen van het muurwerk dat nog in verband lag niet meer 

resteerde dan ten hoogste twee steenlagen, zijn deze sporen geheel in dit niveau 

onderzocht en afgewerkt. De uitbraaksleuven reikten dieper en zijn samen met andere 

sporen op het volgende vlak onderzocht.

De potstal is onderzocht aan de hand van een lengte- en breedte profiel door het 

midden van het spoor. Drie kwadranten zijn vervolgens laagsgewijs, machinaal 

verdiept voor het verzamelen van vondstmateriaal en om zicht te krijgen op eventueel 

onderliggende sporen. De vermoedelijke mestlagen zijn bemonsterd voor analyse van 

ecoarcheologische resten. 

Aanvankelijk werd aangenomen dat het cluster van kleine paalsporen op deze 

locatie eveneens onderdeel uit maakte van huis 604 of een oudere bouwfase 

hiervan. Het voornaamste argument hiervoor was de overeenkomst in de ligging en 

oriëntatie ervan. Bij nader inzien blijken de uitbraaksleuven niet aan te sluiten op 

de onderliggende wandpalen. Daarnaast komt het grondplan van deze sporen niet 

overeen met de afmetingen en maatverhoudingen van het gebouw zoals bekend uit 

het kaartbeeld. Omdat de constructie bovendien afwijkt van de vorm die elders op de 

vindplaats is waargenomen, wordt aangenomen dat het hier ook niet om de restanten 

van een oudere bouwfase gaat. Mogelijk zijn het sporen met een prehistorische 

ouderdom, wellicht behorende bij waterput 1.

constructie 

Met uitzondering wellicht van enkele paalkuilen aan de westzijde (S1417 & 1620), zijn 

geen sporen gevonden van een houten kernconstructie. Hoewel niet uitgesloten is dat 

de gehele daklast gedragen werd door bakstenen muren, wordt aangenomen dat nog 

steeds gebruik werd gemaakt van een gebintconstructie. Vermoedelijk stonden de 

stijlen daarbij op poeren of waren geïncorporeerd in de muren. Wanneer de genoemde 

sporen deel uit maken van de constructie dan bestond deze waarschijnlijk uit drie of 

vier gebinten, afhankelijk of deze onderdeel uitmaakte van de korte gevel of niet. 

De stijlen vormden dan gebinten met een overspanning van 5,8 m en een onderlinge 

afstand van 7,8, 4,8 en eventueel 3,7 m. De twee westelijke gebinten stonden daarbij 

op het muurwerk van de potstal. 

Meer duidelijk is er over de afmeting van het totale grondplan. Afgaande op het 

muurwerk meet deze 17,4 bij 10,8 m. Cartografische gegevens laten evenwel zien dat 

dit beeld onvolledig is en dat oorspronkelijk afmetingen van de boerderij ongeveer 

21,2 bij 11,0 m bedroegen. De ontbrekende 3,8 m lengte moet aan de westzijde 

gereconstrueerd worden en wijzen vermoedelijk op een overkragend zolderfront.

wanden

Uitbraaksporen en resterend muurwerk laten zien dat de wand van het gebouw ten 

minste aan drie zijden was opgetrokken uit baksteen en dubbelsteens was uitgevoerd. 
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De wanden waren op staal gefundeerd. Dat wil zeggen, rechtstreeks opgemetseld op 

de draagkrachtige bodem. De funderingssleuven zijn daarmee zijn deze nauwelijks 

dieper gegraven dan de bouwvoor en na het ontmantelen van het gebouw hier weer in 

opgenomen. De afmeting van de hierbij gebruikte stenen bedroegen circa 22,0 bij 11,0 

bij 5,5 cm. Het toegepaste metselverband kon niet meer worden achterhaald. 

ingangen 

Aan de noordzijde van het huis werd een onderbreking waargenomen in de 

uitbraaksleuf welke op de aanwezigheid van een toegang kan duiden. Een toegang tot 

de achterstal mag verwacht worden in de westelijke korte wand, of eventueel aan de 

westzijde van de noordelijke lange wand. Afgaande op de ligging van greppel 737 was 

de stal niet vanaf de straatkant toegankelijk. Waarschijnlijk was het woongedeelte aan 

deze zijde wel voorzien van een deur. 

dak

Afgaande op het puin in de uitbraaksleuven was het huis (gedeeltelijk) voorzien van 

een pannendak van ‘Oude Hollandse pannen’.

binnenindeling

Binnen de plattegrond was een duidelijke indeling te onderscheiden in een 

woongedeelte aan de oostzijde en een bedrijfsgedeelte in het westelijke deel van het 

gebouw. Deze bestond uit een stal, gemarkeerd door de potstal met daarachter een 

achterstal welke mogelijk ook dienst deed als werkvloer (de deel). Aan de noordzijde 

van de stal bevond zich een circa 2 m brede gang die het woongedeelte met het 

werkgedeelte verbond. 

Uit de oriëntatie van de brandmuur van de haard kan worden afgeleid dat het 

woongedeelte in de lengterichting was opgedeeld in twee ruimtes. Het woonvertrek, 

den herd, moet zich daarbij aan de noordzijde bevonden hebben. De zuidelijke ruimte 

lijkt wat klein om behalve de slaapvertrekken ook nog plaats te hebben geboden aan 

een nette kamer.

Figuur 23.107 
Plattegrond van huis 604. Schaal 1:200.
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bijzondere elementen

In het woongedeelte werd een bakstenen haardplaats aangetroffen samen met een 

deel van de brandmuur. De haard bestond uit een enkelsteens vloertje in halfsteensver-

band. Hierop waren de resten van het laatste vuur nog aanwezig. Van de enkelsteens 

muur resteerde nog twee steenlagen. De stenen waren daarbij in een halfsteens 

verband gestapeld met de koppen aan de buitenzijde. De afmeting van de hierbij 

gebruikte stenen bedroegen, net als de buiten muren circa 22,0 bij 11,0 bij 5,5 cm. 

Ten westen van het woongedeelte bevond zich een potstal. Met een afmeting van 6,8 

bij 7,2 m was deze vrijwel vierkant. Op het diepste punt bevond de bodem van de stal 

zich 0,8 m onder het opgravingsvlak. Het maximale volume bedraagt daarmee 39,2m3 .

De uitbraaksleuven die de stal aan alle zijden begrensden, tonen aan dat deze 

oorspronkelijk uit baksteen was opgetrokken. Geen van de opvullingslagen strekten 

zich uit voorbij de muurinsteek. Daarmee kan worden vastgesteld dat het muurwerk 

vanaf de vroegste fase onderdeel was van de potstal. 

In doorsnede had de potstal een in de lengterichting (van het huis) een vrij vlakke 

bodem. In de breedte werd deze echter gekenmerkt door een komvormig profiel 

aan de noordzijde met aan de zuidzijde een min of meer vlak plateau. Dit reliëf moet 

vermoedelijk worden toegeschreven aan een binnenindeling van de stal. 

Aanvankelijk werd er daarbij vanuit gegaan dat het vee op het plateau aan de zuidzijde 

stond (met de koppen naar het zuiden), zodat de mest naar het diepere gedeelte kon 

worden geschept en daar tijdelijk worden bewaard. Binnen de huidige reconstructie 

van het huis is dit evenwel problematisch, aangezien de zuidwand van de potstal hierin 

tevens de buitenmuur vormde. Mogelijk was het omgekeerde het geval en stonden de 

dieren juist aan de noordzijde. Hier bevond zich immers een (voer)gang. De diepere 

ligging lijkt dan samen te hangen met de locatie waar de meest mest te verwachten 

was. Op een hoger niveau is dit reliëf verschil niet meer aanwezig. 

De potstal kende een sterk gelaagde opvulling. Onderin bestond deze uit dunne 

pakketten schoon leem (vulling 6) afgewisseld met lagen van donker en sterk humeus 

materiaal (vulling 7). Over de grootste lengte van het profiel resteerde deze laatste 

alleen in de vulling van spitsporen die insneden in de top van de leemlagen. Dit 

humeuze materiaal wordt opgevat als het restant van de mestlagen. 

Hierboven bevonden zich enkele rommelige lagen licht humeus zand met meer of 

minder brokken schone leem (vullingen 3, 9, 4 en 5). De brokkige structuur van deze 

lagen suggereert dat dit materiaal na in de stal geworpen te zijn niet meer betreden is 

door vee, aangezien dit onherroepelijk tot homogenisatie van het pakket zou hebben 

geleid. In combinatie met het beperkte humus gehalte kan worden aangenomen dat 

deze lagen zijn aangebracht om de stal (gedeeltelijk) te dicht te gooien. 

Dat dit niet het einde was van het gebruik van de potstal toonde het leempakket dat 

op deze lagen is aangebracht (vulling 2). Net als in de onderste lagen van de potstal, 

waren in de top van de schone leem spitsporen te onderscheiden met daarin een 

sterk humeuze vulling, de resten van een mestlaag. Daarmee heeft deze stal, na zijn 

opvulling, nog ten minste één seizoen gefunctioneerd. 

De bovenliggende laag was sterk puinhoudend en kan in verband gebracht worden 

met de ontmanteling van de stal en daarmee vermoedelijk ook de sloop van de 

boerderij. 

reparaties

In het profiel van de oost- en westwand van de potstal zijn twee, oversnijdende 

muurinsteken te onderscheiden. Op grond daarvan is het aannemelijk dat de 

betreffende muren een keer zijn vervangen of ingrijpend zijn gerepareerd. Voor 
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de noord- en zuidwand kon dit onderscheid niet worden gemaakt, maar het is niet 

onwaarschijnlijk dat de latere uitgraafsleuf deze sporen geheel heeft uitgewist. 

verdwijnen van het gebouw 

Bij het ontmantelen van het gebouw zijn vrijwel alle muren in hun geheel geslecht. 

Daarbij zijn alle de nog bruikbare stenen en pannen uitgezocht. In de uitgraafsleuven 

werd uitsluitend breuksteen gevonden. 

Afgaande op de scherpe begrenzing van de uitgraafkuil van de waterput 644 is het huis 

(vermoedelijk kort) na het ontmantelen van deze put gesloopt 

vondsten en datering

Uit de sporen van huis 604 werden 110 voorwerpen verzameld, het merendeel 

keramisch bouwmateriaal. Het aardewerk dateert over het algemeen uit de achttiende 

eeuw en negentiende eeuw, waarbij de nauwkeuriger te dateren stukken allen in de 

laatste vallen. Onmiskenbaar twintigste eeuws materiaal ontbreekt. 

Afgaande op de stukken die in de haard en de uitbraaksporen werd aangetroffen is 

het huis na het midden van de negentiende eeuw ontmanteld. Negentiende eeuws 

materiaal ontbreekt in de insteekvullingen.

In de vulling van de potstal werden 24 voorwerpen aangetroffen, waarvan slechts 

twee fragmenten aardewerk. Beide stukken betreffen industrieel wit aardewerk uit de 

negentiende eeuw en afgaande op het vaasfragment in de jongste vulling is de potstal 

gedempt na het midden van de negentiende eeuw. 

Een nadere precisering kan worden verkregen wanneer de uit de stratigrafische positie 

en de associatie met andere structuren. Op grond van de overeenkomsten in ligging en 

oriëntatie wordt huis 604 geassocieerd met greppels 731 en 737. Omdat de wand van 

de potstal deze laatste doorsneed, wordt aangenomen dat de perceelgrens weliswaar 

nog gerespecteerd werd, maar dat de greppel als zodanig reeds gedempt was. In 

greppel 731 werd overwegend negentiende eeuws materiaal aangetroffen, maar 

bevatte tevens materiaal dat onmiskenbaar uit de (late) achttiende eeuw dateert.

Vanwege de duidelijke relatie in de ligging en de begrenzing van de uitgraafkuil kan 

huis 604 geassocieerd worden met waterput 644 en diens directe voorgangers put 642 

en 643. Op grond daarvan kan worden aangenomen dat het huis in het laatste kwart 

van de negentiende eeuw is ontmanteld.

Dit wordt bevestigd door de cartografische bronnen. De boerderij is afgebeeld op de 

Kadastrale Minuutplan 1832. Ook op de topografische kaart die is opgetekend tussen 

1836 en 1843 is deze nog te zien evenals op de topografische militaire kaart 1830-1850 

en de opvolgende kaart uit 1850 -1865. Op de chromotopografische kaart van 1896 

is de boerderij daarentegen verdwenen. Ervan uitgaande dat de kaarten een op dat 

moment redelijk actueel beeld weergeven, moet de boerderij zijn ontmanteld tussen 

1850 en 1896.

Afgaande op het bovenstaande wordt aangenomen dat huis 604 werd gebouwd in het 

laatste kwart van de achttiende eeuw om na een eeuw lang dienst te hebben gedaan, 

in het laatste kwart van de negentiende eeuw weer te worden gesloopt. Dit gebeurde 

tussen 1877 en 1896. 

archeobotanie

Een grondmonster uit de mestlaag (vulling 7) van de potstal is op botanische 

macroresten geïnventariseerd (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Het monster 

bevat enkele onverkoolde plantenresten naast een vijftigtal stuks houtskool. Tussen de 

onverkoolde resten van akkerplanten of planten die op erven of in moestuinen groeien, 

is ook een rest van dophei (Erica tetralix) gezien.
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Tabel 23.200
Overzicht van vondstmateriaal uit 
de gebouwsporen van huis 604 naar 
vullingaard.

Tabel 23.201
Datering van het aardewerk uit de 
gebouwsporen van huis 604 per 
context.

Tabel 23.202
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
potstal (S1410) van huis 604 naar vull-
ingaard.

Tabel 23.203
Datering van het aardewerk uit de pot-
stal (S1410) van huis 604 per context.
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23.5.1.12 Huis 607 (1680 – 1800) / werkput 81 (figuur 23.109)

onderzoek

Huis 607 werd tijdens de uitwerking gereconstrueerd. Aanleiding was het ontbreken 

het huis dat kon horen bij waterputten 637 en 638 en kuil 650. De naastgelegen huizen 

600 en 601 dateerden, afgaande op de potstallen, niet jonger dan het laatste kwart van 

de zeventiende eeuw. Naar analogie van de andere erven uit de Nieuwe tijd werd er 

in eerste instantie van uitgegaan dat de waterputten zich op het achtererf bevonden 

en dat het huis aldus gezocht moest worden in werkput 92. De daar aangetroffen 

sporen bleken evenwel allen plantkuilen en waren toe te schrijven aan de perceels-

markering. Afgaande op de eerder waargenomen regelmaat in de ligging van de 

waterput ten opzichte van het huis is vervolgens weer naar de noordzijde van de 

putten gekeken. Hier bevonden zich een greppel en een aantal uitbraaksleuven welke 

de genoemde huizen doorsneden. Deze zijn toegeschreven aan huis 607. Deze locatie 

wordt bevestigd door de aanwezigheid van laat zeventiende en achttiende eeuws 

vondstmateriaal in sporen en het bovenliggende akkerdek op dit deel van de vindplaats 

en het ontbreken ervan op andere plaatsen. 

constructie 

Aan de noordzijde van het gebouw bevond zich een oost-west georiënteerde greppel 

welke aan twee zijde in een haakse hoek afbuigt naar het zuiden. Deze was 17,8 m lang 

en strekte zich maximaal 4 m in zuidelijke richting. Bij het uitgraven heeft men het 

schone zand (S5005.1) opgezocht. De diepte ervan houdt daarmee nauw verband met 

de onderliggende sporen en volgt in grote lijnen de contour daarvan. Om die reden 

wordt de greppel als een funderingssleuf beschouwd. Het gebruik van funderingssleu-

ven is atypisch en houdt verband met de aanwezigheid van de voormalige potstal van 

huis 600. De oude potstalvulling zal te weinig stabiliteit hebben geboden om er direct 

op te bouwen. Vermoedelijk was de wand op plaggen gefundeerd. Aan de westzijde 

waar de greppel dieper reikt, bleek deze te zijn opgevuld met gestapelde plaggen. De 

plaggen ontbraken in het noordelijke, ondiepere deel van de greppel. Waarschijnlijk 

zijn deze hier na de ontmanteling van het gebouw weer verwijderd. In de vulling 

werden geen aanwijzingen gevonden voor het gebruik van baksteen in de fundering.

De funderingsgreppel markeerde de noordwand van het huis. Afgaande op de ligging 

van de waterputten kan een tegenoverstaande wand kan zich ten hoogste op een 

afstand van 8,0 m hebben bevonden. 

Direct ten zuiden van de greppel, aan de vermoedelijke binnenzijde van het gebouw, 

bevond zich op circa 4,2 m vanaf oostelijke greppelaftakking een rij uitbraaksporen. 

Deze bestonden uit drie rechthoekige uitbraaksporen op een onderlinge afstand 

van 2,6 m, waarvan de noordelijke twee verbonden waren met een even brede 

uitbraaksleuf. De uitbraaksleuven waren geheel gevuld met baksteenpuin. 

binnenindeling

Afgaande op de ligging en de toepassing wordt de uitbraaksleuf toegeschreven aan 

de brandmuur. Daarbij wordt de haard ter hoogte van de noordelijke uitbraaksporen 

vermoed. De brandmuur vormde de scheiding tussen woon- en bedrijfsgedeelte. 

Afgaande de op de ligging van de waterput bevond het woongedeelte zich daarbij aan 

de oostzijde. Deze was dan niet groter dan 7,5 bij 4,0 m. 

bijzondere elementen

Hoogstwaarschijnlijk was huis 607 niet voorzien van een potstal. In eerste instantie 

werd plaggen funderingswand beschouwd als de beschoeiing van een langgerekte 
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‘kuil’ direct ten zuiden ervan. De kuil was 9,9 bij 3,2 m en 0,9 m diep. Onderin deze 

kuil werden restanten van mest- of eerdlagen aangetroffen, afgedekt door een 

rommelig pakket van teelaarde met brokken schoon leem en zand. Vermoedelijk gaat 

echter om vullingen van de potstal van huis 600 en berusten de oversnijding van de 

funderingswand op een vertekening in het profiel als gevolg van scheefstand van de 

plaggenwand. 

De verklaart de overeenkomst in ligging en diepte. Ook het vondstmateriaal uit deze 

lagen biedt geen aanleiding een jongere datering te veronderstellen.

verdwijnen van het gebouw

Nadat het gebouw in onbruik raakte, werd het gesloopt. Hierbij heeft men de muren 

uitgegraven en de nog bruikbare baksteen zorgvuldig uitgezocht. Tevens lijkt men de 

plaggen uit het ondiepe deel van de funderinggreppel te hebben verwijderd om elders 

te gebruiken. 

vondsten en datering

Uit de sporen werden 17 vondsten verzameld, overwegend aardewerk (zie tabel 23.188 

& 189). Dit omvatte roodbakkend producten, majolica en industrieel vervaardigd 

wit aardewerk en dateerde uit de zeventiende en achttiende eeuw. Afgaande op het 

laatst genoemde fragment, is het gebouw op zijn vroegst omstreeks het begin van de 

negentiende eeuw gesloopt. 

Huis 607 oversneed de potstallen van de huizen 600 en 601 en zal gebouwd zijn na 

het midden van de zeventiende eeuw; vermoedelijk kort na 1680. Daarnaast kan deze 

worden geassocieerd met kuil 650 en de waterputten 636 en 638. De grote hoeveelheid 

afgedankt aardewerk in deze laatste markeert waarschijnlijk het einde van het erf. 

Deze kan gedateerd worden omstreeks het begin van de negentiende eeuw. 

Figuur 23.109
Plattegrond van huis 607. Schaal 1:300.
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23.5.2 Bijgebouwen - groot

23.5.2.1 Bijgebouw 590 (1114 – 1300) / werkput 83, 86 (figuur 23.110)

onderzoek

Bijgebouw 590 werd eerst aangesneden in de noordwesthoek van werkput 83, maar 

nog niet als zodanig herkend. Dit werd pas duidelijk bij de aanleg van de naastgelegen 

put. Als gevolg daarvan is het grondplan niet in zijn geheel vrij gelegd. Daarnaast zijn 

met name aan de zuidwest zijde niet alle sporen in onderlinge samenhang onderzocht 

of alle ontbrekende elementen gericht opgespoord. Dit geldt in werkput 86 ook 

voor de mogelijke sluitpaal, -palen die op grond van de uitstulping van een van de 

plantkuilen van structuur 730 aan de oostzijde van de plattegrond kunnen worden 

verondersteld.

De sporen van de kernconstructie werden gekenmerkt door een opvallend 

rechthoekige vorm en een duidelijke aftekening in de natuurlijke bodem. De 

gebintpalen bleken een keer te zijn uitgegraven. Uit resterende delen van kern 

hieronder en paalkernen hier in, kon worden vastgesteld dat het gebouw een keer 

ingrijpend is gerenoveerd, waarbij de kern opnieuw is opgetrokken. Hoewel dit feitelijk 

overeenkomt met een herbouw, is gekozen dit te beschrijven als een verbouwing van 

één gebouw, omdat werd uitgegaan van de bestaande structuur waarbij de palen van 

de nieuwe constructie in de uitgraafkuilen van de oude zijn gezet. Aldus onderscheiden 

we twee fasen.

Een belangrijke vraag die boven deze plattegrond hangt is of het heeft toebehoord 

aan een huis of bijgebouw? Vanwege de vorm en afmeting én de afstand tot huis 591 

is het lange tijd als huis beschouwd. De bijbehorende waterput kan dan even buiten de 

grenzen van de werkput hebben gelegen. In de jongste interpretatie neigen we toch 

weer naar een bijgebouw. Het grondplan bevatte slechts weinig vondstmateriaal en 

is gelijktijdig met huis 591/592. Bovenal past het in het beeld van de continuïteit van 

de meerledige, omgraven erven. De associatie met huis 591 wordt versterkt door het 

gegeven dat ook deze een grondige renovatie annex verbouwing heeft doorgemaakt. 

constructie 

De kern van de eerste constructie van het bijgebouw, fase 1, bestond uit vier gebinten 

waarvan de stijlen twee rechte rijen vormden. De gebinten overspanden een afstand 

van 6,7 m en waren geplaatst op een onderlinge afstand van 3,9, 2,8 en 4,5 m. 

De totale lengte van de kern bedroeg daarmee 11,2 m. Opvallend was dat aan de 

noordzijde, in het midden van het eerste travee een extra staander was aangebracht. 

Deze had dezelfde kenmerken als de overige staanders en was met 0,6 m iets dieper 

ingegraven dan de gebintstijlen. 

Aan de westzijde was een paar sluitpalen aangebracht op een afstand van 3,8 m van 

de kern. De onderlinge afstand bedroeg niet meer dan 0,6 m en met 0,2 m waren 

deze slechts half zo diep ingegraven als de gebintstijlen. Aan de andere zijde van het 

gebouw zijn deze niet waargenomen, mogelijk als gevolg van oversnijding door de 

plantkuilen van greppel 730. Het kan zijn dat deze hier nooit zijn geweest en de korte 

geveld aan deze zijde toegang bood aan een brede toegang. Wanneer de sluit en 

hoekpalen hier oorspronkelijk wel zijn toegepast, bevonden deze zich waarschijnlijk op 

een zelfde afstand van de kern als aan de overzijde. 

Bij de renovatie van het gebouw, fase 2, bleef het grondplan vrijwel ongewijzigd. 

Alleen werden de (nieuwe) gebintstijlen vanuit de middenlijn een klein stukje naar 
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buiten geplaatst, zodat de middenbeuk effectief met 1,7 m werd verbreed tot circa 

8,4 m. Of deze verbreding een motief vormde voor de verbouwing is niet duidelijk. 

Opvallend is verder dat de extra staander in het eerste travee ook werd vervangen. 

Het betreft daarmee niet een incidentele reparatie, maar een volwaardig constructie-

element.

Alleen aan de zuidzijde van de plattegrond zijn aanwijzingen aangetroffen dat 

de wanden ook onderdeel waren van de renovatie. De totale afmeting van het 

grondplan bleef vrijwel ongewijzigd. In eerste instantie was deze 18,2 bij 11,8 m, na de 

verbouwing werd dat 18,2 bij 12,5 m. 

Figuur 23.110
Plattegrond van bijgebouw 590 in zijn ver-
schillende (ge)bouwfasen. Schaal 1:200.
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wanden

De lange wanden bevonden zich in beide constructiefasen buiten de kernconstructie, 

waarbij de wandstijlen in een licht gebogen lijn waren geplaatst. De kromming werd 

versterkt doordat de hoekpalen iets verder naar binnen waren opgericht. De plaatsing 

van de wandstijlen kwam slecht slechts bij benadering overeen met de gebintstijlen 

zodat verondersteld mag worden dat deze niet direct aan elkaar verbonden waren.

In de eerste fase bevonden de wanden zich aan beide zijden op 2,2 m van de kern. 

Bij de renovatie i lijkt in ieder geval de zuidelijke lange wand een klein stuk meer 

opgeschoven te zijn.

De korte wanden werden gevormd door de hoek- en sluitpalen. 

ingangen 

Toegangen werden niet aangetroffen. Wel wordt op grond van het ontbreken van 

de ‘extra stijl’ in het zuidelijke deel van het eerste travee op deze plaats een ingang 

vermoed. Het ontbreken van een sluitpaal aan de oostzijde kan ook duiden op een 

brede toegang in deze gevel. 

dak

Afgaande op de geringe diepte lijken de sluitpalen aan de westzijde van het huis 

geen dragende functie te hebben gehad. Op grond daarvan wordt aan deze zijde een 

schilddak verondersteld. 

binnenindeling

Midden in het derde gebint werden twee paalkuilen aangetroffen. Deze waren 

0,3 m diep en lagen op 0,5 m van elkaar. Mogelijk houden deze verband met een 

scheidingswand. Wanneer het huis betreft zouden deze onderdeel kunnen zijn van 

een brandmuur die de scheiding vormde van het woon- en het bedrijfsgedeelte. In 

de vulling werden echter geen resten van verbranding aangetroffen die wijzen op de 

locatie van een haard.

reparaties

Het bijgebouw is in het verleden een keer ingrijpend gerenoveerd. Daarbij is het 

grootste deel van de kernconstructie uitgegraven en opnieuw opgetrokken. De 

uitgraafkuilen van de eerste constructie vormden daarbij de insteek voor het nieuwe 

skelet. Opvallend is de langgerekte vorm van deze kuilen en hun oriëntatie haaks 

op de lengteas van het gebouw. Dit wijst erop dat de gebintstijlen een voor een zijn 

vervangen, waarbij het gebouw als geheel overeind is gebleven.

verdwijnen van het gebouw 

Nadat het gebouw buiten gebruik werd gesteld, is het ontmanteld. Daarbij zijn de 

stijlen van de kernconstructie en de wandpalen uit gegraven.

vondsten en datering

In de spoorvulling van huis 590 werden 17 voorwerpen aangetroffen. Deze waren 

hoofdzakelijk afkomstig uit de uitgraafkuilen van fase 2 van het gebouw. Het 

aardewerk bestond uit Zuid-Limburgs en Elmpter aardewerk en dateert op zijn vroegst 

uit het tweede kwart van de twaalfde eeuw.

Deze bescheiden hoeveelheid vondstmateriaal veronderstelt dat deze locatie 

voorafgaand aan de bouw van bijgebouw 590 niet bewoond werd. Wanneer we kijken 

naar de vroegste stukken die bij de aanleg in het bovenliggende akkerdek werden 

aangetroffen, bestaat het ensemble uit Elmpt en grijsbakkend aardewerk. Buiten 
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de sporen van het huis werd geen Zuid-Limburgs materiaal gevonden. Paffrath, 

kogelpot en Maaslands aardewerk ontbraken en ook proto- en bijna-steengoed is niet 

aangetroffen. 

Het materiaal dat werd aangetroffen in de vulling van de oversnijdende kuilenrij 

730 kan worden beschouwd als opspit van het erf en bestond uitsluitend uit stukken 

Elmpter aardewerk. Op grond hiervan wordt een datering in de twaalfde en dertiende 

eeuw vermoed. 

De vorm van de constructie met rechte staanderrijen, sluitpalen en losstaande, 

gebogen lange wanden past in dit beeld. Een dergelijk constructievorm werd 

toegepast tot omstreeks het begin van de veertiende eeuw.3

Op grond van de associatie met huis 591/592 wordt bijgebouw 590 gedateerd tussen 

1114 en 1300. De renovatie wordt gedateerd omstreeks het midden van de dertiende 

eeuw.

23.5.2.2 Bijgebouw 594 (1325 – 1400 (1425)) / werkput 330 (figuur 23.111) 

onderzoek

Bijgebouw 594 lag geheel vrij in werkput 330 zodat de sporen in onderling verband 

konden worden onderzocht. De voornaamste redenen deze als een bijgebouw te 

beschouwen zijn de bescheiden afmeting, de constructie met enkelvoudige sluitpalen4 

en de ligging binnen de omringende greppel 720. Ook de situering ten opzichte van 

waterput 623, toegangspad 721 en huis 595 wijst op een samenhangend ensemble. 

Doorslaggevend is de datering van huis 595. Gelet op de verschillen in afmeting en 

constructie wordt dan aangenomen dat deze laatste in dat geval als een bijgebouw 

heeft gefungeerd.

3  Huijbers 2014, 379.
4  Hoewel in een constructie met enkelvoudige sluitpalen in de tiende eeuw ook bij hoofdgebou-

wen wordt aangetroffen, wordt deze in de twaalfde en dertiende eeuw overwegend toegepast 
in bijgebouwen (Huijbers, mondelinge mededeling; zie ook Huijbers 2007, 115-119, 121, 134).

Tabel 23.204
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
paalsporen van bijgebouw 590 naar 
vullingaard.

Tabel 23.205
Datering van het aardewerk uit de paal-
sporen van bijgebouw 590 per context.
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constructie 

Het grondplan van de kernconstructie had een rechthoekige vorm. De kern van 

het gebouw bestond uit vijf gebinten, opgericht op een onderlinge afstand van 

respectievelijk 3,7, 2,7, 3,1 en 2,5 m. De totale lengte van de constructie bedroeg 

daarmee 12,0 m. De gebintstijlen waren tussen 0,3 en 0,5 m diep ingegraven en 

stonden in een (zeer) licht gebogen lijn. Deze kromming werd met name bepaald door 

de iets naar binnen geplaatste stijlen van het oostelijke gebint. De overspanning van de 

gebinten bedroeg aldus 6,5, 6,8, 6,8, 6,3 en 5,8 m. 

Midden tussen de buitenste gebinten was een enkele sluitpaal opgericht. Met 0,3 m 

kwam de ingravingsdiepte overeen met die van de gebintstijlen. 

wanden

Twee sporen aan de zuidzijde van de constructie mogen wellicht als wandstijl worden 

opgevat. Deze bevonden zich op 1,3 m van de kern. De plaats ervan correspondeerde 

niet met een gebintstijl. De wand zal is dat geval via de muurplaat en de daksporen 

met de kern verbonden zijn geweest. Aan de noordzijde van het gebouw werden op 

dezelfde plaats vergelijkbare paalsporen aangetroffen, eveneens op 1,3 m buiten de 

kern. 

binnenindeling

Tussen het derde en het vierde gebint bevond zich een stijlen paar die ten opzichte van 

de overige staanders iets naar binnen waren geplaatst. Mogelijk waren deze onderdeel 

van een scheidingswand.

bijzondere elementen

In de noordelijke zijbeuk bevond zich een smalle greppel (S4055). Deze strekte zich 

vanaf het derde travee uit over de gehele lengte van het gebouw. Aan de oostzijde 

maakte deze een flauwe bocht naar de veronderstelde hoek van het gebouw (op 1,3 

m buiten de kern) en liep van daaruit naar greppel 3899. Op grond daarvan wordt 

aangenomen dat het hier gaat om een afvoergoot. Wat er afgevoerd werd (water? 

gier?) is niet duidelijk. De functie van de twee ‘verbindende sporen’ tussen de 

gebintpalen en de greppel is eveneens onbekend. 

Figuur 23.111. 
Plattegrond van bijgebouw 594. Schaal 1:200.



catalOguS Structuren uit de middeleeuwen en nieuwe tijd    1213

reparaties

Het gebouw lijkt in het verleden te zijn gerepareerd. Daarbij zijn de stijlen van het 

oostelijke gebint uitgegraven en vervangen door staanders ten westen daarvan. Aan de 

zuidzijde werd de stijl van het derde gebint een keer vervangen. 

Onduidelijk is of de ‘extra’ stijl (S4050) in het eerste travee van de noordelijke 

staanderrij een reparatie is. In tegenstelling tot de voorgenoemde staanders vertoonde 

de noordoostelijke stijl (S4049) geen sporen van uitgraving, zodat het hier ook om een 

versteviging kan gaan. 

verdwijnen van het gebouw 

Nadat het gebouw buiten gebruik raakte, is het gesloopt. Hierbij zijn de staanders 

gedeeltelijk uitgegraven en vervolgens uitgetrokken.

vondsten en datering

In de sporen van deze plattegrond werden zes voorwerpen aangetroffen. De vijf 

stukken aardewerk dateren uit de twaalfde een dertiende eeuw. Uit de aanwezigheid 

van een fragment Elmpt in de insteek is af te leiden dat het gebouw na het midden van 

de elfde eeuw moet zijn gebouwd. 

Voor een exactere datering zijn we aangewezen op de relatie met andere structuren. 

Op grond van de ligging wordt bijgebouw 594 geassocieerd met huis 595, waterput 623 

en de greppels 720 en 721. Afgaande op de datering van de waterput zal het bijgebouw 

zijn opgericht in het eerste kwart van de veertiende eeuw. De ontmanteling ervan 

wordt, in navolging van huis 595, verondersteld te hebben plaats gevonden in het 

eerste kwart van de vijftiende eeuw.

23.5.3 Bijgebouwen - middelgroot

23.5.3.1 Bijgebouw 593 (1100 (1250) – 1325) / werkput 330 (figuur 23.112)

onderzoek

Structuur 593 werd aangetroffen aan de rand van werkput 330 en strekte zich uit 

voorbij de grenzen hiervan. Door de aanwezigheid van een forse sloot was het niet 

mogelijk de put verder uit te breiden. Bovendien zal met de aanleg van deze sloot een 

aanzienlijk deel van de veronderstelde plattegrond zijn verstoord. De vorm en aard van 

de plattegrond kon hierdoor niet worden vastgesteld. 

constructie 

Het resterende deel van de constructie bestond uit vier forse paalkuilen verdeeld over 

twee rijen. 

De afstand tussen beide rijen bedroeg 3,9 m. Hierbinnen waren de staanders geplaatst 

met een interval van 6,3 en 5,3 m. De ingravingsdiepte lag tussen 0,5 en 0,6 m. 

verdwijnen van het gebouw 

Nadat de structuur buiten gebruik raakte, werd het ontmanteld. Hierbij zijn de 

staanders uit de grond getrokken.

vondsten en datering

In de sporen van deze structuur werden drie voorwerpen aangetroffen. Het enige 

herkenbare stuk aardewerk, een fragment uit het Maasland, was afkomstig uit de 

nazak van het spoor en heeft geen daterende waarde. Op grond van de spoorvulling 

en de ligging van deze structuur, is het aannemelijk dat deze onderdeel uitmaakte 
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van het erf van huis 591 en dateert uit de twaalfde of dertiende eeuw. De plattegrond 

oversnijdt daarbij sporen van de kleine berg 610 en behoort daarmee vermoedelijk tot 

de tweede fase van het erf. 

23.5.3.2 Bijgebouw 613 (1325 – 1400 (1500 – 1700)) werkput 84 (figuur 
23.113)

onderzoek

Van bijgebouw 613 resteerde een rechthoekige plattegrond van een zestal forse 

paalsporen. Onduidelijk is in hoeverre de lange, rechthoekige (mest)kuil (kuil 675) 

onderdeel was van dit gebouw. Hoewel deze op grond van hun ligging en oriëntatie 

waarschijnlijk bij elkaar hebben gehoord, zijn er enkele tegenstrijdigheden in het 

vondstmateriaal vastgesteld. Op grond daarvan zijn beide elementen als afzonderlijke 

structuren beschreven. 

Mocht de mestkuil deel uitmaken van het gebouw, zoals bij structuur 611, dat is de 

constructieve samenhang niet duidelijk. De vraag of de mestkuil inpandig was of hier 

aan de buitenzijde tegenaan lag, kan niet met zekerheid beantwoord worden. Aan de 

zuidzijde is gericht gezocht naar aanvullende sporen. Tevergeefs. Aan de noordzijde 

werden geen sporen onderscheiden, maar het is niet uitgesloten dat deze door de 

greppels en de bodemverbetering aan het zicht onttrokken werden. 

Figuur 23.112
Plattegrond van bijgebouw 593. 
Schaal 1:200.

Tabel 23.206
Overzicht van vondstmateriaal uit de paal-
sporen van bijgebouw 593 naar vullingaard.

Tabel 23.207
Datering van het aardewerk uit de paalsporen 
van bijgebouw 593 per context.
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constructie 

De kern van de constructie bestond uit vier palen in een rechthoekige configuratie van 

6,9 bij 3,9 m. De ingravingsdiepte varieerde van 0,2 tot 0,4 m. Mogelijk bevond zich 

nog een derde staanderpaar aan de noordzijde hiervan. Tussen de zuidelijke staanders 

waren nog twee stijlen geplaatst. Daarvan is de meest oostelijke niet geheel zeker. Het 

spoor hiervan was slechts enkele centimeters diep terwijl de westelijke stijl 0,4 m diep 

was ingelaten.

ingangen 

Mogelijk dat de stijlen die zich tussen de zuidelijke staanders bevonden de toegang tot 

de stal markeerde.

verdwijnen van de constructie

Nadat het bijgebouw in onbruik raakte, is het ontmanteld. Daarbij werden de 

staanders uitgetrokken.

datering

De enige vondst uit deze structuur is afkomstig uit een van de paalsporen en betreft 

twee fragmenten van een zeventiende eeuwse kleipijp. Indien dit materiaal daterend 

is, hoorde het gebouw bij het erf van huis 602. 

Wanneer kuil 675 onderdeel was van het bijgebouw, moeten dit kleipijpfragment 

waarschijnlijk als intrusief worden beschouwd en dateert het geheel uit de vijftiende 

eeuw. Het bijgebouw maakte dan deel uit van het erf van huis 595. 

Figuur 23.113
Plattegrond van bijgebouw 
613 met mestkuil 675 (S2493). 
Schaal 1:200.

Tabel 23.208
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
paalsporen van bijgebouw 613 naar vull-
ingaard.

Tabel 23.209
Datering van het aardewerk uit de paalsporen 
van bijgebouw 613 per context.
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23.5.3.3 Bijgebouw 614; stal ((1775) 1800 – 1850) / werkput 84 (figuur 
23.114 & 115)

onderzoek

Het erf waar dit bijgebouw deel van uitmaakte was bekend van de Kadastrale 

Minuutplan 1832. Deze vormde het uitgangspunt voor het puttenplan. Hierbij werd 

onder meer gekozen de werkput zodanig aan te leggen dat deze het gehele achtererf 

besloeg.

Het bepalende element van deze structuur is een kleine potstal (S2535). Deze viel 

binnen de contour van het gebouw dat op de Minuutplan is afgebeeld. Bij het 

onderzoek werd van dit gebouw echter geen duidelijk grondplan aangetroffen. Omdat 

het kaartbeeld bij het hoofdgebouw van dit erf, structuur 603, nauw aansloot op de 

archeologische resten is gekozen deze ook te gebruiken voor de toewijzing van sporen 

aan dit gebouw. Daarbij zijn alle sporen geselecteerd die vallen binnen de contour van 

het afgebeelde gebouw voor zover deze deel uitmaakt van dezelfde stratigrafische 

horizont als de potstal. Op grond van de beperkte regelmaat in de paalzettingen, 

zullen deze sporen veeleer moeten worden toegeschreven aan een binnenindeling dan 

aan de kernconstructie. 

Van de potstal zijn twee kwadranten onderzocht. De mestlagen zijn bemonsterd op 

ecologische microresten.

constructie

Van een dragende constructie werden geen sporen aangetroffen. Mogelijk heeft deze 

op poeren gestaan of was gebouw geheel uit baksteen opgetrokken. Een aanwijzing 

hiervoor is een deel van een uitbraaksleuf die werd aangetroffen ter hoogte van een 

oude greppel. Het muurwerk was ter plaatse enigszins verzakt door inklinking van de 

greppelvulling en was op die manier bewaard gebleven.  

Afgaande op de cartografische gegevens was het gebouw L-vormig en had een 

afmeting van 21,0 m bij 4,8m. Daarbij was het aan de zuidzijde voorzien van een kleine 

uitbouw van 3,6 bij 2,8 m.

wanden 

Het gebouw was waarschijnlijk voorzien van bakstenen wanden welke tevens de 

daklast droegen. 

dak

De archeologische resten geven geen uitsluitsel over de constructie van het dak. Wel 

doet het ontbreken van dakpannen tussen het bouwpuin veronderstellen dat het 

gebouw met (rogge)stro gedekt was. 

binnenindeling

De potstal bevond zich halverwege het gebouw. Aan de zuidzijde van het gebouw zijn 

paalsporen aangetroffen die vermoedelijk verband houden met een nader inrichting. 

Onduidelijk is echter was de functie was van deze constructie.

bijzondere elementen

Het gebouw was voorzien van een kleine, vrijwel vierkante potstal met een afmeting 

van 4,5 bij 4,0m. Daarbij is deze 0,4m diep, waarmee het maximale volume uitkomt op 

circa 6,3m3. De bodem van de stal was licht komvormig.
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De potstal had een gelaagde vulling waarbij het onderste pakket bestond uit een 

afwisseling van donker, humeus zand (vulling 5) en schone leem (vullingen 2 en 4). De 

donkere lagen vertoonden spitsporen aan de onderzijde en kunnen worden opgevat 

als de restanten van een tot een eerdlaag verwerkt mestpakket. Dat wil zeggen mest 

vermengd met strooisel, plaggen of zand tot een homogeen pakket humusrijke aarde. 

Dit materiaal vertoonde sterke gelijkenis met de plaggendekken die op de akkers 

worden aangetroffen. 

De spitsporen aan de onderzijde van deze humeuze lagen sneden duidelijk in de 

verschillende leemlagen. Deze leempakketten waren derhalve niet aangebracht met 

de bedoeling de potstal te dempen, maar lijken onderdeel te zijn van het reguliere 

gebruik hiervan. 

Boven de laatste laag leem bevindt zich een pakket humeus zand (vulling 3). Hoewel 

deze vanwege een aanzienlijk humusgehalte eveneens een donkere kleur had, week 

deze duidelijk af van de onderliggende eerdlagen door diens heterogene structuur. 

Figuur 23.114
Plattegrond van bijgebouw 614. Schaal 1:200.

Figuur 23.115
Profiel van potstal S2535. Schaal 1:40 [NB 
AANPASSEN NA OPMAAK].



1218 BeSt-aarle

Deze rommelige karakter doet vermoeden dat deze laag niet tot stand is gekomen 

onder de hoeven van vee. Dit zou immers hoogst waarschijnlijk geleidt hebben tot 

homogenisatie van het pakket. Op grond daarvan kan worden aangenomen dat het 

vee niet in deze mestkuil zelf stond maar daarbuiten of dat het materiaal in de potstal 

is geworpen om deze te dempen. 

De bovenste vulling bestaat uit donker, humeus zand, vergelijkbaar met de eerdlaag 

(vulling 1). Aan de onderzijde waren echter geen spitsporen waar te nemen. Op basis 

daarvan wordt verondersteld dat deze laag is aangebracht met het oog de potstal te 

dempen en dat daarvoor teelaarde is gebruikt. 

verdwijnen van het gebouw 

Nadat het gebouw buiten gebruikt raakte, is deze ontmanteld. Hierbij werd de potstal 

gedempt.

vondsten en datering

Uit de spoorvulling van gebouw 614 werden 36 vondsten geborgen. Dit betrof 

hoofdzakelijk fragmenten baksteen. Het grootste deel van het aardewerk dateerde 

uit de achttiende en negentiende eeuw. Afgaande op fragmenten van borden uit 

witbakkend aardewerk en industrieel wit aardewerk kan worden vastgesteld dat deze 

stal tot in de negentiende eeuw in gebruik moet zijn geweest.

 

Dit wordt bevestigd door het materiaal uit de potstal. In de vulling werden 18 

voorwerpen aan getroffen. Een duit geslagen te Gelderland tussen 1783 en 1788) uit 

een van de afdekkende leemlagen (V2180) laat zien dat de potstal dienst deed in of 

na het einde van de achttiende eeuw. Het fragment van een steengoedfles uit de 

dempingslaag geeft aan dat de stal op zijn vroegst aan het einde van de achttiende 

eeuw is gedempt.

Uit het gegeven dat de stal wordt aangegeven op de Kadastrale Minuutplan 1832 en 

de Topografische Militaire kaarten van circa 1840 en 1850 - 1864 kan worden afgeleid 

dat deze in ieder geval in de eerste helft van de negentiende eeuw heeft gestaan. In de 

kaartopname van 1900 is het erf verdwenen. 

Figuur 23.116
Duit 178* (173-1788) geslagen te Gelderland 
(V2180) uit de onderste lemen ‘vloer’ van pot-
stal S2535.

Tabel 23.210
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
gebouwsporen van bijgebouw 614 naar 
vullingaard.

Tabel 23.211
Datering van het aardewerk uit de 
gebouwsporen van bijgebouw 614 per 
context.
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23.5.3.4 Bijgebouw 615; schuur (1775 – 1880) / werkput 80 (figuur 23.117)

onderzoek

Dit bijgebouw is onderdeel van een erf dat van te voren bekend was van de Kadastrale 

Minuutplan 1832. De werkput is vervolgens zodanig gepland dat het gehele erf in 

een keer kon worden vrijgelegd. In tegenstelling tot het woonhuis werden van dit 

bijgebouw (vrijwel) geen sporen aangetroffen. Hoewel het gebouw vermoedelijk een 

lichte constructie had met een ondiepe fundatie, hebben bodemverbetering en in het 

bijzonder de egalisatiewerkzaamheden van de naoorlogse ruilverkaveling eventuele 

sporen in dit deel van de put waarschijnlijk verstoord. Kuil S1324 met daaronder de 

paalsporen S1226 en S1227 maakten vermoedelijk geen deel uit van dit gebouw. 

constructie 

Afgaande op de Minuutplan had bijgebouw 615 een rechthoekig grondplan met een 

afmeting van 7,1 bij 4,7 m. 

vondsten en datering

Op grond van de associatie met huis 604 kan het bijgebouw 615 worden gedateerd 

tussen de late achttiende een en de late negentiende eeuw.

Tabel 23.212
Overzicht van vondstmateriaal uit de potstal 
(S2535) van bijgebouw 614 naar vullingaard.

Tabel 23.213
Datering van het aardewerk uit de potstal 
(S2535) van bijgebouw 614 per context.

Figuur 23.117
Plattegrond van bijgebouw 615. 
Schaal 1:200.
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23.5.4 Bijgebouwen - klein

23.5.4.1 Bijgebouw 610; berg (1114 – 1250 (1325) / werkput 330 (figuur 
23.118) 

onderzoek

Berg 610 bevond zich aan de rand van de werkput. Afgaande op de tussenstijlen was de 

plattegrond evenwel compleet.

constructie 

De kernconstructie bestond uit vier forse staanders in een vierkante configuratie, elk 

ingegraven tot een diepte van 0,6 m. De onderlinge afstand bedroeg circa 3,9 m. Aan 

iedere zijde van de constructie was tussen deze hoekstijlen een kleinere stijl geplaatst. 

Deze waren slechts half zo diep ingegraven tussen 0,2 en 0,3 m. 

wanden

Afgaande op de plaatsing van de tussenstijlen waren deze samen met de hoekpalen 

onderdeel van de wanden van deze berg. 

verdwijnen van het gebouw 

Nadat het gebouw buiten gebruik is geraakt, werd het ontmanteld. Hierbij zijn de 

stijlen uit de grond getrokken nadat deze gedeeltelijk waren vrijgegraven.

vondsten en datering

In de sporen van berg 610 werd een vondst geborgen. Het betrof een fragment 

Elmpter aardewerk. Het gebouw moet op grond daarvan na het midden van de 

twaalfde eeuw zijn ontmanteld. Op grond van de ligging buiten de omheining van huis 

594, wordt aangenomen dat berg 610 hoorde bij huis 591. Op basis daarvan wordt 

het gedateerd tussen 1114 en 1325. Een van de hoekpalen wordt oversneden door het 

grondplan van bijgebouw 593. Daarmee behoorde bijgebouw 610 waarschijnlijk tot de 

eerste fase van het erf. 

Tabel 23.214
Overzicht van vondstmateriaal uit de paal-
sporen van bijgebouw 610 naar vullingaard.

Tabel 23.215
Datering van het aardewerk uit de paalsporen 
van bijgebouw 610 per context.
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23.5.4.2 Bijgebouw 611; stal (1300 – 1500) / werkput 331 (figuur 23.119 & 
120)

onderzoek

De plattegrond van bijgebouw 611 werd gekenmerkt door een grote (mest)kuil te 

midden van vier staanders. Onduidelijk is of het gebouw zich nog verder uitstrekte 

naar het noordoosten. Bij een gelijke traveelengte vallen deze staanders samen met de 

verstoring van het slechten van greppel 740. 

De (mest)kuil S2630 is machinaal gecoupeerd. Na documentatie zijn de humeuze 

lagen, de vermoedelijke mestlagen, bemonsterd op paleoecologische microresten.

constructie 

De constructie bestond uit vier staanders in een vierkante configuratie met een 

afmeting van 4,4 bij 4,2 m. De staanders waren 0,3 m diep ingegraven. Afgaande op 

de bescheiden ingravingsdiepte kan worden aangenomen dat de staanders onderling 

verbonden waren. In hoeverre de 0,9 m diepe kuil tussen het westelijke staanderpaar 

ook deel uitmaakte van de constructie is onbekend.

bijzondere elementen

Aan de noordoostzijde van de plattegrond, binnen de contour van de staanders, 

bevond zich een forse kuil (S2630). De kuil was 3,0 bij 2,0 m en, op een kleine 

uitstulping aan de oostzijde na, rechthoekig. De kuil was komvormig uitgegraven met 

een kleine verdieping aan de noordwest zijde en reikte tot een diepte van 1,2 m. De 

gelaagde opvulling getuigd van een gefaseerd gebruik.

Onderin bevond zich een pakket zwartbruin, sterk humeus zand (vulling 6) Aan de 

onderzijde hiervan tekenden zich duidelijk spitsporen af. Deze laag is waarschijnlijk 

het restant van een mestpakket. Hierop bevond zich een dempingslaag van licht 

grijsbruin zand met een heterogene structuur (vulling 4). Na de afzetting van deze 

laag is de kuil opnieuw uitgegraven. Hierbij werd het noordwestelijke deel duidelijk 

dieper uitgegraven dan de rest van de kuil. Dit deel werd vermoedelijk direct weer 

dichtgeworpen, aangezien de vulling bestond uit grote brokken natuurlijke bodem 

(hoofdzakelijk C-horizont met enige B-inspoeling) (vulling 5). Over de gehele breedte 

van de kuil bevond zich hierop een pakket dat bestond uit een mengsel van zwarte, 

sterk humeuze aarde en donker grijs zand (vulling 3). De structuur van dit pakket hield 

Figuur 23.118
Plattegrond van bijgebouw 610. 
Schaal 1:200.
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het midden tussen en rommelige en een gelaagde opbouw en aan de onderzijde waren 

duidelijke spitsporen herkenbaar. Vermoedelijk betreft het hier een mengsel van mest 

en zandhoudende plaggen. Deze werd afgedekt door een pakket grijs zand, enigszins 

‘vuil’ van houtskool en deeltjes verbrande leem (vulling 2). Vermoedelijk gaat het hierbij 

om teelaarde van een toenmalig akkerdek. Aan de onderzijde van het pakket, op de 

overgang met vulling 3, bevonden zich hierin brokken schoon leem. De top van het 

pakket bestond uit donker bruingrijs zand (vulling 1). Mogelijk is dit een nazak uit het 

latere plaggendek. De scheiding deze subvullingen is diffuus.

vondsten en datering

De zes vondsten uit deze structuur zijn allen afkomstig uit de mestkuil. Het aardewerk 

dateert daarbij uit de late middeleeuwen. Gelet op het formatieproces van de mestkuil 

is de daterende waarde hiervan mogelijk beperkt. Niettemin dateert bijgebouw 611 op 

zijn vroegst in de veertiende eeuw. 

Afgaande op de ligging en oriëntatie wordt deze geassocieerd met huis 595.

23.5.4.3 Bijgebouw 612, berg (1400 – 1450) / werkput 90 (figuur 23.121)

onderzoek

Bijgebouw 612 bevond zich aan de zuidzijde van werkput 90, direct naast waterput 

629. Vanwege de ligging ten opzichte van deze put werd aanvankelijk aangenomen 

dat de sporen deel uit maakte van de kernconstructie van het bijbehorende huis. Aan 

de zuidzijde werd daartoe nog gericht gezocht naar sporen van een derde gebint. 

Figuur 23.119
Plattegrond van bijgebouw 611. 
Schaal 1:200.

Figuur 23.120
Doorsnede van mestkuil S2630. Schaal 1:40.
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Tevergeefs. Vanwege de vorm en oriëntatie van de afzonderlijke sporen en de afmeting 

van het grondplan, zijn de sporen vervolgens toegeschreven aan een hooiberg. 

De sporen zijn zonder nader bijzonderheden in onderlinge samenhang onderzocht.

constructie 

De kernconstructie bestond uit vier forse staanders in een vierkante configuratie, elk 

ingegraven tot een diepte tussen 0,3 m en 0,4 m. De onderlinge afstand bedroeg 4,1 m. 

Onduidelijk is of een deel van de kleine sporen ook tot deze structuur behoorden.

verdwijnen van het gebouw

Nadat het gebouw buiten gebruik werd gesteld, is het afgebroken. Met uitzondering 

van de noordelijke stijl zijn alle staanders hierbij uitgegraven.

vondsten en datering

In de spoorvulling van deze structuur werden geen vondsten aangetroffen. Het 

vroegste materiaal dat in het bovenliggende akkerdek werd aangetroffen bestond 

uit grijs- en roodbakkend aardewerk en steengoed met zoutglazuur en dateert uit 

Tabel 23.216
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
mestkuil (S2630) van bijgebouw 611 naar 
vullingaard.

Tabel 23.217
Datering van het aardewerk uit de potstal 
(S2630) van bijgebouw 611 per context.

Figuur 23.121
Plattegrond van bijgebouw 612. 
Schaal 1:200.
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de late middeleeuwen. Afgaande op de geringe afstand tot waterput 629 is het niet 

waarschijnlijk dat beide erfelementen tegelijkertijd dienst hebben gedaan. Op basis 

daarvan wordt aangenomen dat de berg hoorde bij huis 596 en waterput 627/628, 

welke eveneens nabij gelegen waren. Daarmee wordt deze gedateerd in de eerste helft 

van de vijftiende eeuw. 

23.5.5 Waterputten

23.5.5.1 Waterput 620 (S9420) (1114 – 1250) / werkput 208 (figuur 23.122)

onderzoek

Vanwege de rechthoekige vorm van het spoor in het vlak werd in eerste instantie 

uitgegaan van een forse mestkuil of potstal. Met een minigraver werd een kwadrant 

laagsgewijs verdiept. Toen duidelijk werd dat het hier ging om een waterput is het werk 

gestaakt. Het onderzoek aan de put is voortgezet nadat bronbemaling was geplaatst. 

Omdat verzuimd is het oude coupegat te dichten was deze inmiddels ingestort. Als 

gevolg daarvan kon het bovenste deel van het profiel niet verder gedocumenteerd 

worden en moest het vlak eerst verder worden verdiept voordat de definitieve coupe 

gezet kon worden. Vanwege de stevige bodem en de bronbemaling kon een net 

profiel worden aangelegd. Na de documentatie hiervan is de putschacht vrijgelegd. 

Vanwege de grote omvang en de beperkte mogelijkheden om deze goed en veilig 

te onderzoeken in situ, werd besloten deze integraal te bergen, zodat deze aan het 

oppervlak kon worden bestudeerd. Ongelukkigerwijs gleed de schacht uit de hijsband 

en viel terug in het gat. Hierdoor was het helaas niet meer mogelijk een profielopname 

te maken van de schachtvullingen. De putschacht is bemonsterd voor dendrochronolo-

gisch onderzoek.

Scherpe verticale contouren in de vulling van de insteek deden in eerste instantie 

vermoeden dat de put een keer herbouwd was op dezelfde plaats. De ‘lagen’ reikten 

echter niet tot onder aan de putschacht en kunnen daarmee geen verband houden met 

een vervanging hiervan. Daarnaast werd in het vlak onder de opvallende, rechthoekige 

insteek geen oudere insteek aangetroffen (met een andere vorm). Omdat de opbouw 

van de van de vullingen aan weerszijde van deze grenzen gelijk was, zijn deze 

uiteindelijk geïnterpreteerd als ‘breuklijnen’ in inklinkend sediment. Deze werden ook 

op kleinere schaal waargenomen in dit spoor en zijn waarschijnlijk toe te schrijven aan 

de diepte ervan. 

In het vlak dat werd aangelegd onder de ingestorte bovenzijde van het profiel (vlak 

3) werden evenwel aanwijzingen gevonden voor een tweede ingraving. Deze tekende 

zich duidelijk af als een vierkant spoor met een donkere vulling om de kern, binnen 

de insteek. Omdat het profiel in het bovenste deel van het spoor hier net voor was 

gebleven, is de precieze contour van deze vulling hier niet waargenomen. Daaruit kan 

niettemin worden afgeleid dat het gaat om een ingraving met vrij steile wanden en 

niet om een vulling die zich uitstrekt over de gehele breedte van de insteek.

grondspoor

Het grondspoor van de waterput kenmerkte zich door zijn opmerkelijke vorm. In het 

vlak tekende deze zich af als een rechthoekige kuil van 5,3 bij 3,3 m. De insteek van was 

uitgegraven tot een diepte van 3,9 m, 10,8 m boven NAP en had een getrapte contour. 

In de insteek werden verschillende vullingen onderscheiden. Op de bodem bestond 

deze uit licht grijs leem met fijne, ingetrapte(?) lagen licht humeus zand (vulling 9). 

Deze hield waarschijnlijk verband met het werk in de kuil, getuige ook enkele liggende 
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planken die hierin werden aangetroffen. Hierop bevond zich een dik pakket met een 

gelaagde opbouw (vulling 2,7 en 8). Deze bestond hoofdzakelijk uit grijsbruin, licht 

humeus zand en had een rommelige structuur. Hierin bevonden zich lagen met grotere 

hoeveelheden gebroken leem of kluiten humeus materiaal. De gelaagde structuur is 

het gevolg van het dichtgooien van de insteek in etappes.

Onderin de putschacht bevond zich een laag welzand (vulling 10). Hierop bevond zich 

een pakket grijs zand dat naar onder toe donkerder werd als gevolg van een groter 

aandeel organische stof (vulling 3). Een verdere onderverdeling kon niet gemaakt 

worden.

Het bovenste deel van de schacht is een keer vrijgegraven en opgevuld met donker, 

zwartgrijs, humeus zand met fijne brokken schoon leem (vulling 4). De bovenzijde van 

het spoor werd gevormd door een homogeen pakket donker, zwartgrijs, humeus zand 

en bestond uit materiaal uit het bovenliggende akkerdek dat door inklinking in het 

spoor is gezakt (vulling 1). 

constructie en gebruik

De kuil voor de put werd gegraven tot diep in de leem (S5005.2). Hierbij lijkt geen 

specifieke bodemlaag te zijn opgezocht of gevonden. Om instorting van de diepe kuil 

te voorkomen werd deze getrapt uitgegraven.

Op de bodem van de kuil werd een putschacht opgericht, gemaakt van een uitgeholde 

eikenstam met een diameter van 0,85 m. Een gat in de schacht op de plaats waar een 

grote zijtak had gezeten was afgedicht met een afgeronde eiken plank en houten 

deuvels (V2844).

De afzonderlijke delen zijn in de insteek weer bijeen gebracht en met behulp van 

houten pennen en wilgen aan elkaar bevestigd. Deze bindteen bestond uit twee 

Figuur 23.122
Profiel van waterput 620. Schaal 1:40.
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getordeerde wilgentenen die waren samengetwijnd. Tussen de bindteen en de 

boomstamput werd een aangepunte staak geklemd waarmee de bindteen strak werd 

aangetrokken. Daarnaast werden ook houten planken gebruikt die met deuvels in op 

de schacht delen werden vastgemaakt. De kuil werd vervolgens in een aantal etappes 

opgevuld.

De precieze formatie van de schachtvulling kon niet meer herleid worden. Wel is 

vastgesteld dat hierin geen duidelijk verschillende pakketten zijn afgezet, hetgeen op 

een geleidelijk opvulling lijkt te wijzen. De schacht is uiteindelijk gedempt met grijs 

zand. 

bijzondere elementen

Een forse paalkuil (S9418) aan de zuidoostzijde van de put wordt toegeschreven aan de 

putmik. De kuil heeft een diameter van 1,3 m en is 1,0 m diep. 

reparatie

De bovenzijde van de schacht is in het verleden een keer vrij gegraven (vulling 4). 

Vermoedelijk is hierbij de bovengrondse opbouw vervangen. Omdat dit deel van het 

spoor zich bevond boven het niveau waarop het hout bewaard is gebleven, zijn hiervan 

geen overblijfselen teruggevonden. Op grond van de aanwezigheid van een kernvulling 

in dit deel van het spoor kan worden uitgesloten dat het hier om een uitgraafkuil gaat. 

verwijderen van de constructie

Nadat de put in onbruik is geraakt is deze gedempt. Waarschijnlijk is daarbij ook het 

bovengrondse opbouw van de put verwijderd. De putmik werd uitgegraven.

vondsten en datering

Op basis van dendrochronologisch onderzoek kon worden vastgesteld dat de eik die 

als putschacht heeft gediend, moet zijn gekapt in het najaar van 1113 of de winter van 

1114.

Uit de vulling van het spoor werden 26 voorwerpen verzameld. Deze waren vrijwel 

allemaal afkomstig uit de nazak en bestaan hoofdzakelijk uit aardewerk. Dit ensemble 

omvat behalve een fragment kogelpotaardewerk materiaal uit Elmpt, Paffrath, 

Zuid-Limburg en het Maasland. Dit sluit aan bij een gebruik in de twaalfde of vroege 

dertiende eeuw. Grijs- en roodbakkend aardewerk ontbreken, evenals (proto)

steengoed. Afgaande op een fragment van een kan uit het Maasland is de put niet 

eerder dan het laatste kwart van de twaalfde eeuw buiten gebruik geraakt. De precieze 

sluitdatum is evenwel onzeker. De waterput wordt waarschijnlijk opgevolgd door 

waterput 621, vermoedelijk omstreeks het midden van de dertiende eeuw. 

23.5.5.2 Waterput 621 (S3988) (1250 – 1325) / werkput 332 (figuur 23.123)

onderzoek

Vanwege de perifere ligging op het moment van onderzoek werd waterput 621 

zonder bronbemaling onderzocht. Bij het couperen werd het zuidelijke deel van de 

kuil laagsgewijs verdiept tot op het niveau waarop een houten beschoeiing werd 

waargenomen. Op dat moment zakte de profielwand echter in. De beschoeide 

onderzijde kon zonder verdere problemen worden onderzocht. Van de beschoeiing zijn 

na documentatie enkele delen geborgen voor nader onderzoek. Vanwege de aard van 

de onderste vulling, zijn hieruit geen acheobotanische monsters verzameld. 
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Als gevolg van het ingezakte profiel kon geen gedetailleerde waarneming worden 

gedaan aan het bovenste deel van het profiel. Als gevolg daarvan is de aard van vulling 

2 onduidelijk. De grove, brokkige structuur ervan strookt niet met een opvulling 

tijdens een gebruik als waterput. Daarnaast lijkt een gebruik als drenkkuil op grond 

van de steile wanden en scherpe contouren onwaarschijnlijk. Dat de vulling tot stand 

is gekomen bij het ontmantelen van de constructie is eveneens problematisch. Als 

uitgraafkuil voor het verwijderen van de planken is deze wel erg groot. Vermoedelijk 

gaat het hier toch om een insteek en zijn sporen van de kern niet waargenomen als 

gevolg van het inzakken vat het profiel. Op de foto’s is hierbinnen ter hoogte van 

de beschoeiing wel een grijzer deel waarneembaar. In dat geval is de toewijzing van 

vondstmateriaal verzameld uit vulling 2 problematisch.

Tabel 23.218
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van waterput 620 naar vullingaard.

Tabel 23.219
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
waterput 620 per context.

Figuur 23.123
Profiel van waterput 621. Schaal 1:40.
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grondspoor

De put tekende zich af in het vlak als een bij benadering rond spoor met een diameter 

van 2,5 m. De kuil was uitgegraven tot een diepte van 2,0 m, 12,7 m boven NAP en had 

in doorsnee een getrapte contour. 

Onderin was de kuil opgevuld met licht verrommelde grijze leem waarin enig humeus 

zand was vermengd (vulling 6). Het bovenste deel bestond uit een mengsel van 

grove brokken gebroken bodem (schoon zand en leem) en grijs en donkergrijs, licht 

humeus zand (vulling 2). Onder in de kern bevond zich een dunne laag bruin zand 

waarin restanten van planten wortels herkenbaar waren (vulling 5). Hierop bevond 

zich een pakket schoon licht grijs (wel)zand (vulling 4), vermoedelijk afgezet door het 

opwellende water. Het bovenste deel van de kernvulling lijkt te hebben bestaan uit een 

heterogeen pakket donker grijs zand, met enkele humeuze kluiten (vulling 7). Kern en 

insteek worden doorsneden door een uitgraafkuil, welke vervolgens is opgevuld met 

zwartgrijs zand met daarin nog enkele leembrokken uit de insteek (vulling 1).

constructie en gebruik 

Bij het uitgraven van de kuil heeft men eerst de leemlaag opgezocht (S5005.2). Van 

daaruit heeft men een kleinere kuil gegraven. Deze reikte tot in de top van de oude 

bodem (S5028) onder de leem. In de kuil werd vervolgens een schacht opgebouwd 

uit verticaal geplaatste planken. Deze werden onder een hoek aangebracht zodat de 

schacht trechtervormig werd. Behalve dat deze daarmee aan de bovenzijde beter 

toegankelijk werd, zal deze bouwwijze meer stevigheid geboden hebben. 

verdwijnen van de constructie

Nadat de put in onbruik raakte is deze ontmanteld. Daarbij werd deze gedeeltelijk 

uitgegraven. Vermoedelijk heeft met hierbij de opbouw van de put verwijderd. Voor 

zover men hierbij de planken schacht zelf heeft ontmanteld, is het onderste gedeelte 

ervan achter gebleven. 

vondsten en datering

In de vulling van waterput 621 werden 31 vondsten aangetroffen. Van de vijf 

fragmenten aardewerk uit vulling 2 is vanwege de instorting van het profiel niet 

met zekerheid te zeggen of deze afkomstig zijn uit de insteek of de kern van de put. 

Het gaat hier om vijf stukken van vermoedelijk één kogelpot vervaardigd in Elmpt. 

De overige stukken werden aangetroffen in de vulling van de uitgraafkuil. Behalve 

een fragment Elmpt bevatte deze ook grijs-, rood- en witbakkend aardewerk. Dit 

veronderstelt dat de put na het begin van de veertiende eeuw moet zijn ontmanteld. 

Omdat dit aardewerk ontbrak in de insteek/kern, wordt aangenomen dat de put in de 

tweede helft van de dertiende eeuw werd aangelegd en gebruikt. 

23.5.5.3 Waterput 623 (S4040) ((1300) 1325 – 1425) / werkput 330 (figuur 
23.124)

onderzoek

Waterput 623 bevond zich aan de rand van werkput 330. Ondanks de nabijheid van 

de sloot was het mogelijk om bronbemaling te plaatsen, zodat de put onder droge 

condities kon worden onderzocht. Dit is zonder problemen verlopen. Van de put zijn 

de gebruiksfase en de plaggen van de putschacht bemonsterd voor archeobotanisch 

onderzoek.
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grondspoor

De waterput tekende zich in het vlak af als een vierkante kuil van 4,3 bij 4,3 met in 

het midden een ronde kern met een diameter van 1,4 m. De kuil was uitgegraven 

tot een diepte van 3,0 m waarbij de bodem zich bevond op 11,5 m NAP. De vulling 

van de insteek had een sterk gelaagde opbouw en bestond uit heterogene lagen van 

afwisselend grijsbruin, licht humeus zand en schoon, geel zand (vulling 2). Onderin 

nam het aandeel humeus zand af en bevatte de vulling brokken leem.

Onderin de putschacht bevond zich een laag schoon, wit zand (vulling 8). Hierop lag 

een pakket zwartgrijs, sterk humeus zand met een licht gelaagde opbouw (vulling 7). 

Deze laag wordt toegeschreven aan de gebruiksfase van de put. Hierop bevond zich 

een pakket donker grijs, licht humeus zand met daarin wat fijne leembrokken (vulling 

6) met daarop een laag schoon, wit leem (vulling 5). Deze vullingen houden verband 

Tabel 23.220
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van waterput 621 naar vullingaard.

Tabel 23.221
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
waterput 621 per context.

Figuur 23.124
Profiel van waterput 623. Schaal 1:40.
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met de demping van de put. Hierop bevond zich een laag donker grijsbruin sterk 

humeus zand met daarin wat brokken puin (vulling 4). Dit pakket bestond uit plaggen 

dit bij de ontmanteling van de schacht in de put gevallen zijn. Het bovenste deel van 

het spoor werd gevormd door een uitgraafkuil. Deze was opgevuld met donker grijs, 

licht humeus zand (vulling 1).

constructie en gebruik

De waterput is uitgegraven in de leem (S5005.2). Hierbij lijkt geen specifieke 

bodemlaag te zijn opgezocht of gevonden. Bij de aanleg van de put werd een vierkant 

gat gegraven dat naar onder toe taps liep. In deze kuil werd uit plaggen een putschacht 

opgestapeld met een binnendiameter van 0,7 m. De plaggen waren gemiddeld 30 cm 

lang en tussen de 5 a 10 cm dik en waren trapeziumvormig uitgestoken. De schacht 

was gefundeerd op de velg van een eikenhouten karrenwiel, waarvan de naaf en de 

tien spaken waren verwijderd (figuur 23.125). De velg bestond uit vijf segmenten en 

had een buitendiameter van 128 cm. 

verdwijnen van de constructie

Nadat de put buiten gebruik raakte is deze ontmanteld. Hierbij is de schacht gedempt 

en is het bovengrondse deel verwijderd en uitgegeven tot een diepte van 0,3 m. Slechts 

een deel van de plaggen lijkt gebruikt te zijn bij de demping van de put. 
Figuur 23. 125
Velg van een tienspakig karrenwiel (V3229) 
gebruikt is als fundering van waterput 623 (© 
BIAX Consult).



catalOguS Structuren uit de middeleeuwen en nieuwe tijd    1231

vondsten en datering

In de waterput werden dertien stukken aardewerk aangetroffen. Met uitzondering 

een fragment uit Zuid-Limburg kan het ensemble, bestaande uit Elmpt, grijsbakkend 

aardewerk en steengoed, worden gedateerd in de veertiende eeuw. Uit de 

aanwezigheid van fragmenten steengoed in de insteek van de put valt af te leiden dat 

deze in ieder geval na het begin van die eeuw moet zijn aangelegd.

De waterput wordt geassocieerd met huis 595 en bijgebouw 594 en wordt beschouwd 

als opvolger van put 621. Daarmee is deze waarschijnlijk aangelegd in het eerste kwart 

van de veertiende eeuw en in gebruik geweest tot in het eerste kwart van de vijftiende 

eeuw. 

23.5.5.4 Waterput 624 (S2174) (1375 (1410) – 1450) / werkput 85 (figuur 
23.126)

onderzoek

Waterput 624 werd aangetroffen bij het onderzoek van de potstal van huis 603. 

Het onderzoek ervan werd bemoeilijkt door het gegeven dat de put zich voor een 

deel uitstrekte voorbij de rand van de werkput. Vanwege de aanwezigheid van een 

sloot was het niet mogelijk deze verder uit te breiden. Niettemin was het mogelijk 

bronbemaling te plaatsen en de put te onderzoeken. De putschacht bevond zich 

precies in de putwand en het hoge leemgehalte van de bodem bood voldoende 

stevigheid voor een stabiel profiel. Wel is om veiligheidsreden afgezien van het 

uitgraven van de gehele kern. 

De vulling van de gebruiksfase van de put en de plaggen van de schacht zijn 

bemonsterd voor archeobotanisch onderzoek

grondspoor

De waterput tekende zich in het vlak af als een bij benadering ronde kuil met een 

diameter van 5,6 met iets excentrische daarin een ronde kern met een doorsnede 

van 1,5 m. De kuil was uitgegraven tot een diepte van 3,0 m waarbij de bodem zich 

bevond op 11,3 m NAP. De vulling bestond uit een rommelig pakket van bruingrijs en 

donker bruingrijs zand en brokken schoon leem en had een enigszins gelaagde opbouw 

Tabel 23.222
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van waterput 623 naar vullingaard.

Tabel 23.223
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
waterput 623 per context.
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(vulling 7). Onduidelijk is of een ingraving aan de zuidzijde van de insteek (vulling 8) 

toegeschreven moet worden aan een voorganger of onderdeel was van een ander 

spoor. Verdere aanwijzingen voor een voorganger op dezelfde plaats werden niet 

aangetroffen.

Onder in de putschacht bevond zich een laag witgrijs welzand (vulling 11). Daarop was 

een pakket donker bruin, humeus zand afgezet welke onderin een gelaagde opbouw 

vertoonde (vulling 3). Deze vulling wordt toegeschreven aan de gebruiksfase van de 

put. De laag daarboven bestond uit donker grijs zand met een brokkige structuur 

en bestond grotendeels uit ingeworpen plaggen (vulling 2). Dit pakket sneed in de 

onderliggende vulling als gevolg van het inwerpen van een stuk constructie hout. Deze 

laag wordt toegeschreven aan de ontmanteling en demping van de put. Het bovenste 

deel van de schacht was opgevuld met een homogene laag donker grijs, licht humeus 

zand (vulling 1).

constructie en gebruik

De kuil voor de waterput is uitgegraven tot ruim in de zandlaag (S5005.4) onder 

de oude bodem (S5028). De insteek was gegraven met een vertrappeg, welke 

overeenkomt met de top van de leemlaag (S5005.2). Op de bodem van de kuil werd 

ter fundering van de putschacht de velg van een karrenwiel gelegd. Deze had een 

diameter van 136 cm en was ontdaan van zijn naaf en spaken. Op de velg werd uit 

dunne plaggen een putschacht opgestapeld met een binnendiameter van 0,9 m. 

De plaggen waren gemiddeld 35 cm lang en 5 cm dik en waren trapeziumvormig 

uitgestoken.

De fijn gelaagde opbouw van vulling doet vermoeden dat de put geruime tijd 

in gebruik is geweest. Er werden geen aanwijzingen gevonden dat deze daarbij 

tussentijds is opgeschoond.

verdwijnen van de constructie

Nadat de put in onbruik raakte is deze ontmanteld. De plaggen uit vulling 2 

veronderstellen dat de het bovengrondse deel van de put hierbij (gedeeltelijk) in de 

schacht is geworpen om deze te dempen. De schacht werd niet verder uitgegraven.

vondsten en datering

In de vulling van de put werden twintig voorwerpen aangetroffen. Met uitzondering 

van een stuk constructiehout dat zich onderin de dempingslaag bevond, werden alle 

stukken aangetroffen in de vulling die aan de gebruiksfase wordt toegeschreven. 

Het constructiehout (V2863) was een uit eikenhout vervaardigde balk van 80 bij 9 bij 9 

cm die aan beide zijden was voorzien van gaten ten behoeve van een houtverbinding. 

Een van gaten betrof een blind gat, de andere was een doorlopend gat met daarin een 

elzenhouten plank van 26 bij 9 bij 1,5 cm. Het hout is sterk verweerd voorafgaand aan 

de depositie. Waarschijnlijk was het onderdeel van de oorspronkelijke bovengrondse 

putbekisting. 

In de vulling van de gebruiksfase werden behalve tien stukken aardewerk ook vier 

elzenhouten ballen (V3100, figuur 23.127) gevonden, elk met een diameter van circa 

7 cm en de zool van een linker schoen (V3155). Hoewel van deze laatste ook nog vier 

tussenranden aanwezig waren, ontbrak het volledige bovenwerk. Aan de hand van de 

vorm kon de zool in de veertiende of vijftiende eeuw gedateerd worden.

Met uitzondering van een fragment kogelpot, dateert het aardewerk (grijsbakkend, 

roodbakkend en steengoed) uit de late veertiende en vijftiende eeuw. Voor de 

meeste stukken was het echter niet mogelijk om meer dan een generieke datering te 
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bepalen. Van een groot fragment van een steengoed kan wordt aangenomen dat deze 

gelijktijdig is met het gebruik van de put. Deze dateert tussen 1375 en 1450.

archeobotanie

Een van de plaggen uit de putschacht is nader onderzocht op macroresten en 

palynologisch materiaal (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1, 26.2, 26.5), ten einde te 

achterhalen uit welke vegetatie de plag is gehaald. Beide typen resten waren in 

voldoende mate aanwezig en de beide monsters zijn geanalyseerd (hoofdstuk 26, 

bijlagen 26.3 en 26.6).

De matrix van de plag bestaat uit rizomen (wortelstokken) van de grassenfamilie 

(Poaceae). Daartussen komen mosresten voor. De overige plantenresten zijn van 

planten die bij voorkeur in droge tot vochtige schrale graslanden of heidevelden 

voorkomen, zoals tormentil (Potentilla erecta), tandjesgras (Danthonia decombens), 

twijgen van een heiachtige (Ericaceae) en schapenzuring (Rumex acetosella). Er zijn ook 

indicatoren die verwijzen naar een vochtig tot nat milieu op zowel voedselarm als door 

mensen verrijkte bodem.

Figuur 23.127
Vier elzenhouten ballen (V3100) uit de vroege 
gebruiksfase van waterput 624. Twee van 
de ballen waren weerszijde afgeplat (vgl. 
hedendaagse koersbal) (© BIAX Consult).
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Tabel 23.224
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van waterput 624 naar vullingaard.

Tabel 23.225
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
waterput 624 per context.
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Het palynologisch onderzoek heeft een boompollenpercentage opgeleverd van 

een kleine 70 procent. Els (Alnus, 29%) en eik (Quercus, 23,4%) zijn de belangrijkste 

leveranciers voor het boompollen. Tussen de resten van het niet-boombollen spelen 

grassen (Poaceae, 9,3%) en struikhei (Calluna vulgaris, 11%) een belangrijke rol. 

Daarnaast zijn in lage percentages palynologische resten van zowel cultuurgewassen 

en akkerplanten als moerasplanten aanwezig. Wellicht is dit materiaal ingevangen toen 

de plag in de waterput werd verwerkt en de plag in de beschoeiing dienst deed.

context wa 624 context

periode 1375(1410)-1450 periode

matrix: wortels/stengelbases/uitlopers grassen (& mossen) matrix: wortels/stengelbases/uitlopers

aantal getelde pollen en sporen 772  ca. 200 geschat aantal getelde macroresten

pollenconcentratie 1.363.807  - -

N & % palynologisch materiaal N %   % N geschat N & % macroresten

bos- en bosrandplanten 537 69,6   1 + bos- en bosrandplanten

- - -   + + bosbodemschimmel

cultuurgewassen 13 1,7   1 1 cultuurgewassen

akkerplanten en ruderalen 5 0,6   20 ca. 40 akkerplanten en ruderalen

moerasplanten 6 0,8   1 2 moerasplanten

waterplanten 0 0,0   0 0 waterplanten

graslandplanten 79 10,2   63 +++ graslandplanten (vnl. schapenzuring)

heide- en (hoog)veenplanten 87 11,3   13 ca. 25 heide- en (hoog)veenplanten

algemene kruiden 26 3,4   1 + niet in te delen

sporenplanten 19 2,5   - - -

 
23.5.5.5 Waterput 625 (S1964) ((1300) 1500 – 1550) / werkput 82 (figuur 

23.128)

onderzoek

Van deze waterput resteerde slechts het bovenste deel van de insteek. Het overige 

deel was volledig vergraven door de opvolgende put 626, die op dezelfde plaats 

was aangelegd. Of het onderste gedeelte van de putschacht nog tot de eerste put 

behoorde kon niet worden vastgesteld. Er werd geen verschil waargenomen in de 

opbouw van de putschacht. 

grondspoor 

De insteek van waterput 625 was ruim opgezet. In het vlak tekende het zich af als 

een vierkante kuil met afgeronde hoeken met afmetingen van 5,8 bij 5,0 m. Bij het 

uitgraven van de kuil heeft men gebruik gemaakt van de natuurlijke bodemlagen. De 

zandige top (S5005.1) heeft men in eerste instantie uitgegraven tot op de leemlaag 

(S5005.2). Van daaruit heeft men het gat trapsgewijs verdiept. Ervan uitgaande dat het 

onderste deel van de put ofwel terug gaat tot deze fase of vergelijkbaar is, heeft men 

de kuil verdiept tot op de bruine begraven bodem (S5028). Vanaf dit niveau groef men 

het laatste deel van de insteek, door deze bodem tot in de top van de onderliggende 

zandlaag (S5005.4). 

De vulling van het resterende deel van de insteek kenmerkte zich doordat deze 

onderin hoofdzakelijk bestond uit gebroken natuurlijke bodem in een matrix van grijs 

zand (vulling 7) welke bovenin een enigszins gelaagde opbouw kende (vulling 5 en 6). 

Bovenin was deze gevuld met een homogeen pakket grijsbruin, licht humeus zand 

(vulling 4).

constructie

Vrijwel zeker was put 625 opgetrokken uit plaggen.

Tabel 23.226
Overzicht pollen en botanische macroresten 
in de plaggen van de schacht van waterput 
624.
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verdwijnen van de constructie 

Waterput 625 is op een zeker moment vervangen door put 626. Of de staat van de 

putschacht dit noodzakelijk maakte of dat deze herbouw samenhing met het opnieuw 

inrichten van het erf kon niet worden vastgesteld.

vondsten en datering

In de insteek van waterput 625 werd één fragment aardewerk gevonden. Deze kon niet 

preciezer gedateerd worden dan de veertiende of vijftiende eeuw.

De waterput doorsneed greppel 734 en moet daarmee na het begin van de veertiende 

eeuw zijn aangelegd. De put wordt opgevolgd door waterput 626. Die biedt echter 

nauwelijks meer dan de bevestiging dat de put in de veertiende of vijftiende eeuw in 

gebruik was. 

Waterput 625 wordt op grond van zijn ligging geassocieerd met huis 600, samen met 

de opvolgende waterput 626. De put moet derhalve uit de eerste fase van het erf 

stammen en wordt daarom gedateerd in de eerste helft van de zestiende eeuw.

23.5.5.6 Waterput 626 (S2207) (1550 – 1600) / werkput 82 (figuur 23.128)

onderzoek

Bij het verdiepen van hen het spoor van waterput 625 werd een tweede insteek 

aangetroffen. Omdat de putschacht zich hierin duidelijk liet herkennen en deze zich 

voor het aan te leggen profiel bevond, is de coupelijn aangepast. Vervolgens is de 

put probleemloos in een aantal tussenstappen opgegraven. Door toepassing van 

bronbemaling kon dit onder droge omstandigheden gebeuren. De plaggen van de 

put zijn bemonsterd voor archeobotanisch onderzoek. Dit is alleen aan de onderzijde 

van de schacht gebeurd, waar de conserveringsomstandigheden optimaal waren. Van 

een hoger niveau zijn hiervan geen monsters beschikbaar. Het is derhalve niet meer 

mogelijk om beide plaggen te vergelijken om te zien of de put geheel herbouwd is of 

dat gedeeltelijk gebruik is gemaakt van de bestaande schacht van waterput 625.

Het gelaagde vullingspakket onderin de schacht is over de gehele lengte bemonsterd 

met behulp van bakken.

grondspoor 

De insteek van de put tekende zich bij het verdiepen af als een 3,0 m breed, vierkant 

spoor met een langgerekte uitloper aan de oostzijde. De totale lengte van deze insteek 

bedroeg 5,6 m. Bij de aanleg heeft men de kuil zo veel mogelijk uitgegraven binnen 

het bestaande spoor van werkput 625. Aangenomen mag worden dat dit verband hield 

met de reeds los gewerkte grond. Daarnaast maakte men gebruik van de natuurlijke 

bodemlagen. Daarbij heeft men de kuil eerst uitgegraven tot op de bruine begraven 

bodem (S5028). Vanaf dit niveau groef men het laatste deel van de insteek, door deze 

Tabel 23.227
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van waterput 625 naar vullingaard.

Tabel 23.228
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
waterput 625 per context.
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bodem tot in de top van de onderliggende zandlaag (S5005.4). De bodem van de 

insteek bevond zich op 11,6 m NAP, 3,1 m onder vlakniveau.

De insteek was onderin opgevuld met brokken bruin leem van bodemlaag S5028. Het 

resterende deel bestond uit een mengsel van bruingrijs zand met brokken schoon leem 

(vulling 3). De putschacht was opgevuld met een laag zwartbruin sterk humeus zand 

(vulling 11) dat naar boven toe een duidelijke laagopbouw vertoonde van afwisselend 

zandig en venig sediment (vulling 10). Hierop bevond zich een homogeen pakket 

zwart, humeus materiaal (vulling 9). Deze is ofwel afgezet tijden de jongste fase van 

gebruik ofwel was het de eerste vracht dempingsmateriaal. Op dit humeuze pakket lag 

een laag schoon, grijs leem (vulling 8). In de dunne, humeuze laag hierboven (vulling 7) 

werd een grote steen aangetroffen. Hierop was weer een laag schoon, blauwgrijs leem 

geworpen (vulling 6). Het bovenste deel van de schacht was opgevuld met teelaarde: 

een homogeen pakket bruingrijs zand (vulling 5) waarin onderin stukken gebroken 

baksteen bevonden.

constructie

Op het zand, onder in de insteek werd de velg van een eikenhouten karrenwiel gelegd. 

Het wiel had een diameter van 120 cm en bestond uit vijf velgsegmenten, welke aan de 

binnenzijde tussen de spaken waren afgeschuind. Voor het gebruik als fundering was 

het ontdaan van zijn naaf en tien spaken. Op de velg werd met plaggen een schacht 

opgetrokken. De plaggen waren circa 30 cm lang, ongeveer 8 cm dik en taps toelopend 

uitgestoken om het stapelen te vergemakkelijken.

Van het bovengrondse deel van de putconstructie werd niets terug gevonden. 

De bakstenen in de schachtvulling waren geen specifieke putstenen en duiden 

vermoedelijk op een gelijktijdige ontmanteling van het bijbehorende huis.

verdwijnen van de constructie 

Nadat de put in onbruik raakte, werd deze gedempt. Hierbij is het bovengrondse deel 

van de put ontmanteld en ogenschijnlijk uitgegraven tot een diepte van 0,3 m. De 

plaggen werden daarbij afgevoerd en zijn niet teruggevonden in de vulling van de put. 

vondsten en datering

In de vulling van waterput 626 werden behalve de velg 27 voorwerpen aangetroffen. 

Meest opmerkelijk daarbij was het grootste deel van een kan uit grijsbakkend 

aardewerk, welke zich op de bodem van de put bevond en een grote steen in de 

dempingslaag (vulling 7). In deze vulling werd ook een eikenhouten blok gevonden met 

een onbekende functie (figuur 23.129).

Figuur 23.129
Eiken balkje met rechthoekige uitsparing 
(V1713) uit de dempingslaag (vulling 7) van 
waterput 626 (© BIAX Consult).
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Het aardewerk aardewerkensemble bestond uit grijs-, rood- en witbakkend aardewerk, 

steengoed en een fragment Elmpt en is kenmerkend voor de veertiende en vijftiende 

eeuw. Specifiek zestiende eeuws materiaal ontbrak. Afgaande opeen van de scherven 

roodbakkend aardewerk, kan de put op zijn vroegst in het laatste kwart van de 

veertiende eeuw gedempt zijn. 

De put doorsneed greppel 734 en waterput 625 en is de directe opvolger van deze 

laatste. Daarnaast kan deze op grond van zijn ligging geassocieerd worden met huis 

600. Op basis daarvan wordt aangenomen dat de put dateert in de tweede helft van de 

zestiende eeuw.

archeobotanie

Eén van de plaggen uit de putschacht is onderzocht op macroresten en palynologisch 

materiaal (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 - 26.3, 26.5 en 26.6). Er is tevens een monster 

uit de gebruiksfase van de waterput op macroresten geïnventariseerd (hoofdstuk 26, 

bijlagen 26.1 en 26.2).

Tabel 23.229
Overzicht van vondstmateriaal uit 
de sporen van waterput 626 naar 
vullingaard.

Tabel 23.230
Datering van het aardewerk uit 
de sporen van waterput 626 per 
context.
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In het macrorestenmonster van de kern (S2207, V1726) zijn veel houtresten gezien, 

naast bladknoppen van bomen en zaden van els (Alnus) en berk (Betula). Het monster 

bevat eveneens veel stengelresten en er zijn enkele cultuurgewassen waargenomen: 

zaden van hennep (Cannabis sativa) en druif (Vitis vinifera), kapselfragmenten van vlas 

(Linum usitatissimum), pitten van gewone braam (Rubus fruticosus) en mogelijk ook 

framboos (Rubus cf. idaeus). De variatie aan resten van wilde planten levert bij analyse 

informatie op over akkers, graslanden, waaronder schrale graslanden met hei.

De grondmassa van de plag bestaat uit rizomen van cypergrassen (Cypergrassen) 

of grassen (Poaceae), twijgen van struikhei (Calluna vulgaris) en niet nader te 

determineren heiachtigen (Ericaceae). Het beeld wordt aangevuld met zaden van 

egelboterbloem (Ranunculus flammula), trekrus (Juncus squarosus) en pilzegge 

(Carex pilulifera), soorten van voedselarme droge tot vochtige heidevelden. Er zijn 

enkele infiltranten in de plag die er waarschijnlijk tijdens de bouw of het gebruik 

van de waterput in terecht gekomen zijn. Het gaat om een zaad van hennep, twee 

akkerplanten en een zeggesoort die een natte, matig voedselrijke standplaats heeft. 

Verder valt het zeer hoge aantal sclerotia van de zwarte peperkorrelzwam (Cenococcum 

geophilum) op. Deze zwam komt voor in de strooisellaag van matig voedselarme 

loofbossen op zand- en veengrond.5

De verwijzing naar loofbos die uit de vele sclerotia van zwarte peperkorrelzwam blijkt 

wordt met het palynologisch onderzoek bevestigd. In de palynologische samenstelling 

van de plag domineert namelijk het pollen van bomen en struiken met ruim 81 procent. 

De hoogste waarden zijn voor beuk (Fagus) en eik (Quercus) weggelegd (resp. 33,6 en 

23,9%). Andere boomsoorten komen met minder dan 10 procent pollen voor. Onder 

deze scoort het pollen van haagbeuk (Carpinus betulus) met 7,6 procent vrij hoog. 

Waarschijnlijk stond deze boom in de buurt van de waterput of in de buurt van het 

herkomstgebied van de plag, want er is ook een verkoolde vrucht aangetroffen. Onder 

het niet-boompollen domineert het pollen van struikhei met ruim 10 procent.

context wa 626 context

periode 1550-1600 periode

matrix: wortels/stengelbases/uitlopers cypergrassen/grassen, mossen 
& indet.

matrix: wortels/stengelbases/uitlopers

aantal getelde pollen en sporen 660  >150 geschat aantal getelde macroresten

pollenconcentratie 1.540.436  - -

N & % palynologisch materiaal N %   % N geschat N & % macroresten

bos- en bosrandplanten 538 81,5   17 ++ bos- en bosrandplanten

- - -   ++++ >1000 bosbodemschimmel

cultuurgewassen 4 0,6   1 1 cultuurgewassen

akkerplanten en ruderalen 1 0,2   7 11 akkerplanten en ruderalen

moerasplanten 0 0,0   2 3 moerasplanten

waterplanten 0 0,0   0 0 waterplanten

graslandplanten 23 3,5   0 0 graslandplanten

heide- en (hoog)veenplanten 74 11,2   66 +++ heide- en (hoog)veenplanten

algemene kruiden 15 2,3   7 ca. 10 niet in te delen

sporenplanten 5 0,8   - - -

23.5.5.7 Waterput 627 (S4243 ) (1375 – 1400) / werkput 80

onderzoek

Bij het onderzoek van waterput 628 werden restanten aangetroffen van een oudere 

insteek. Op grond daarvan wordt aangenomen dat deze put een voorganger heeft 

gehad op dezelfde plaats: waterput 627. De sporen van deze put zijn vrijwel geheel 

vergraven bij de aanleg van waterput 628.

5  Bron: NMV Verspreidingsatlas paddenstoelen (www.verspreidingsatlas.nl). De soort staat tegen-
woordig als zeer zeldzaam te boek.

Tabel 23.231
Overzicht pollen en botanische macroresten 
in de plaggen van de schacht van waterput 
626.
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grondspoor

Van het spoor van put 627 resteerde slechts het bovenste deel van de insteek. Deze 

tekende zich in het vlak af als een ronde kuil met een diameter van 5,3 m. Deze werd 

gekenmerkt door een opvallend ‘schone’ vulling bestaande uit een heterogeen pakket 

van grijs zand (vulling 2). 

constructie en gebruik.

De insteek had een getrapt profiel met rechte wanden en een vlakke bodem. Op een 

diepte van 0,8 m, in de top van de leemlaag (S5005.2) is deze verkleind.

verdwijnen van de constructie

Op een zeker moment is de put ontmanteld en vervangen door een nieuwe put op 

dezelfde plek.

vondsten en datering

In de spoorvulling werden geen vondsten aangetroffen. De put wordt doorsneden door 

waterput 627. Deze is te beschouwen als diens directe opvolger. Op grond daarvan 

kan worden aangenomen dat waterput 627 in de late veertiende en in ieder geval 

omstreeks het begin van de vijftiende eeuw in gebruik was.

23.5.5.8 Waterput 628 (S1329 ) (1400-1450) / werkput 80 (figuur 23.130)

onderzoek

In de noordwesthoek van werkput 80 werd waterput 628 aangetroffen. Omdat de 

kern zich in het midden bevond waren logistieke redenen leidend bij de keuze de 

put in oost-westelijke richting te couperen. Het onderzoek verliep zonder nader 

bijzonderheden en kon dankzij de toepassing van bronbemaling onder droge condities 

worden volbracht.

De vullingen die tot stand zijn gekomen gedurende het gebruik van de put en de 

plaggen van de plaggenschacht zijn bemonsterd voor archeobotanisch onderzoek. 

De put blijkt in het verleden ingrijpend hersteld te zijn, waarbij een deel van de schacht 

opnieuw werd opgetrokken met plaggen die, naar het zich laat aanzien, een andere 

herkomst dan de zoden die voor de oude schacht zijn gebruikt. Omdat we ons dit pas 

bij de uitwerking realiseerde, zijn deze jongste plaggen niet bemonsterd.

grondspoor

De put tekende zich in het vlak af als een ovale kuil van 6,5 bij 5,4 m. Deze was 

uitgegraven tot een diepte van 3,2 m, waarbij de bodem zich bevond op 11,3 m +NAP. 

De insteek was opgevuld met een mengsel van bruin zand en brokken schoon leem 

(vulling 6). Deze eerste insteek werd doorsneden door een tweede die reikte tot 

halverwege de schacht op een diepte van 1,8 m, 12,7 m +NAP en was opgevuld met 

bruingrijs zand met daarin een grote hoeveelheid kleine brokken schoon leem (vulling 

3). Op dit niveau was een kleurverschil zichtbaar in de plaggen van de schacht, waarbij 

de bovenste plaggen donkerder en grijzer waren dan de plaggen onder deze grens.

Onderin de putschacht bevond zich een laag blauwgrijs welzand (vulling 12). Hierop 

lag een pakket donker grijs, zand dat met name onderin sterk humeus was (vulling 

11). Ook bevonden zich hierin een aantal plaggen, welke vermoedelijk een deel van 

de schacht is geweest dat in de put is gevallen. De overgang met de vulling van de 

bovenliggende uitgraafkuil tekende zich niet duidelijk af. Afgaande op de afgesneden 

plaggen in de top van het resterende deel van de plaggenschacht is niet duidelijk aan 

te geven. 
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Met de uitgraafkuil werd de putschacht tot een diepte van circa 1,7 m vergraven. 

Daarmee werd vrijwel de gehele jongste deel van de opbouw weer opgeruimd. De 

uitgraafkuil was voor een groot deel opgevuld met een fijngelaagd pakket van grijs en 

donker grijs zand (vulling 8). De vulling van het bovenste deel van de uitgraafkuil werd 

gevormd door een homogeen pakket van donker bruingrijs, humeus zand (vulling 5) en 

is vermoedelijk gedempt met teelaarde. 

constructie en gebruik

Voor de aanleg van waterput 628 werd een kuil gegraven tot ruim in de zandlaag 

(S5005.4) die zich direct onder het pakket leem (5005.2) en de begraven bodem (S5028) 

bevond. Op de bodem van de kuil werd de velg van een karrenwiel gelegd. Dit wiel had 

een diameter 105 cm was samengesteld uit vijf velgsegmenten. Voor de toepassing als 

fundering was het ontdaan van zijn tien spaken en naaf. Op de velg werd uit plaggen 

een schacht op gestapeld. De schacht had een binnendiameter van 0,7 m. De plaggen 

die men hiervoor gebruikte varieerde in lengte tussen de 20 en 30 cm, maar waren 

in dikte, tussen de 6 en 8 cm, vrij consistent. Om de constructie van een cilindrische 

schacht te vergemakkelijken, waren de plaggen taps toelopend uitgestoken.

reparatie
Gedurende zijn gebruiksleven is de waterput een keer ingrijpend hersteld. Hierbij is de 

putschacht gedeeltelijk ontmanteld tot een diepte van 1,8 m. Vervolgens is de schacht 

opnieuw opgebouwd. De plaggen die men hierbij gebruikt heeft staken duidelijk 

donkerder af tegen de plaggen uit de eerste fase. Waarschijnlijk zijn deze in een ander 

deel van het landschap gestoken. 

De reden voor deze renovatie is vermoedelijk het instorten van het bovenste deel van 

de oude putschacht. Onder in de vulling werden hiervan plaggen aangetroffen, die 

ten dele nog in verband lagen. Ongetwijfeld is de put bij dit herstel een keer grondig 

opgeschoond. Vulling 11 maakte een geroerde indruk. 

verdwijnen van de constructie

Nadat de put buiten gebruik is geraakt, is deze ontmanteld. Hierbij is de putschacht 

voor een groot deel uitgegraven. Afgaande op het ontbreken van plaggen in de vulling 

van de uitgraafkuil, zijn deze afgevoerd, vermoedelijk om te gebruiken als meststof. 

Figuur 23.131
Twee van de drie elzenhouten ballen die 
werden aangetroffen op de bodem van 
waterput 628. Een van de ballen (V1554) was 
oorspronkelijk door middel van spijkers verz-
waard (© BIAX Consult).
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vondsten en datering

in de vulling van waterput 628 werden, buiten de velg, 28 vondsten gedaan. Meest 

opmerkelijk was een drietal elzenhouten ballen onderin vulling 11 (figuur 23.131). In 

dezelfde vulling werden ook twee aangepunte eiken staken gevonden (V1551 & 1556) 

en een latje met aan weerszijde een lipverbinding met toognagelgat (V1583).

Voor de datering zijn we aangewezen op het aardewerk. Hiervan werden 12 stukken 

gevonden. Een nauwkeurige datering van dit materiaal bleek slechts beperkt mogelijk. 

Het ensemble als geheel bestond uit rood- en grijsbakkend aardewerk en een fragment 

geglazuurd steengoed en kan gedateerd worden in de vijftiende eeuw. Een fragment 

van een pot van roodbakkend aardewerk uit de uitgraafkuil veronderstelt dat de put op 

zijn vroegst na het begin van de zestiende eeuw is ontmanteld. De identificatie hiervan 

is echter onzeker. 

Wanneer de putten op vindplaats 51 worden beschouwd als onderdeel opeenvolgende 

reeks, kan worden aangenomen dat waterput 628 de voorloper is van put 629. Op 

grond daarvan wordt deze gedateerd in de eerste helft van de vijftiende eeuw.

archeobotanie

Uit beide fasen van de put zijn plaggen bemonsterd en op macroresten geïnventari-

seerd om de samenstelling ervan te achterhalen (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). 

Monster V1555 bevat het meeste materiaal en de grootste variatie aan soorten. Het 

andere monster (V1552) heeft veel resten van mossen opgeleverd. In het rijke monster 

(V1555) zijn tussen de vele resten van wilde planten vruchtkleppen van boekweit 

(Fagopyrum esculentum), zaden, kapselfragmenten en mogelijk stengels van vlas 

(Linum usitatissimum), pitten van zoete of zure kers (Prunus avium/cerasus) en pitten 

van een kleine pruim (Prunus domestica subsp. insititia) aangetroffen. Verder valt het 

monster op door de stengelresten van graan of wilde grassen en de gebruikelijke 

plantenresten van akkers, erven en moestuinen. In tegenstelling tot het armere 

monster komt in V1555 ook veel houtskool voor. Al met al geeft het assemblage 

aan resten in monster V1555 de indruk van afval, eerder dan van een plag, of van 

Tabel 23.232
Overzicht van vondst-
materiaal uit de sporen 
van waterput 628 naar 
vullingaard.
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een combinatie van plag en afval. Een nadere analyse kan meer informatie over de 

stengelresten opleveren en daarmee ook een beter beeld geven de herkomst van het 

organische materiaal en de samenstelling van de plag.

 

23.5.5.9 Waterput 629 (S2210) (1450 – 1500) / werkput 90 (figuur 23.132)

onderzoek

Waterput 629 werd aangetroffen in werkput 90 aan de rand van greppel 731. Omdat 

het grondspoor zich duidelijk aftekende, kon samen met kuil S2211 in een coupe 

worden onderzocht. Dit kon zonder nadere bijzonderheden worden volbracht. 

De vulling die is afgezet gedurende de gebruiksfase van de put en de plaggen van 

het onderste deel van de plaggenschacht zijn bemonsterd voor archeobotanisch 

onderzoek.

grondspoor

De put tekende zich in het vlak af als een bij benadering ronde kuil met een diameter 

van 4,0 m en in het midden een ovale kern van 1,5 bij 2,0 m. De insteek was 

uitgegraven tot een diepte van 3,2 m waarbij de bodem zich bevond op 11,1 m +NAP. 

Deze kuil werd gekenmerkt door zeer steile wanden aan alle zijden en was opgevuld 

met een mengsel van grijs en donker grijs zand en brokken schoon leem (vulling 1). 

Hierin was een duidelijke gelaagde opbouw in te herkennen. 

De putschacht was onderin opgevuld met een pakket donker bruin grijs, sterk humeus 

zand (vulling 7) welke met name aan de onderzijde een gelaagde opbouw kende. Deze 

vulling bevatte goed geconserveerde plantenresten. Het pakket hierboven bestond 

overwegend uit grijs zand en onderscheidde zich door een grovere laagopbouw (vulling 

6). Beide vullingen kunnen worden toegeschreven aan de gebruiksfase van de put. 

Het pakket hierboven had een rommelige structuur. In de basis bestond het sediment 

uit donker grijs zand en licht grijs leem maar bevatte, met name aan de onderzijde een 

aanzienlijke hoeveelheid donkere plaggen (vulling 3). De sterke vermenging van deze 

laag is waarschijnlijk het gevolg van de het invallen van de plaggen. Het resterende 

deel van de schacht was opgevuld met homogeen, donker bruingrijs zand met stukken 

houtskool en baksteenpuin.

Aan de randen van de putschacht, boven de plaggen, werden restanten van een 

houten putschacht aangetroffen ter hoogte van vullingen 3 en het onderste deel van 

vulling 2. Aan de onderzijde waren hierin resten vermolmd hout herkenbaar, naar 

boven toe resteerde hiervan niet meer dan een donker grijze band humeuze aarde 

Tabel 23.233
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
waterput 628 per context.
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(vulling 4). Onduidelijk is of het hier gaat om de overblijfselen van een ton of van een 

uitgeholde boomstam. De beperkte dikte doet de toepassing van een vat vermoeden, 

maar de grillige contour en bredere basis wijst in de richting van de stam. 

constructie en gebruik

Voor de constructie van de put werd een kuil gegraven tot precies op de zandlaag 

(S5005.4) die zich hier direct onder het pakket leem (5005.2) bevond. Opvallend waren 

daarbij de steile wanden van de insteek. Dit was alleen mogelijk dankzij de stevigheid 

die het leempakket bood en wijst erop dat er beslist ladders en hijsinstrumenten 

moeten zijn gebruikt bij het uitgraven van deze kuil. Koud op het zand werd uit 

plaggen een schacht opgetrokken (vulling 5). Om deze voldoende stevigheid te bieden 

werden hierbij aan de onderzijde grote, zware plaggen toegepast met een lengte 

van 50 cm. Naar boven toe werden vervolgens steeds kortere en lichtere plaggen 

gebruikt, waarbij deze bovenin nog slechts 20 cm lang waren. Over de hele linie waren 

de toegepaste plaggen met een hoogte van 10 tot 12 cm opvallend dik. Aldus liep de 

plaggenschacht aan de binnenzijde taps toe met een binnendiameter die onderin 0,5 m 

bedroeg en toenam tot 1,0 m bovenin.

Het uit plaggen opgetrokken deel van de putschacht was uiteindelijk 1,4 m hoog. 

Voor het resterende deel gebruikte men hout. Onduidelijk is of men hiervoor gebruik 

maakte van houten tonnen of dat men koos voor een uitgeholde boomstam. Gelet op 

de goede staat van conservering van de schachten van omliggende boomstamputten, 

is de toepassing van tonnen het meest aannemelijk. Afgaande op de opbouw van de 

insteek maakte deze deel uit van de initiële putconstructie en gaat het niet om een 

reparatie. 

Van de bovengrondse putopbouw werden geen sporen gevonden, maar mogelijk 

hebben de plaggen die onderin vulling 3 werden aangetroffen hier deel van 

uitgemaakt.

Figuur 23.132
Profiel van waterput 629. Schaal 1:40.
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verdwijnen van de constructie

Nadat de put buiten gebruik raakte, werd deze gedempt. Hierbij raakte, al dan niet 

met opzet, een groot aantal plaggen in de put. Deze waren niet afkomstig van het 

onderste deel van de putschacht, maar hebben mogelijk deel uitgemaakt van de 

bovengrondse opbouw. Er zijn geen aanwijzingen dat de putschacht gedeeltelijk is 

uitgegraven.

vondsten en datering

In de vullingen van de put werden 34 voorwerpen aangetroffen. Meest opmerkelijk 

wast de vondst van een versneden rechter schoen van het poulaine-type (V1750) onder 

in de putschacht. Van deze schoen werd een zool en een bovenblad aangetroffen, 

waarvan de laatste oudtijds stuk gesneden was. Opvallend was dat de schoen behalve 

deze beschadiging nauwelijks sporen van slijtage droeg. Hoewel het precieze type 

niet te bepalen was kon de schoen op basis van de zoolvorm gedateerd worden in de 

veertiende of vijftiende eeuw.

Van de overige vondsten was uitsluitend het aardewerk bruikbaar voor de datering 

van de put. Dit materiaal dateert overwegend uit de vijftiende eeuw. Een scherf 

roodbakkend aardewerk uit de zeventiende eeuw wordt als intrusief beschouwd. Uit 

een tweetal fragmenten van een trechterbeker uit de onderste putvulling kan worden 

afgeleid dat de put ten minste tot in het laatste kwart van die eeuw is gebruikt. De 

aanvangsdatums is onzeker, maar wordt, uitgaande van een gemiddelde gebruiksduur 

van een put, rond het midden van de vijftiende eeuw verondersteld. 

archeobotanie

Structuur 629 is een waterput uit de tweede helft van de vijftiende eeuw (1450-1500) 

met een uit plaggen opgebouwde beschoeiing. Eén van de plaggen uit de beschoeiing 

Tabel 23.234
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van waterput 629 naar vullin-
gaard.

Tabel 23.235
Datering van het aardewerk uit de 
sporen van waterput 629 per context.
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is op macroresten en palynologisch materiaal geïnventariseerd (hoofdstuk 

26, bijlagen 26.1, 26.2 en 26.5). Na inventarisatie zijn de beide submonsters 

geanalyseerd(hoofdstuk 26, bijlagen 26.3 en 26.6. Uit de vulling is een grondmonster 

van de gebruiksfase van de waterput op macroresten geïnventariseerd (hoofdstuk 26, 

bijlagen 26.1 en 26.2).

Het macrorestenmonster uit de kern van de waterput (S2210, V1747) is rijk aan met 

name onverkoolde plantenresten. Er is een variatie aan resten gezien, waaronder 

kapselfragmenten en zaden van vlas (Linum usitatissimum), pitten van gewone braam 

(Rubus fruticosus), blaadjes van struikhei (Calluna vulgaris) en dophei (Erica tetralix), 

naast zaden van akkerplanten en ruderalen. Een volledige analyse, aangevuld met 

palynologisch onderzoek zal zeker gedetailleerdere informatie opleveren over de 

omgeving rond de waterput en de activiteiten van de mens.

Het monster van de plag bevat enkele stuifmeelkorrels van granen, die er in de 

nederzetting of bij de bouw van de waterput in terecht gekomen zijn. De overige 

micro- en macroresten geven een puur beeld van de vegetatie waarvan de plag is 

gestoken. De matrix bestaat uit stengels, bladresten en zaden van veenbloembies 

(Scheuzeria palustris) en veenmos (Sphagnum). Daarnaast zijn de verschillende delen 

van eenarig wollegras (Eriophorum vaginatum) goed vertegenwoordigd. Het macrores-

tenbeeld wordt gecompleteerd met een zevental zaden van slijkzegge (Carex limosa). 

Deze samenstelling wijst eenduidig op een vegetatietype dat in Nederland nagenoeg 

is uitgestorven. Veenbloembies komt, zoals de naam al zegt, voor op veen en wel 

kleddernat veen dat nog in contact staat met het grondwater.6 Een vegetatie met 

veenmosbies vormt de overgang naar voedselarm hoogveen. De aanwezigheid van 

een grote hoeveelheid blaadjes en een hoog percentage sporen (maar liefst 42%) van 

veenmos geeft aan dat de veenbloembies van de plag inderdaad deel uitmaakte van 

een dergelijke vegetatie. In deze vegetatie horen van nature ook eenarig wollegras 

en slijkzegge thuis. In het verleden deze vegetatie aangetroffen op de flanken van 

beekdalen van dekzandgebieden. Het is mogelijk dat de plag van waterput 629 ook van 

zo’n locatie afkomstig is.

Het pollenbeeld sluit goed aan op de resultaten uit het macrorestenonderzoek. Het 

pollen van berk (Betula, 16,5%) en els (Alnus, 15,8%), en de sporen van veenmos 

bepalen het pollenbeeld. Veenmosbies, dat herkenbaar stuifmeel heeft, is in het 

monster aanwezig. Interessant is ook de aanwezigheid van de waterplant blaasjeskruid 

(Urticularia). Dit geslacht herbergt enkele soorten die in voedselarme omstandigheden 

gedijen. Het gebrek aan voedingstoffen wordt gecompenseerd met de blaasjes die aan 

de bladeren zitten waarmee de plant kleine waterdiertjes vangt.

context wa 629 context

periode 1450-1500 periode

matrix: stengels/epidermis/bladresten veenbloembies & veenmos matrix: stengels/epidermis/bladresten

aantal getelde pollen en sporen 829   >1000 geschat aantal getelde macroresten

pollenconcentratie 99.567   - -

N & % palynologisch materiaal N %   % N geschat N & % macroresten

bos- en bosrandplanten 401 48,4   0 0 bos- en bosrandplanten

- - -   0 0 bosbodemschimmel

cultuurgewassen 10 1,2   0 0 cultuurgewassen

akkerplanten en ruderalen 0 0,0   0 0 akkerplanten en ruderalen

moerasplanten 8 1,0   0 0 moerasplanten

waterplanten 1 0,1   0 0 waterplanten

graslandplanten 25 3,0   0 0 graslandplanten

heide- en (hoog)veenplanten (veenmos) 378 45,6   100 >1000 heide- en (hoog)veenplanten (veenbloembies)

algemene kruiden 6 0,7   0 0 niet in te delen

sporenplanten 0 0,0   - - -

6  Weeda et al. 1991, 237-238.

Tabel 23.236 
Overzicht pollen en botanische mac-
roresten in de plaggen van de schacht 
van waterput 629.
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23.5.5.10 Waterput 630 (S4242) (1500 – 1550) / werkput 82 (figuur 23.133) 

onderzoek

Waterput 630 werd aangetroffen bij het onderzoek van waterput 631. Om dat deze 

zich hier direct onder bevond en put 631 een herbouw was op dezelfde plaats als zijn 

voorganger, kon deze in hetzelfde profiel worden onderzocht. Dit kon zonder nadere 

bijzonderheden worden volbracht. De vulling die is afgezet gedurende de gebruiksfase 

van de put en de plaggen van de plaggenschacht zijn abusievelijk niet bemonsterd voor 

archeobotanisch onderzoek.

grondspoor

Afgaande op de waarnemingen in het profiel de insteek aan de bovenzijde een 

diameter van circa 5,3 m en was taps toelopend uitgegraven tot een diepte van 3,6 

m. De bodem bevond zich daarbij op 11,0 m +NAP. De insteek was opgevuld met 

een mengsel van schoon zand en leem (vulling 2 en 14) afkomstig van de vergraven 

natuurlijke bodemlagen. De vulling van het resterende deel van de putschacht bestond 

uit donker grijs, humeus zand met kleine brokjes leem (vulling 9). Deze vulling is 

waarschijnlijk afgezet ten tijde van het gebruik van deze put.

constructie en gebruik

Voor de aanleg van put 630 heeft men een kuil gegraven tot ruim in de 

zandlaag(S5005.4) die zich hier direct onder het pakket leem (5005.2) en de begraven 

bodem (S5028) bevond. Onderin de kuil werd, direct op het zand, een schacht 

opgetrokken uit gestapelde plaggen. Hierbij werd geen aanvullende fundering 

toegepast. Afgaande op de kwaliteit van de schacht en het ontbreken van plaggen in 

de vulling die zouden kunnen wijzen op een instorting, bood het zand hiervoor een 

voldoende stevige ondergrond. De putschacht had een binnendiameter van 0,7 m. De 

plaggen waren circa 30 cm lang en 5 cm dik en waren taps toelopend uitgestoken om 

het stapelen van een cilindrische schacht te faciliteren.

verdwijnen van de constructie

Op een zeker moment is de put herbouwd op dezelfde plek (waterput 631). Het 

precieze motief kon niet worden achterhaald. Het resterende deel van de putschacht 

verkeerde in goede staat en in de vulling werden geen aanwijzingen voor instorting 

gevonden. 

vondsten en datering

In de vullingen van de put werd slechts een vondst gedaan. De insteek bevatte een 

fragment roodbakkend aardewerk uit de veertiende of vijftiende eeuw. 

Waterput 630 doorsneed greppel 725 en moet na het begin van de zestiende eeuw zijn 

aangelegd. De put wordt zelf doorsneden door de opvolgende waterput 631 en dateert 

Tabel 23.237
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van waterput 630 naar vullingaard.

Tabel 23.238
Datering van het aardewerk uit de 
sporen van waterput 630 per context.



1250 BeSt-aarle

daarmee voor het midden van de zestiende eeuw. Op basis daarvan wordt waterput 

630 gedateerd in de eerste helft van de zestiende eeuw.

23.5.5.11 Waterput 631 (S1927) ((1550) 1650-1700) / werkput 82 (figuur 
23.133) 

onderzoek

Waterput 631 werd aangetroffen aan de noordzijde van werkput 82 en tekende zich 

duidelijk af. Omdat de kern zich in het midden bevond waren logistieke redenen 

leidend bij de keuze de put in noord-zuidelijke richting te couperen. Het onderzoek 

verliep zonder nader bijzonderheden en kon dankzij de toepassing van bronbemaling 

onder droge condities worden volbracht. 

De vullingen die tot stand zijn gekomen gedurende het gebruik van de put en de 

plaggen van de plaggenschacht zijn bemonsterd voor archeobotanisch onderzoek.

grondspoor

De waterput tekende zich in het vlak af als een ronde kuil met een diameter van 5,2 m. 

Na een vertrapping aan de bovenzijde is de insteek taps toelopend uitgegraven tot een 

diepte van 2,9 m, waarbij de bodem zich bevond op 11,7 m +NAP. Onderin was deze 

opgevuld met een mengsel van grijs en donker grijsbruin, humeus zand en brokken 

schoonleem (vulling 9). Bovenin liep het aandeel natuurlijke bodem hierin terug en 

bestond de vulling uit een rommelig pakket van donker grijsbruin, humeus zand met 

fijne brokken schoon leem en stukken baksteenpuin (vulling 5).

De putschacht was gevuld met donker bruingrijs humeus zand dat in een fijne 

laagopbouw werd afgewisseld met laagjes grijs zand (vulling 8). Onderin werden hierin 

goed geconserveerde plantenresten aangetroffen.

Het bovenste deel van de schacht was uitgegraven. In de vulling van de ontstane kuil 

werden vier vullingen onderscheiden. Onderin bestond deze uit een puinrijk pakket 

donker grijs, humeus zand (vulling 6). De bovenliggende laag onderscheidde zich 

hiervan door een geringer aandeel puin (vulling 4). Hierop bevond zich een heterogene 

laag donker grijsbruin, humeus zand met stukjes puin en kleine brokjes schoon 

leem (vulling 3). Het bovenste deel was vergelijkbaar maar had een meer homogene 

structuur (vulling 1).

 

constructie en gebruik

Put 631 is een herbouw van zijn directe voorganger op dezelfde plek. Bij het uitgraven 

van de insteek lijkt men de contour van de oorspronkelijke kuil te hebben opgezocht 

en zorgvuldig te hebben gevolgd. Op enkele plekken waren restanten van de oudste 

insteek herkenbaar aan de randen van de kuil van diens opvolger.

De nieuwe insteek was uitgegraven tot precies op de zandlaag (S5005.4) die zich 

hier direct onder het pakket leem (5005.2) en de begraven bodem (S5028) bevond. 

Op de bodem van de kuil werd de veld van een karrenwiel aangebracht, precies op 

het resterende deel van de oudere putschacht. Het wiel dat men hiervoor koos, had 

een overeenkomstige diameter van 140 cm. Het bestond uit zes segmenten en had 

oorspronkelijk twaalf spaken gehad. Deze spaken waren voorafgaand aan het gebruik 

als funderingselement afgezaagd en verwijderd samen met de naaf. Op de aansluiting 

van de afzonderlijke segmenten was de velg verstevigd door middel van opgenagelde 

latten. Opvallend was dat de segmenten sterk gesleten waren door langdurig gebruik, 

op een deel na. Dit segment vertoonde nauwelijks sporen van slijtage: de randen 

waren scherp en de zijkanten onbeschadigd. Het wiel is dus nog gerepareerd kort voor 

het gebruik in de put.
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Op de velg werd een schacht opgetrokken uit gestapelde plaggen. De schacht had een 

binnendiameter van 0,9 m. De plaggen die men hiervoor gebruikt heeft, waren circa 30 

cm lang en 5 cm dik en waren trapeziumvormig uitgestoken om het stapelen van een 

cilindrische schacht te faciliteren.

verdwijnen van de constructie

Nadat de put buiten gebruik raakte, is deze ontmanteld. Hierbij is het bovenste deel 

uitgegraven. Uit het ontbreken van plaggen in de vulling kan worden afgeleid dat 

deze zijn afgevoerd voor gebruik elders. De ontstane kuil is vervolgens gedempt. De 

puinrijke vulling doet vermoeden dat de put niet het enige erfelement was dat op dat 

moment werd geruimd.

Figuur 23.133
Profiel van waterput 631 van diens voorgang-
er waterput 630. Schaal 1:40.

Figuur 23.134
Houten zoutvat (V1630) aangetroffen op de 
bodem van waterput 631 (© Restaura).
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vondsten en datering

In de vullingen van de put 631 werden 97 vondsten gedaan. Meest opmerkelijk waren 

daarbij de houten voorwerpen die werden aangetroffen onder in vulling 8. Deze 

omvatten zes elzenhouten ballen (V1734), een compleet houten zoutvat (V1630, 

figuur 23.134), en de ‘zool’ van een populierenhouten klomp (V1737, figuur 23.135), die 

ontdaan was van zijn bovenzijde. 

Voor de datering van de put zijn we evenwel aangewezen op het aardewerk. De 

datering van het ensemble loopt uiteen van de vijftiende tot en met de zeventiende 

eeuw. De daterende waarde van het materiaal uit de insteek en gebruiksfase is van 

beperkte daterende waarde en dateert uit de veertiende of vijftiende eeuw. Afgaande 

op het materiaal uit de demping van de uitgraafkuil, kan de put niet eerder ontmanteld 

zijn dan het laatste kwart van de zestiende eeuw. Vermoedelijk gaat het hier om de 

waterput behorende bij huis 601 en dateert deze uit de zeventiende eeuw. Ervan 

uitgaande dat waterput 630 de directe voorganger is binnen hetzelfde erf, ligt een 

datering in de tweede helft van die eeuw voor de hand. 

archeobotanie

Aan de hand van botanische onderzoek aan één van de plaggen is getracht de 

herkomst ervan te achterhalen (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 - 26.3, 26.5 en 26.6). 

Tevens is een monster van de gebruiksfase van de waterput op botanische macroresten 

geïnventariseerd (hoofdstuk 26, bijlagen 1 en 2). Dit laatst genoemde monster bevat 

veel determineerbaar houtskool en voor het overige voornamelijk onverkoolde 

macroresten, waaronder een pit van appel of peer (Malus/Pyrus) en een zaadfragment 

van vlas (Linum usitatissimum). Tussen de resten van wilde planten zijn struikhei 

(Calluna vulgaris) en dophei (Erica tetralix) gezien, als ook verschillende zeggensoorten 

en planten van akkers en ruderale plaatsen. De variatie en dichtheid aan resten maakt 

dit monster geschikt voor analyse op zowel houtskool als botanische macroresten.

De matrix van het plaggenmonster bestaat uit grote en kleine wortels van grassen 

(Poaceae) en mogelijk ook cypergrassen (Cyperaceae). De overige resten zijn afkomstig 

van een grote verscheidenheid aan plantensoorten van heel verschillende biotopen. 

Daarom wordt ervan uitgegaan dat het monster een combinatie is van de plag en 

van materiaal uit de kern van de waterput. Aan voedsel- en gebruiksplanten zijn 

de volgende soorten gevonden: zoete/zure kers (Prunus avium/cerasus), hazelnoot 

(Corylus avellana), walnoot (Juglans regia) en boekweit (Fagopyrum esculentum). De 

resten van wilde planten zijn van planten van akkers en erven, van natte voedselrijke 

en voedselarme bodem, waterplanten, graslanden (waaronder blauwgrasland), droge 

tot vochtige heidevelden en bosschages.

Figuur 23.135
Deel van een klompzool van wilg- of 
populierenhout (V1737) (© BIAX 
Consult).
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Tabel 23.239
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van waterput 631 naar vullin-
gaard.

Tabel 23.240
Datering van het aardewerk uit de 
sporen van waterput 631 per context.
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Het palynologisch materiaal laat eenzelfde diversiteit zien; zowel soorten die de plag 

gevormd hebben als soorten die wijzen op menselijke handelingen. Het boompol-

lenpercentage is een kleine 40 procent, wat aangeeft dat het landschap open was 

met zo hier en daar bosschages. Onder het pollen van bomen figureren berk (Betula, 

12,9%), eik (Quercus, 9,6%) en els (Alnus, 8,6%). De categorie ‘cultuurgewassen’ 

is met ruim 14 procent vertegenwoordigd. De granen, waaronder rogge (Secale), 

nemen een prominente plaats in, maar ook boekweit, walnoot, vlas en mogelijk 

hennep (Cannabinaceae) zijn aanwezig. Tussen het niet-boompollen is het pollen van 

graslandplanten en pollen en sporen van planten van heide en (hoog)veen het beste 

vertegenwoordigd. 

Hoewel de mix aan plantenresten de herkomstbepaling van de plag bemoeilijkt, kan er 

wel iets over gezegd worden. Er wordt aangenomen dat de voedselplanten en planten 

van voedselrijke standplaatsen door menselijk toedoen in de waterput en in de plag 

zijn terecht gekomen en dat de resten van planten met een voedselarme standplaats 

bij de plag horen. Dat is mede ingegeven door de dichte, hechte gesloten wortelmat 

van de plag. Die ontstaat doorgaans onder relatief voedselarme omstandigheden. De 

plag lijkt daarmee afkomstig van een blauwgrasland op vochtige grond.

context wa 631 context

periode 1625-1675 periode

matrix: wortels/stengelbases/uitlopers cypergrassen/grassen matrix: wortels/stengelbases/uitlopers

aantal getelde pollen en sporen 706   >300 geschat aantal getelde macroresten

pollenconcentratie 579.656   - -

N & % palynologisch materiaal N %   % N geschat N & % macroresten

bos- en bosrandplanten 274 38,8   2 + bos- en bosrandplanten

- - -   0 0 bosbodemschimmel

cultuurgewassen 101 14,3   2 6 cultuurgewassen

akkerplanten en ruderalen 21 3,0   72 >100 akkerplanten en ruderalen

moerasplanten 2 0,3   5 15 moerasplanten

waterplanten 0 0,0   0 0 waterplanten

graslandplanten 117 16,6   3 10 graslandplanten

heide- en (hoog)veenplanten 122 17,3   9 28 heide- en (hoog)veenplanten

algemene kruiden 68 9,6   7
ca. 
20 niet in te delen

sporenplanten 1 0,1   - - -

23.5.5.12 Waterput 632 (S2142) ((1600) 1650 – 1725) / werkput 85 (figuur 
23.136)

onderzoek

Waterput 632 werd ontdekt onder huis 603 bij het maken van een lengtedoorsnede van 

het woongedeelte. Wat in aanvankelijk werd gezien als de restanten van een vloer of 

mogelijke kelder, bleek de insteek van een waterput. Na het plaatsen van bronnering is 

de put verder onderzocht. Daarbij is het profiel in twee delen aangelegd. Helaas bleken 

de meetgegevens van het onderste deel van de put per abuis niet te zijn uitgelezen. De 

diepte van de put is daardoor bij benadering bepaald, mede op basis van de ingravings-

diepte van de omliggende putten.

grondspoor

De werkput tekende zich af als een bij benadering ronde kuil met een diameter van 4,1 

m en een excentrische kern. De insteek was ten minste 2,5 m diep uitgegraven, maar 

reikte vermoedelijk tot circa 3,0 m onder het vlakniveau waarbij de bodem zich bevond 

op 11,3 m NAP. De insteek was opgevuld met een rommelig pakket dat bestond uit een 

mengsel van grijsbruin, licht humeus zand en brokken schoon leem met daarin enkele 

Tabel 23.241
Overzicht pollen en botanische macroresten in 
de plaggen van de schacht van waterput 631.
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plaggen en humeuze kluiten (vulling 5). Dieper in de insteek nam het aandeel humeus 

zand af en bestond de vulling overwegend uit brokken gebroken leem.

Onderin de putschacht bevond zich een laag schoon (wel)zand (vulling 7). Hierop lag 

een pakket donker bruin zand waarin duidelijke humeuzere lagen zich aftekenden 

(vulling 3). De gelaagde opbouw vertoonde sterke gelijkenis met de plaggen waaruit 

de putschacht is opgebouwd, maar had een lichtere kleur. Omdat deze humeuze lagen 

mooi horizontaal lagen en er geen sprake was van een rommelige structuur zoals 

verwacht mag worden bij het inwerpen van plaggen of de instorting van de schacht, 

wordt aangenomen dat deze vulling is afgezet in de gebruiksfase van de put. Het 

resterende deel van de schacht was opgevuld met een rommelig pakket van schoon 

geel zand en grijsbruin licht humeus zand met daarin kleine brokken schoon leem 

(vulling 1). Onderin bevatte dit pakket een grote aandeel humeus zand (vulling 2). De 

enigszins gelaagde opbouw van het pakket is het gevolg van een opvulling in etappes. 

Deze vullingen kunnen worden toegeschreven aan de demping van de put.

constructie en gebruik

De put is uitgegraven tot diep in de leem (S5002.2) Hierbij lijkt geen specifieke 

bodemlaag te zijn opgezocht. De insteek is uitgegraven met een vertrapping. Deze viel 

samen met de top van de leemlaag. Voor de fundering van de putschacht werd op de 

bodem van de put de velg van een karrenwiel aangebracht. Deze had een diameter van 

140 cm en was samengesteld uit zes segmenten. De velg was ontdaan van zijn naaf 

en twaalf spaken voor het gebruik als fundering. Sterke slijtage van het wiel verraad 

een langdurig gebruik. Een van de velgsegmenten vertoonde echter nauwelijks sporen 

van slijtage en laat zien dat het wiel nog kort voor het gebruik in de put is gerepareerd 

(figuur 23.137).

Op de velg was uit plaggen een putschacht opgebouwd met een binnendiameter 

van 1,1 m. De plaggen ware gemiddeld 0,3 m lang en tussen 5 á 8 cm dik. De plaggen 

waren trapeziumvormig uitgestoken.

Figuur 23.136
Profiel van waterput 632. Schaal 1:40.
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De vulling van de gebruiksfase liet een intacte laagopbouw zien en vertoonde geen 

sporen van opschoning. 

verdwijnen van de constructie

De grove laagopbouw van de gebruiksfase in combinatie met de afwezigheid van 

vondstmateriaal in deze vulling en de dikke, schone dempingslaag, doet vermoeden 

dat de put niet lang in gebruik is geweest. Nadat deze buiten gebruik werd gesteld, is 

de schacht in een keer gedempt. De grond van de in verhouding schone dempingslaag 

is waarschijnlijk afkomstig uit de insteek van de opvolgende waterput.

vondsten en datering

In de vulling van de put werden, buiten de funderingsveld, tien voorwerpen 

aangetroffen, allen aardewerk. Deze bevonden zich in de dempingslaag van de put. 

Het ensemble bestond uit roodbakkend aardewerk en steengoed en dateert uit de 

zeventiende eeuw. 

De waterput doorsneed greppel 727 en werd zelf oversneden door huis 603. Verder kan 

de put worden geassocieerd met huis 602. Op grond daarvan zal deze in het eerste 

kwart van de achttiende eeuw zijn gedempt

Figuur 23.137
Het karrenwiel dat gebruikt werd als fun-
dering van waterput 632 is kort voor deze 
toepassing nog gerepareerd. Een van de 
velgsegmenten was nog nauwelijks gesleten 
terwijl de overige delen de sporen van een 
langdurige dienst droegen. (© BIAX Consult). 
[NB foto’s uitsnijden en voorzien van uniforme 
achtergrond en schaalbalk]
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archeobotanie

Een van de plaggen van de putbeschoeiing is op botanische resten onderzocht om het 

herkomstgebied van de plaggen te achterhalen (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 - 26.3, 26.5 

en 26.6). Uit de inventarisatie kwam naar voren dat de resten een weerspiegeling zijn 

van de vegetatie van de plag en menselijke activiteiten.

De matrix van de plag bestaat uit wortels en haarwortels van kruidachtige planten, 

vooral cypergrassen (Cypercaeae) en grassen (Poaceae). Nootjes van scherpe zegge 

(Carex acuta), voorjaarszegge (Carex caryophyllea), blauwe zegge (Carex panicea), 

gewone/slanke waterbies (Eleocharis palustris/uniglumis) en een enkele nootjes van 

niet nader te determineren zeggesoorten vertegenwoordigen de cypergrassen in dit 

monster. Andere veel voorkomende resten zijn zaden van beklierde duizenknoop 

(Persicaria lapathifolia) en greppelrus (Juncus bufonius), en bladknoppen van eik 

(Quercus). De aanwezigheid van zaden van beklierde duizendknoop en zijn nauwe 

verwanten perzikkruid (Persicaria maculosa), varkensgras (Polygonum aviculare) 

en zwaluwtong (Fallopia convolvulus) verwijzen, samen met nog enkele soorten 

(hoofdstuk 26, bijlagen3) naar door mensen beïnvloedde vegetatietypen die te vinden 

zijn op erven, akkers en in moestuinen. Nog niet genoemd zijn twee fragmenten 

van niet nader te determineren pruimen (Prunus domestica) en gewone braam 

(Rubus fruticosus). Al met al blijkt dat het monster zowel plantenresten van het 

herkomstgebied van de plag als van de vulling van de waterput bevat. De resten uit 

de vulling zullen over het algemeen informatie over menselijke activiteiten inzake 

akkerbouw, veeteelt en voedselbereiding opleveren. De vele slerotia van zwarte 

peperkorrelzwam verwijzen eerder naar een humusrijke bosbodem.

Het palynologische submonster uit de plag laat eenzelfde diversiteit aan resten zien. 

Het boompollenpercentage is met ruim 33 procent laag. Eik (10%), berk (Betula, 

8,5%) en els (Alnus, 7,5%) hebben de hoogste percentages opgeleverd. Bij het 

niet-boompollen zijn de hoogste percentages weggelegd voor de categorieën ‘heide en 

(hoog)veenplanten’ (20,8%), ‘cultuurgewassen’ (19,6%) en ‘graslandplanten’ (14,9%). 

Het pollen van cultuurgewassen bestaat zowel uit het pollen van granen met rogge 

(Secale) als meest voorkomend pollentaxon, als boekweit (Fagopyrum), vlas (Linum usi-

tatissimum-type) en walnoot (Juglans). In de categorie ‘heide en (hoog)veenplanten’ is 

het pollen van struikhei (Calluna vulgaris) dominant. Bij de categorie ‘graslandplanten’ 

is naast het pollen van grassen ook stuifmeel aangetroffen van weegbreesoorten 

(Plantago s.l.), veldzuring (Rumex acetosa-type) en klaver (Trifolium repens-type). 

Net als bij de plag uit structuur 513 is een discrepantie zichtbaar tussen het macro-

restenmonster en het palynologische submonster. In beide materiaalcatego-

rieën zijn resten aanwezig van zowel natuurlijke vegetatietypen die wijzen op het 

herkomstgebied van de plag als resten van antropogene vegetatietypen die wijzen 

Tabel 23.242
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van waterput 632 naar vullingaard.

Tabel 23.243
Datering van het aardewerk uit de sporen 
van waterput 632 per context.
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op agrarische activiteiten op een nederzettingsterrein. De natuurlijke vegetatietypen 

verschillen. Op basis van het palynologische monster zou verondersteld kunnen 

worden dat de plag afkomstig is van een droog tot vochtig heideveld, terwijl het 

macrorestenmonster indicatie geeft voor een matig voedselarm tot matig voedselrijk 

grasland met bomen in een overgangszone van droge naar vochtige grond. Het 

verschil zou verklaard kunnen worden uit een kleine verschuiving in het tijdsgewricht. 

Het palynologische submonster representeert in dat geval een iets oudere fase waarin 

voedselarme graslanden met struikhei nog een prominente plaats innamen. Anderzijds 

is het mogelijk dat het hier om een overgangszone tussen twee vegetatietypen op 

de flank van de dekzandrug gaat met droge heidevegetatie op de hoger gelegen 

dekzandflank en vochtigere en voedselrijkere vegetatietypen lager op de flank. 

De zoden in een dergelijke overgangszone hebben een dichtere aaneengesloten 

wortelmat dan de vegetatiezoden in droge heidevelden en zijn daarom beter geschikt 

voor gebruik in een waterputbeschoeiing.

context wa 632 context

periode 1650-1725 periode

matrix: wortels/stengelbases/uitlopers cypergrassen/grassen matrix: wortels/stengelbases/uitlopers

aantal getelde pollen en sporen 790   >250 geschat aantal getelde macroresten

pollenconcentratie 300.512   - -

N & % palynologisch materiaal N %   % N geschat N & % macroresten

bos- en bosrandplanten 263 33,4   8 ++ bos- en bosrandplanten

- - -   +++ +++ bosbodemschimmel

cultuurgewassen 155 19,6   2 + cultuurgewassen

akkerplanten en ruderalen 23 2,9   76 >100 akkerplanten en ruderalen (duizend-
knoop & greppelrus)

moerasplanten 4 0,5   + 1 moerasplanten

waterplanten 0 0,0   0 0 waterplanten

graslandplanten 118 14,9   4 10 graslandplanten

heide- en (hoog)veenplanten 164 20,8   8 21 heide- en (hoog)veenplanten

algemene kruiden 62 7,8   2 6 niet in te delen

sporenplanten 1 0,1   - - -

23.5.5.13 Waterput 637 (S2360) (1700 – 1750) / werkput 81, 92 (figuur 23.138)

onderzoek

Waterput 637 werd gevonden bij het onderzoek van waterput 638 en lag verscholen 

onder diens insteek. In eerste instantie was het spoor in noord-zuidelijke richting 

gecoupeerd, haaks op de doorsnijdende greppel. Toen bij het verdiepen van het profiel 

bleek dat er resten van een tweede, oudere schacht aanwezig waren, is de coupelijn 

verlegd naar een oost-westelijk oriëntatie. Op die manier kon de onderlinge relatie 

tussen de beide putten worden onderzocht en vastgelegd. Voor de reconstructie van 

het bovenste deel van de coupe is gebruikt gemaakt van het eerste profiel. 

De vullingen die toe geschreven konden worden aan de gebruiksfase van de put zijn 

bemonsterd voor archeobotanisch onderzoek. De plaggenschacht abusievelijk niet.

grondspoor

Van de put resteerde slechts het onderste deel van het spoor. De insteek was 

uitgegraven tot een diepte van 2,5 m waarbij de bodem zich bevond op 11,5 m +NAP. 

Deze was opgevuld met een brokken schoon leem in een matrix van bruingeel en 

donker grijsbruin, humeus zand (vulling 1). Op de bodem van de schacht bevond 

zich een laag grijs, gelaagd zand (vulling 4). Hierop bevond zich een pakket donker 

bruingrijs, humeus zand (vulling 3) met eveneens een gelaagde opbouw. Beide 

vullingen worden toegeschreven aan de gebruiksfase van de put. 

Tabel 23.244
Overzicht pollen en botanische macroresten 
in de plaggen van de schacht van waterput 
632.
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constructie en gebruik 

De put is uitgegraven tot in de top van de zandlaag (S5005.4) die onder het pakket 

leem (S5005.2) bevond. Op de bodem werd de velg van een eikenhouten karrenwiel 

neergelegd. Deze had een diameter van 132 cm en was ontdaan van zijn naaf en 

spaken. De velg vormde de fundering voor een uit plaggen opgetrokken putschacht 

met een binnendiameter van 0,9 m. De hiervoor gebruikte plaggen waren tussen 25 en 

30 cm lang, gemiddeld 6 cm dik en waren trapeziumvormig afgewerkt om het stapelen 

van de ronde schacht te vergemakkelijken.

verdwijnen van de constructie

De putschacht was aan de oostzijde enigszins verzakt. Hierdoor waren de onderste 

plaggen aan de westzijde naar binnen gedrukt. Hoe dit door heeft gewerkt hoger in 

de schacht kon niet worden achterhaald, maar mogelijk vormde dit de reden voor het 

buiten gebruik nemen van de put. Afgaande op de goed ontwikkelde vulling uit de 

gebruiksfase van de put heeft deze niettemin geruime tijd dienst gedaan. Nadien is de 

put herbouwd op vrijwel dezelfde plek (waterput 638).

vondsten en datering

Behalve de funderingsvelg werden in de put vijf vondsten gedaan. Een eikenhouten 

plank met een vierkant gat lijkt een constructie element. Het aardewerk uit de 

gebruiksfase van de put dateert uit de achttiende eeuw.

Put 637 wordt doorsneden door de opvolgende put 638 en is geassocieerd met huis 

601. Op grond daarvan wordt deze gedateerd in de eerste helft van de achttiende 

eeuw. 

archeobotanie

Van waterput 637 zijn een monster uit de gebruiksfase en een monster uit de opvulfase 

van de waterput op botanische macroresten geïnventariseerd (hoofdstuk 26, bijlagen 

26.1 en 26.2). In het monster uit de gebruiksfase (vulling 3) (V1754) zijn vrijwel geen 

resten gezien, terwijl het monster uit de dempingsfase (vulling 4) (V1794) rijk is aan 

met name onverkoolde plantenresten. Er zijn enkele verkoolde resten gezien die op 

stengelresten van granen lijken (stro). De matrix van het monster bestaat echter uit 

houtfragmenten, bladresten en bladknoppen. De cultuurgewassen zijn vertegen-

woordigd met vruchtkleppen van boekweit (Fagopyrum esculentum), zaden van vlas 

(Linum usitatissimum) en mogelijk enkele resten van pluimgierst (Panicum miliaceum). 

Tabel 23.245
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van waterput 637 naar vullingaard.

Tabel 23.246
Datering van het aardewerk uit de sporen 
van waterput 637 per context.



catalOguS Structuren uit de middeleeuwen en nieuwe tijd    1261

De resten van wilde planten verwijzen vooral naar akkers (en erven) en graslanden. 

Analyse van dit monster zal meer aan het licht brengen over de begroeiing rond de 

waterput nadat deze buitengebruik raakte en over agrarische activiteiten van de 

bewoners in deze periode.

23.5.5.14 Waterput 638 (S2307) (1750 – 1800 (1810)) / werkput 81, 92 (figuur 
23.138)

onderzoek

Deze waterput bevond zich op de grens van werkput 81 en 92. Omdat deze oversneden 

werd door een  subrecente greppel was de kern op het sporenvlak niet zichtbaar. 

Gekozen is voor een coupe door het midden van het spoor, haaks op de greppel. De 

kern die bij het verdiepen werd aangetroffen, bleek van een voorganger te zijn. Bij het 

verdiepen van de tweede helft van het profiel werd de kern van put 638 gelokaliseerd 

onder de genoemde greppel en direct achter de reeds aangesneden kern. De coupelijn 

is vervolgens verlegd naar een oost-westelijk oriëntatie. Op die manier kon de 

onderlinge relatie tussen de beide putten worden onderzocht en vastgelegd. Voor de 

reconstructie van het bovenste deel van de coupe is gebruikt gemaakt van het eerste 

profiel.

In de vulling van de putschacht werd een grote hoeveelheid aardewerk aangetroffen. 

Gelet op de omvang en diversiteit lijkt het hier te gaan om een afgedankte huisraad. 

Vanwege de ensemblewaarde is zoveel mogelijk van dit materiaal verzameld in het 

veld. De vullingen die toe geschreven konden worden aan de gebruiksfase van de 

put zijn bemonsterd voor archeobotanisch onderzoek evenals de plaggen van de 

putschacht

grondspoor

In het vlak tekende de put zich als een ovale kuil van 6,5 bij 5,2 m. Deze was getrapt 

uitgegraven tot een diepte van 2,5 m waarbij de bodem zich bevond op 11,6 m +NAP. 

Daarbij had de kuil aan de oostzijde een vrij steile wand, terwijl deze aan de westzijde 

een flauwer verloop kende. De insteek was opgevuld met een rommelig mengsel van 

bruingeel en donker grijsbruin humeus zand met brokken schoon leem (vulling 2).

Onderin was in de schacht een laag schoon, grijs welzand afgezet (vulling 10). Hierop 

bevond een sterk humeus pakket donker zwartbruin zand (vulling 7). De laag hierboven 

was iets minder humeus en vertoonde een gelaagde opbouw (vulling 6). Deze vullingen 

kunnen worden toegeschreven aan de gebruiksfase van de put. Dit geldt voor het 

bovenliggende gelaagde pakket donker bruingrijs zand (vulling 5) vermoedelijk ook, 

maar vermoedelijk is bij de demping van de put vermenging opgetreden met de 

bovenliggende laag. De oorspronkelijke gelaagde opbouw is daarbij geroerd. De 

genoemde laag erboven bestond uit donker bruingrijs, humeus zand (vulling 4) en 

bevatte een grote hoeveelheid vondstmateriaal. Behalve enig baksteenpuin betrof het 

hier met name aardewerk en glas, een aanzienlijk deel van een afgedankte huisraad. 

Het bovenste deel van dit dempingsmateriaal werd verzameld onder vulling 1. 

constructie en gebruik 

Waterput 638 was de vervanger voor put 367 en werd hier direct naast aangelegd. 

Hier bij is een aanzienlijk deel van deze voorganger vergraven. Bij de aanleg van de 

put heeft men duidelijk gebruik gemaakt van de natuurlijke bodemlagen. Bovenin 

werd de insteek breed opgezet en uitgegraven tot de bovenzijde van de leemlaag 

(S5005.2). Vanaf daar werd de kuil verkleind en trapsgewijs verdiept tot in de top van 

de onderliggende zandlaag (S5005.4). 
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De fundering van de putschacht werd gevormd door de velg van een eikenhouten 

karrenwiel. Deze had een diameter van 125 cm en was ontdaan van zijn naaf en 

twaalf spaken. Door middel van opgenagelde latten was de verbinding van de zes 

velgsegmenten extra verstevigd. Kennelijk wilde men, met de ervaring van de 

voorgaande put, geen risico’s nemen. Op de velg werd uit plaggen een putschacht 

opgetrokken. Deze had aan de onderzijde een binnendiameter had van 0,8 m en naar 

boven toe verwijdde tot 1,0 m. De hiervoor gebruikte plaggen waren tussen 30 en 40 

cm lang en tussen de 6 en 8 cm dik. De zoden waren trapeziumvormig uitgestoken om 

het stapelen van de cilindrische schacht te vergemakkelijken.

verdwijnen van de constructie 

nadat de put buiten gebruik raakte, is deze gedempt. Hierbij is deze gebruikt als 

stortplaats voor afval. Sporen van de verdere ontmanteling van de schacht waren aan 

het oog onttrokken door de doorsnijdende greppel. Gezien het feit dat de schacht 

direct onder de greppel nog geheel intact was, zal dit in ieder geval slechts zeer 

beperkt zijn gebeurd. 

Afgaande op het grote aandeel huisraad in de dempingslaag van de put kan worden 

aangenomen dat deze buiten gebruik werd genomen als onderdeel van het verlaten 

van het erf en de sloop van de bijbehorende opstal.

vondsten en datering

In de vulling van waterput 638 werden behalve de velg 423 vondsten aangetroffen. Het 

grootste deel hiervan bestond uit aardewerk en glas en is hier bij de demping van de 

put in gestort. Van de stukken die ten tijde van het gebruik van de put hierin terecht 

zijn gekomen zijn een essenhouten spoel van een spinnenwiel (V1797, figuur 23.139) en 

een complete steengoed fles het meest betekenisvol. 

Figuur 23.139
Essenhouten spoel van een spinnenwiel 
(V1797), gevonden in de onderste gebruiks-
vulling (vulling 7) van waterput 638 (© BIAX 
Consult).
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Het aardewerk dateert overwegend uit de achttiende eeuw, maar bevat enkele oudere 

stukken. In de insteek werd slechts een fragment aardewerk gevonden: een scherf 

geglazuurd steengoed geeft aan de put na het midden van de zeventiende eeuw moet 

zijn aangelegd. Meer materiaal werd aangetroffen in de vulling uit de gebruiksperiode 

van de put. Fragmenten van kopjes uit industrieel steengoed in combinatie met de 

complete steengoed fles, laten zien dat de put ten minste vanaf het midden van de 

achttiende eeuw in gebruik was.

Het materiaal uit de dempinslagen wijst erop dat een deel hiervan in ieder geval nog 

in de tweede helft van die eeuw bijeen gebracht is. Met uitzondering van de kleipijpen 

ontbreekt kenmerkend negentiende eeuws materiaal. Op basis daarvan wordt 

aangenomen dat de put kort na het begin van de negentiende eeuw is gedempt.

archeobotanie

Een plag uit de putschacht is geïnventariseerd op botanische macroresten en 

palynologisch materiaal om inzicht te krijgen in de herkomst van de plag (hoofdstuk 

26, bijlagen 26.1, 26.2 en 26.5). Het monster is rijk aan deze resten waarna is 

overgegaan op de analyse daarvan(hoofdstuk 26, bijlagen 26.3 en 26.6). Er is ook 

een grondmonster uit de vulling, die in de gebruiksfase is ontstaan, geïnventariseerd 

(hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Het monster bevat veel organisch materiaal, 

Tabel 23.247
Overzicht van vondstmateriaal uit 
de sporen van waterput 637 naar 
vullingaard.
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Tabel 23.248
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
waterput 637 per context.
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waaronder veel bladfragmenten. Van boekweit (Fagopyrum esculentum) zijn de nootjes 

en de vruchtkleppen gevonden. Een niet nader gedetermineerde graankorrel (Cerealia 

indet.) is verkoold. Verder zijn resten van wilde planten gevonden waaronder pitten van 

gewone braam (Rubus fruticosus). Bramen zijn waarschijnlijk als voedsel verzameld. 

De andere resten van wilde planten komen van verschillende vegetatietypen. Er zijn 

zaden van akkerplanten, graslandplanten, bomen en struiken in het monster gezien, 

naast bladresten van dophei (Erica tetralix). De verscheidenheid aan resten en de 

redelijk goede conservering maakt dit monster aantrekkelijk voor analyse. In het kader 

van het onderhavige onderzoek is deze analyse niet uitgevoerd en dat betekent dat 

geadviseerd wordt om dit monster voorlopig te bewaren.

De matrix van het geanalyseerde plaggenmonster bestaat uit wortels en haarwortels 

van kruidachtige planten, waarschijnlijk voornamelijk grassen (Poaceae) en 

cypergrassen (Cyperaceae). Er komen ook houtige wortels in de matrix voor. Van 

cypergrassen zijn zaden gevonden van hazenzegge (Carex ovalis), borstelbies (Isolepis 

setacea), scherpe zegge (Carex acuta), blauwe zegge (Carex panicea), waterbies 

(Eleocharis palustris/uniglumis) en een mogelijke gele-zegge (Carex flava-type). Er zijn 

ook enkele graszaden gevonden; van tandjesgras (Danthonia decumbens) en mogelijk 

van parelgras (cf. Melica uniflora). Tussen de overige resten vallen de knopschubben en 

bladknoppen van eik (Quercus) en ratelpopulier (Populus tremula) op. Het beeld wordt 

gecompleteerd met een enkele pit van gewone braam (Rubus fruticosus) en zaden 

van weegbreesoorten (Plantago s.l.), zilverschoon (Potentilla anserina), greppelrus 

(Juncus bufonius), gewone brunel (Prunella vulgaris), tormentil (Potentilla erecta) en 

een scherpe of kruipende boterbloem (Ranunculus acris/repens). Het monster uit de 

kern van de waterput bevat veel bladresten van eik en eikels. Het is mogelijk dat het 

plaggenmonster vermengd is materiaal uit de waterputkern en dat daarom de resten 

van eik en ratelpopulier in het monster voorkomen. De aanwezigheid van houtige 

wortels in de plag pleit daar echter tegen.

Het palynologische materiaal heeft een boompollenpercentage van bijna 75 procent 

opgeleverd. Het stuifmeel van els (Alnus, 26,6%) en eik (20,5%) komt het meest voor, 

gevolgd door berk (Betula, 8,8%), hazelaar (Corylus, 7,9%) en beuk (Fagus, 5,3%). De 

aanwezigheid van ruim twee procent stuifmeel van hulst (Ilex aquifolium) is interessant. 

Hulst is een struik tot lage boom van bossen op voedselarme, vochtige grond. 

Tussen het niet-boompollen is het pollen van graslanden goed vertegenwoordigd 

(11,3%). Net als in het assemblage van macroresten lijkt er bij het palynologische 

materiaal ook sprake van vermenging met materiaal uit de kern van de waterput te 

zijn, want het percentage pollen van cultuurgewassen vormt met 3,5 procent een 

belangrijk aandeel van het niet-boompollen. Naast het stuifmeel van granen is dat van 

boekweit (Fagopyrum) en walnoot (Juglans) aanwezig.

De vermenging met plantenresten uit de kern van de waterput, maakt het lastiger 

om de herkomst van de plag te achterhalen. De verscheidenheid van soorten van 

cypergrassen en de wortelresten in de matrix van de plag maken aannemelijk dat 

de plag is gestoken uit een schraal grasland (blauwgrasland) dat op een overgang 

van voedselrijke naar voedselarme grond en droge naar natte bodem, voorkwam. 

Wellicht kwam in de buurt van dat schraalland een bos voor op een droge tot vochtige 

voedselarme ondergrond. Een andere mogelijkheid is dat de plag afkomstig is van 

de oever van een van origine voedselarm ven. Door begrazing en betreding kan de 

vegetatie verstoord en met stikstof verrijkt zijn, waardoor soorten als hazenzegge, 

greppelrus en zilverschoon een kans hebben gekregen. Het is ook mogelijk dat juist 

deze soorten zich rond de waterput ophielden, want daar heersten zeer waarschijnlijk 

de hiervoor genoemde milieuomstandigheden.
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context wa 638 context

periode 1750-1800 periode

matrix: wortels/stengelbases/uitlopers cypergrassen/grassen (& 
indet.)

matrix: wortels/stengelbases/uitlopers

aantal getelde pollen en sporen 751   >220 geschat aantal getelde macroresten

pollenconcentratie 409.476   - -

N & % palynologisch materiaal N %   % N geschat N & % macroresten

bos- en bosrandplanten 559 74,4   10 ++ bos- en bosrandplanten

- - -   0 0 bosbodemschimmel

cultuurgewassen 26 3,5   + 1 cultuurgewassen

akkerplanten en ruderalen 5 0,7   18 ca. 40 akkerplanten en ruderalen

moerasplanten 7 0,9   23 ca. 50 moerasplanten

waterplanten 0 0,0   0 0 waterplanten

graslandplanten 85 11,3   + 1 graslandplanten

heide- en (hoog)veenplanten 22 2,9   25 56 heide- en (hoog)veenplanten

algemene kruiden 43 5,7   23 ca. 50 niet in te delen

sporenplanten 4 0,5   - - -

23.5.5.15 Waterput 639 (S2570) ((1725) 1750 – 1775) / werkput 84, 85 (figuur 
23.140)

onderzoek

Waterput 639 was onderdeel van een cluster waterputten en samen met waterput 

641 in een coupe onderzocht. Op het niveau waarop de resten van een bakstenen 

putschacht werden aangetroffen werd een tussenvlak aangelegd. Een tussenvlak aan 

de onderzijde van de stenen schacht bood geen duidelijk beeld en is derhalve niet 

gedocumenteerd. Later zou blijken dat dit deel van de schacht in het verleden was 

ingestort. De tekening is derhalve ten dele een reconstructie. 

Uiteindelijk is de put verdiept tot het niveau waarop het karrenwiel werd aangetroffen. 

Het hout dat hier tussentijds bij werd gevonden is, werd getekend en verzameld. 

Aanvankelijk werd gedacht dat dit de restanten waren van een (oudere) tonput. Dit 

bleek niet het geval. Het hout was onderdeel van een beschoeide diepere ingraving. 

grondspoor

In het vlak tekende de put zich af als een ovale kuil van 5,5 bij 5,0 m, welke gedeeltelijk 

verscholen lag onder de insteek van waterput 641. In het hart van het spoor, bevond 

zich een ronde kern met een diameter van circa 2,5 m, welke opviel door zijn 

rommelige vulling. De kuil was uitgegraven tot 11,2 m NAP, 3,5 m onder vlakniveau. 

De vulling bestond overwegend uit licht geel en bruin zand met daarin grote brokken 

schoon leem (vulling 3). Bovenin bevond zich een vergelijkbaar pakket, doch met een 

fijnere laagopbouw (vulling 5). 

Op de bodem van de beschoeide onderzijde van de putschacht bevond zich een 

laag donker grijs, homogeen zand met restanten van takken en bladeren (vulling 9). 

Deze laag hangt samen met de gebruiksfase van de put. De top van deze vulling was 

verstoord als gevolg van het ingeworpen puin zodat de precieze grens en dikte hiervan 

bij benadering moest worden bepaald. Dit puin vormde het hoofdbestanddeel van 

vulling 8 en reikte tot boven het niveau van het resterende deel van de bakstenen-

schacht. De vulling is vermoedelijk een combinatie van een instorting van de schacht 

en ingeworpen breuksteen bij de ontmanteling van de put. Bij het onderzoek is helaas 

niet gelet op het aandeel complete stenen in deze laag. Op het puinpakket bevond 

zich een rommelige licht beigegeel zand met daarop een laag donker bruingrijs zand, 

beide met brokken puin (vulling 5). Het bovenste deel van de schacht bestond uit een 

sterk gelaagd pakket van afwisselend donker bruingrijs zand en licht bruin geel zand 

met kleine brokken schoon leem (vulling 4). Deze kenmerkte zich door zijn diagonale 

Tabel 23.249
Overzicht pollen en botanische macroresten 
in de plaggen van de schacht van waterput 
638.
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laagopbouw. Net als de puinlaag, kunnen vulling 4 en 5 worden toegeschreven aan de 

ontmanteling en demping van waterput 639.

constructie en gebruik

Bij de aanleg en constructie van de waterput werd gebruik gemaakt van de 

verschillende natuurlijke bodemlagen. De insteek werd breed opgezet en uitgegraven 

tot in de top van de leemlaag (S5005.2). Van daaruit werd een smallere kuil gegraven 

tot op de oude bodemlaag (S5028) en vervolgens tot op de zandlaag (S5005.4). Hierop 

werd een bakstenen putschacht opgetrokken. In ieder geval aan de zuidzijde, waren ter 

fundering eerst enkele liggende planken aangebracht. De gebruikte stenen waren 21,5 

bij 10 bij 5 cm en liepen taps toe. Deze stenen waren daarmee specifiek voor de bouw 

van een waterput vervaardigd. 

De put werd vermoedelijk in tweede instantie nog eens verdiept, waarschijnlijk 

omdat de watervoorziening ontoereikend was. Hiervoor werd de kern van de put nog 

eens 0,6 m dieper uitgegraven in dit zandpakket. Op de bodem van deze ingraving 

werd vervolgens de velg van een karrenwiel gelegd. Deze had een diameter van 145 

cm was samengesteld uit zes segmenten. Voor het gebruik als fundering is het wiel 

ontdaan van zijn naaf en twaalf spaken. Om het wiel werden eikenhouten planken 

aangebracht ter beschoeiing van de kuil. Daarmee moest voorkomen worden dat 

het zand onder de stenen schacht uitspoelde. De planken waren circa 0,2 m breed en 

werden aaneengesloten in de grond geslagen. De velg zorgde aldus voor stabiliteit 

aan de onderzijde van de beschoeiing. Deze bekisting werd verder verstevigd met 

houten staken, die aan de binnenzijde van de velg werden aangebracht en moesten 

verhinderen dat de planken naar binnen klapten.

verdwijnen van de constructie

Aan de noordzijde van de put was in de doorsnede van de beschoeiing te zien dat de 

planken naar binnen waren gedrukt en zelfs waren afgebroken op de overgang van het 

karrenwiel. Vermoedelijk is de bakstenen schacht aan deze zijde op een zeker moment 

ingestort. Vermoedelijk gebeurde dit door het bezwijken van de ondergrond als gevolg 

van het gewicht van de bakstenen schacht en uitspoeling van het onderliggende zand.

De put was daarmee niet meer te herstellen en werd ontmanteld. Hierbij zijn de stenen 

tot een diepte van 2 m verwijderd, tot een niveau van 12,6 m NAP. Stenen die niet 

hergebruikt konen worden, zijn daarbij in de schacht geworpen. De schacht werd bij de 

ontmanteling van binnen uit afgebroken.

vondsten en datering

Uit de vulling van waterput 639 werden 38 voorwerpen geborgen. Behalve constructie-

materialen betrof dit hoofdzakelijk aardewerk en metaal. 

De vondsten uit de insteek, werden met name aangetroffen in het bovenste deel ervan 

(vulling 5) en bestonden uit roodbakkend aardewerk en geglazuurd steengoed. Op 

grond hiervan kan worden vastgesteld dat de put na het begin van de achttiende eeuw 

moet zijn aangelegd.

Dateerbaar materiaal werd ook aangetroffen in de vulling van de gebruiksfase van 

de put (vulling 9). Van het aardewerk is hiertoe met name een fragment van een 

kop uit industrieel steengoed informatief. Deze toont aan dat de put in ieder geval 

(nog) na 1740 in gebruik was. Twee munten uit deze laag, een duit uit Overijssel en 

een 12 Heller-stuk, beide uit 1765, laten zien dat de put niet voor deze datum kan 

zijn gedempt. Afgaande op de in verhouding dunne laag uit de gebruiksfase wordt 

aangenomen dat de put dienst heeft gedaan in het derde kwart van de achttiende 

eeuw.
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23.5.5.16 Waterput 640 (S3947) (1775 (- 1800)) / werkput 84, 85 (figuur 
23.141)

onderzoek

Deze waterput was onderdeel van het puttencluster aan de oostzijde van werkput 

84 en werd aangetroffen bij het verdiepen van het profiel van waterput 641. 

Na documentatie ervan in het vlak is de coupelijn aangepast zodat waterput 

640 in onderlinge relatie met 641 kon worden bestudeerd. Dit is zonder nadere 

bijzonderheden verlopen. De vulling van de gebruiksfase, de plaggen van de 

putschacht en de vlechtwerkfundering zijn bemonsterd voor archeobotanisch 

onderzoek.

grondspoor

Waterput 640 ging verscholen onder de insteek van waterput 641. Deze heeft een 

belangrijk deel van de insteek van de eerste vergraven. De kuil van waterput 640 reikte 

tot een diepte van circa 11,20 m, 3,5 m onder het niveau van het eerste sporenvlak. 

Het resterende deel van de insteek was opgevuld met een rommelig mengsel van 

brokken zwart en bruin zand en kluiten schoon leem (vulling 3). Het onderste deel 

van de putschacht was opgevuld met donker bruine plaggen, welke in een willekeurig 

verband lagen (vulling 4). Deze plaggen waren zeer vergelijkbaar met de plaggen van 

de putschacht en zijn hier vermoedelijk als gevolg van een ineenstorting in terecht 

gekomen. Hierop bevond zich een pakket donker bruingrijs zand met daarin kleine 

brokken schoon leem (vulling 1).

Tabel 23.250
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van waterput 639 naar vullin-
gaard.

Tabel 23.251
Datering van het aardewerk uit de 
sporen van waterput 639 per context.
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constructie en gebruik

De insteek van de put werd ingegraven tot in de zandlaag (S5005.4) die zich onder 

de begraven bodem (S5028) bevond. Op de top hiervan vertoond de insteek een 

vertrapping. Onderin de kuil werd een krans van elzentakken aangebracht. Deze 

diende als fundering van de putschacht. De schacht werd opgetrokken uit dikke 

plaggen. Deze waren 30 cm lang en circa 10 cm dik en taps toelopend uitgestoken. 

De put is waarschijnlijk niet lang in gebruik geweest, en mogelijk zelfs in het geheel 

niet. Onderin was de put gevuld met plaggen. Het grillige verband wijst op een 

willekeurige depositie en sluit aan op een instorting. Omdat het waargenomen deel 

van de schacht geheel intact was, moet hierbij om het bovenste deel van de schacht 

hebben gegaan. Onder de vulling van ingeklapte plaggen werden geen resten aan 

getroffen van een vulling die bij het gebruik van de put is afgezet. 

verdwijnen van de constructie

Nadat de put schacht is ingestort, werd het resterende deel van de schacht gedempt. 

Vervolgens werd op vrijwel de zelfde plek een nieuwe put aangelegd. Daarbij heeft 

men er wel voor de gekozen de nieuwe schacht niet op de plaats van de oude op te 

richten. 

vondsten en datering

In de vulling van waterput 640 werden geen vondsten gedaan. In combinatie met 

het ontbreken van een duidelijke gebruiksfase en de instortingslaag kan worden 

aangenomen dat de put kort na de bouw is ingestort. De put is de opvolger van 

waterput 639 en wordt opgevolgd door waterput 641. Op basis hiervan wordt 

aangenomen dat de put omstreeks 1775 is gebouwd en ineen gevallen. 

Figuur 23.141
Profiel van de opvolgende waterputten 640 
en 641. Schaal 1:40.
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23.5.5.17 Waterput 641 (S2577) (1775 – 1850) / werkput 84, 85 (figuur 23.140 & 
141)

onderzoek

Waterput 641 was de jongste put van het puttencluster aan de oostzijde van werkput 

84. De put werd samen met waterput 639 onderzocht in een noordoost-zuidwest 

gerichte doorsnede. Nadat bij het verdiepen van het tweede deel van het profiel 

waterput 640 werd aangetroffen, werd een noordwest-zuidoost coupe gemaakt door 

deze beide putten om hun onderlinge relatie te onderzoeken en vast te leggen. Dit is 

zonder nadere bijzonderheden verlopen. De vulling van de gebruiksfase, de plaggen 

van de putschacht en de vlechtwerkfundering zijn bemonsterd voor archeobotanisch 

onderzoek.

grondspoor

De insteek van waterput 641 tekende zich in het vlak af als een ovale kuil van 6,7 bij 5,5 

m met daarbinnen, een ronde kern met een diameter van 2,2 m. De insteek was 3,5 m 

diep waarbij de onderzijde zich bevond op 11,1 m NAP. De insteek is trechtervormig 

uitgegraven met aan de noord, west en zuidzijde vrij steile wanden en aanmerkelijk 

flauwere helling aan de oostzijde. De ze ingraving is opgevuld met donker grijsbruin, 

humeus zand met daarin brokken schoon leem (vulling 4). 

Het onderste deel van de plaggenschacht was opgevuld met fijn gelaagd van 

afwisselend donker bruin sterk humeus zand, donker bruingrijs humeus zand en 

grijszand met fijne leembrokjes (vulling 5) Hierbinnen was nog een fijnere laagopbouw 

waar te nemen met mee of minder humusrijke bandjes. Deze vulling wordt 

toegeschreven aan een (langdurige) periode van gebruik. Hierop bevond zich een 

pakket donker grijs zand met puin (vulling 2) samen met het bovenliggende rommelige 

pakket van donker, zwartgrijs zand en grijs zand met puin (vulling 1), vormt dit 

materiaal de opvulling van de uitgraafkuil van het bovenste deel van de putschacht. 

constructie en gebruik

De insteek van de put werd ingegraven tot in de zandlaag (S5005.4) die zich onder 

de begraven bodem (S5028) bevond. Op de top hiervan vertoond de insteek een 

vertrapping. Onderin de kuil werd een krans van elzentakken aangebracht. Deze 

diende als fundering van de putschacht. De schacht werd opgetrokken uit dikke 

plaggen. Deze waren 30 cm lang en circa 10 cm dik en taps toelopend uitgestoken. 

Tussen het puin in de vulling van de uitgraafkuil werden geen taps toelopende 

stenen gevonden en de put had waarschijnlijk geen stenen bovenbouw. Het puin is 

vermoedelijk afkomstig zijn van de ontmanteling van het bijbehorende huis 603. 

De fijn gelaagde opbouw van vulling 5 doet vermoeden dat de put gedurende een 

lange periode in gebruik was. 

verdwijnen van de constructie

Nadat de put buiten gebruik raakte, is deze ontmanteld. Hierbij is het bovenste 

deel van de schacht uitgegraven tot een diepte van 1,4 m. Omdat in de vulling van 

de schacht geen plaggen werden aangetroffen wordt aangenomen dat deze zijn 

verwijderd om elders als meststof te gebruiken. Aansluitend is het resterende deel 

gedempt. 

vondsten en datering

In de vullingen van waterput 641 werden 57 voorwerpen aangetroffen. Meest 

opmerkelijk waren een grote ijzeren hoepel (V2982) en een complete schoen (V3163) 
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die zich onder in de vulling 5 bevonden en moeten derhalve bij aanvang of in een vroeg 

stadium van het gebruik van de put in zijn gedeponeerd. De hoepel is een ijzeren ring 

die vermoedelijk een onderdeel van een emmer of ton vormde. De schoen van een 

gespschoen van het type Goubitz 135 met een afgeronde neus en een hak. Op grond 

van de vorm- en constructiekenmerken kan deze gedateerd worden in de tweede 

helft van de achttiende eeuw. Op basis van de slijtage sporen en de positie van de 

gespbevestiging kon worden vastgesteld dat het ging om een linkerschoen.

Behalve de schoen zijn we voor de datering van de put aangewezen op het aardewerk. 

Met uitzonderingen van enkele oudere stukken bestaat het ensemble hoofdzakelijk 

uit achttiende en negentiende eeuws materiaal. De fragmenten uit de insteek dateren 

na het begin van de achttiende eeuw. Dit geldt eveneens voor het meeste materiaal 

uit vulling 5. Hierin bevond zich echter ook een goeddeels complete kleipijp welke 

op grond van de vorm en merktekens te dateren was tussen 1848 en 1886. Op grond 

daarvan kan worden vastgesteld dat de put niet voor het midden van de negentiende 

eeuw is gedempt.

Het meeste aardewerk is afkomstig uit de vulling van de uitgraafkuil. Hiervan mag 

met name het industrieel vervaardigde aardewerk en steengoed en de kleipijpen 

als diagnostisch worden beschouwd. Deze stukken vertegenwoordigen zowel een 

achttiende als een negentiende eeuwse component. In combinatie met de schoen kan 

de put worden gedateerd uit de tweede helft van de achttiende en de eerste helft van 

de negentiende eeuw.

Figuur 23.142
Complete schoen (V3163) in de onder-
ste gebruiksvulling van waterput 641 (© 
CuirConnu).
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De put oversnijdt de waterputten 639 en 640. Ervan uitgaande dat waterput 641 de 

directe opvolger van deze putten is, kan deze gedateerd worden tussen 1775 en 1850. 

Figuur 23.143
Vrijwel complete kleipijp (V3179) in de onder-
ste gebruiksvulling van waterput 641.

Tabel 23.252
Overzicht van vondstmateriaal uit 
de sporen van waterput 641 naar 
vullingaard.
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23.5.5.18 Waterput 642 (S2116) (ca. 1800) / werkput 80 (figuur 23.144)

onderzoek

waterput 642 werd aangetroffen bij het onderzoek van de putten 643 en 644 en ging 

hier grotendeels onder verscholen. De put werd herkend bij de aanleg van het profiel 

van put 643, welke in de schacht van diens voorganger was geplaatst. Van put 642 

resteerde alleen de onderzijde. Een vulling die is toe te schrijven aan de gebruiksfase 

van de put was niet (meer) aanwezig. De plaggen van de schacht zijn bemonsterd voor 

archeobotanisch onderzoek.

grondspoor

De put reikte tot een diepte van 3,5 m waarbij de bodem zich bevond op 10,8 m +NAP. 

De insteek was asymmetrisch uitgegraven. De kuil had een steile oostwand en een 

flauwere helling aan de westzijde. De vulling ervan bestond uit een mengsel van grijs 

leem en bruin zand, sediment afkomstig van de natuurlijke bodemlagen S5005 en 

S5028. 

constructie 

De put was uitgegraven tot ruim in de zandlaag (S5005.4) onder het leempakket 

(S5005.2) en doorsneed daarbij de begraven bodem (S5028). Een specifieke relatie 

tussen de vorm van de kuil en de natuurlijke bodemlagen werd niet waargenomen. Op 

Tabel 23.253
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
waterput 641 per context.
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de bodem werd de velg van een eikenhouten karrenwiel gelegd. Dit wiel bestond uit 

zes segmenten en had een buitendiameter van 130 cm. De twaalf spaken waren er uit 

gezaagd en samen met de naaf verwijderd. 

Het wiel vormde de fundering van een putschacht, opgetrokken uit gestapelde 

plaggen. Deze schacht had een binnendiameter van 1,0 m. De plaggen waren 20 bij 

15 cm en circa 5 cm dik. Ze waren taps toelopend uitgestoken om het stapelen van de 

cilindrische schacht te faciliteren. 

verdwijnen van de constructie

Afgaande op het (vrijwel) ontbreken van een vulling die is toe te schrijven aan de 

gebruiksfase van de put kan worden aangenomen dat deze niet lang in gebruik is 

geweest. Kort na de constructie werd deze al grondig gerenoveerd waarbij de schacht 

geheel werd herbouwd (put 643). De reden hiervoor kon niet worden achterhaald. 

Wanneer constructieve gebreken hieraan ten grondslag lagen, moeten deze zich op 

een hoger niveau hebben voorgedaan. Onderin was de schacht intact. Ook werden in 

de vulling geen sporen van instorting waargenomen. Daar staat tegenover dat deze 

vrijwel geheel opnieuw is uitgegraven. 

Het ontbreken van plaggen van de oude schacht in de insteek van put 643 

veronderstelt een zorgvuldige ontmanteling en wijst erop dat de plaggen zijn 

afgevoerd voor hergebruik elders, vermoedelijk voor bemesting.

vondsten en datering

Behalve de velg werden in deze put geen vondsten aangetroffen. De put wordt 

doorsneden door waterput 643 en is geassocieerd met huis 604. Op grond daarvan kan 

deze gedateerd worden omstreeks het begin van de negentiende eeuw.

Figuur 23.144
Profiel van de opvolgende waterputten 642, 
643 en 644. Schaal 1:40.

categorievullingaard

5 fundering hout 1 velg

aantal opmerkingenvulling Tabel 23.254
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van waterput 642 naar vullin-
gaard.
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archeobotanie

Van de plaggenschacht is één plag alleen op botanische macroresten geïnventariseerd 

(hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). De plag bevat zeer veel sclerotia van zwarte 

peperkorrelzwam. De botanische macroresten zijn vrij slecht geconserveerd. Het gaat 

voornamelijk om onverkoolde resten en enkele fragmenten houtskool. Tussen de 

macroresten zijn zaden van berk (Betula), grassen (Poaceae), russen (Juncus) en enkele 

graslandplanten gezien. De gegevens te mager voor een betrouwbare herkomstbepa-

ling van de plag.

23.5.5.19 Waterput 643 (S2206) (1800 – 1825 (1850)) / werkput 80 (figuur 
23.144)

onderzoek

waterput 643 kwam tevoorschijn bij het onderzoek van put 644. De put bevond zich 

onder de uitgraafkuil en werd aangetroffen bij het verdiepen van het profiel. Omdat 

de schacht van put 643 zich achter de schacht van put 644 bevond is een tweede 

doorsnede gemaakt van het spoor, in oost-westelijke richting, om hun onderlinge 

relatie te onderzoeken en vast te leggen. Vanwege de forse diepte van het spoor 

is dit in etappes gedaan. De put kon verder zonder nadere bijzonderheden worden 

onderzocht. De vulling van de gebruiksfase van de put en de plaggenschacht zijn 

bemonsterd voor archeobotanisch onderzoek.

grondspoor

Onder de uitgraafkuil van put 644 tekende de insteek van put 643 zich in het vlak (5) als 

een bij benadering rechthoekige kuil van 1,6 bij 1,2 m met afgeronde hoeken en in het 

midden een kern. De kuil was uitgegraven tot een diepte van 2,9 m en opgevuld met 

donker, zwartgrijs, humeus zand met brokken schoon leem (vulling 3). Hoewel met de 

aanleg van deze insteek de schacht van de voorganger werd verwijderd, ontbraken de 

plaggen hiervan in de vulling.

De bodem van de put bevond zich op een diepte van 3,4 m, op 10,9 m +NAP. De 

plaggen van de schacht van put 643 hadden een donker bruine kleur (vulling 2) en 

onderscheidden zich duidelijk van de plaggen van put 642, welke aanmerkelijk zwarter 

waren. In de kern werden twee vullingen onderscheiden. Onderin bevond zich een 

pakket donker, bruingrijs, sterk humeus zand met een gelaagde opbouw en enkele 

stukken baksteenpuin (vulling 5). Deze is tot stand gekomen in de periode dat de put 

in gebruik was. De schacht is gedempt met donker grijs, humeus zand met brokken 

schoon leem (vulling 1). 

constructie

Put 643 verving diens voorganger, put 642, en werd op dezelfde plaats opgetrokken. 

Bij de aanleg heeft men de oude insteek opnieuw uitgegraven en de oude schacht 

grotendeels verwijderd. Het ontbreken van plaggen van de oude schacht in de insteek 

van put 642 veronderstelt een zorgvuldige ontmanteling. Desondanks zijn de plaggen 

niet hergebruikt bij de bouw van de nieuwe schacht. De kleur van deze plaggen 

wijkt duidelijk af van de zoden die bij de bouw van de voorgaande put zijn gebruikt. 

Vermoedelijk hebben deze plaggen een andere herkomst.

Binnen het resterende deel van put 642 werd de schacht van put 643 opgetrokken. 

Hiertoe werd op een bodem eerst een van wilgentenen gevlochten krans aangebracht 

met een diameter van 1,0 m. Deze vormde de fundering voor de nieuwe schacht. 

Deze begon onderin smal, maar werd naar boven toe uitgebouwd totdat deze boven 
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de oude schacht een binnendiameter van 1,0 m had bereikt, de doorsnede van de 

oorspronkelijke schacht. Vanaf dat punt is deze verder recht opgebouwd.

De plaggen die voor de schacht zijn gebruikt waren 20 tot 30 cm lang en 5 
cm dik en waren trapeziumvormig afgewerkt om het stapelen van de ronde 
schacht te vergemakkelijken.

verdwijnen van de constructie

Nadat de put buiten gebruik raakte is deze gedempt. Van een ingrijpende 

ontmanteling lijkt daarbij geen sprake te zijn geweest. Het motief voor het verlaten 

van de put is onduidelijk. Bij het onderzoek werden geen constructieve gebreken 

vastgesteld. 

vondsten en datering

Behalve de vlechtwerkkrans werden in deze put 26 voorwerpen aangetroffen. Onderin 

de put bevond zich een forse ijzeren strook (figuur 23.145). Het aardewerk bestond 

uit roodbakkend aardewerk en een enkel stuk industrieel wit keramiek. Het materiaal 

was slechts beperkt dateerbaar en stamt uit de achttiende of negentiende eeuw. Een 

fragment van een pot uit roodbakkend aardewerk uit de insteek veronderstelt dat de 

put na het begin van de achttiende eeuw moet zijn aangelegd. Het stuk industrieel wit 

aardewerk duidt erop dat de put in ieder geval na het begin van de negentiende eeuw 

moet zijn gedempt.

De put doorsneed waterput 642 en werd doorsneden door put 644. Daarnaast 

behoorde deze bij huis 604. Ervan uitgaande dat put 642 kort na diens constructie 

al is vervangen is put 643 te dateren in de eerste helft van de negentiende eeuw en 

waarschijnlijk meer specifiek in het eerste kwart hiervan.

archeobotanie

Een van de plaggen uit de putschacht is op macroresten en palynologisch materiaal 

onderzocht om de herkomst van de plaggen te achterhalen (hoofdstuk 26, bijlagen 

26.1 - 26.33, 26.5 en 26.6). Daarnaast is een grondmonster van de fundering op 

macroresten geïnventariseerd (hoofdstuk 26, bijlagen 1 en 2). Dit laatste monster is rijk 

aan onverkoolde plantenresten waaronder de cultuurgewassen boekweit (Fagopyrum 

Figuur 23.145
IJzeren strook (V1620) gevonden 0p de 
bodem van de waterput 643 (© Restaura).
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esculentum) en vlas (Linum usitatissimum), waarvan in beide gevallen onderdelen van 

de vrucht zijn gevonden. De resten van wilde planten verwijzen naar verschillende 

vegetatietypen, waaronder die van akkers, erven en (voedselarme) graslanden met hei. 

Het monsters zou bij analyse zeker een interessant spectrum aan soorten opleveren 

en daarmee kennis genereren over agrarische handelingen die plaats hadden aan het 

begin van de negentiende eeuw. In het kader van dit onderzoek heeft echter geen 

analyse van het monster uit de kern plaatsgehad.

De matrix van het plaggenmonster bestaat voor een belangrijk deel uit wortels 

en haarwortels van met name grassen (Poaceae) en cypergrassen (Cyperaceae), 

aangevuld met wat mosresten. Het macrorestenmonster van de plag is uitzonderlijk 

rijk aan onverkoolde plantenresten. De vele resten van cultuurgewassen en resten 

van planten van akkers en erven maken duidelijk dat het monster is vermengd 

met materiaal uit de vulling van de waterput. Het maakt het monster niet minder 

interessant. In het monster zijn veel resten van boekweit aangetroffen. Van vlas zijn 

zowel een zaad als een kapselfragment aanwezig. Resten van granen ontbreken, 

maar daar tegenover staan deelvruchten van pastinaak (Pastinaca sativa) en venkel 

(Foeniculum vulgare). Beide soorten zijn vanaf de Romeinse tijd in Nederland bekend 

als voedselplant. Pastinaak komt na de Romeinse tijd ook in het wild voor in relatief 

voedselrijk, vochtig grasland. In het monster hier figureert pastinaak samen met de 

graslandplanten gewone brunel (Prunella vulgaris), gewone margriet (Leucanthemum 

vulgare), madeliefje (Bellis perennis) en gewone paardenbloem (Taraxicum officinale). 

Dat maakt de status van cultuurgewas in dit geval wat onwaarschijnlijk, tenzij 

pastinaak is verzameld, net als bramen (Rubus fruticosus), vlierbessen (Sambucus nigra) 

Tabel 23.255
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van waterput 643 naar vullin-
gaard.

Tabel 23.256
Datering van het aardewerk uit de 
sporen van waterput 643 per context.



1280 BeSt-aarle

en hazelnoten (Corylus avellana), waarvan resten in het monster zijn aangetroffen. 

Venkel verwildert echter niet zo gemakkelijk en het is aannemelijk dat de gevonden 

deelvrucht van een voedselplant uit een moestuin afkomstig is.

Het plaggenmonster heeft een grote variatie aan wilde plantensoorten van akkers, 

erven en moestuinen opgeleverd. Daartussen komen echte akkerplanten voor als 

bolderik (Agrostemma githago), eenjarige hardbloem (Scleranthus annuus), kleine 

leeuwenklauw (Aphanus australis), knopherik (Raphanus raphanistrum), korenbloem 

(Centaurea cyanus) en korensla (Arnoseris minima). Deze planten zijn karakteristiek 

voor roggeakkers die permanent, zonder braakjaren, in gebruik waren. Eens in de paar 

jaar zaaide men vroeger boekweit als natuurlijk onkruidbestrijdingsmiddel. Boekweit 

kan pas vrij laat worden gezaaid omdat het niet tegen nachtvorst kan. Het gewas 

groeit daarna snel boven de wilde akkerplanten uit en overschaduwt deze, waardoor 

ze afsterven zonder zaad gezet te hebben. Op deze wijze verarmt de zaadbank in de 

akker en is in volgende jaren de akkerflora tijdelijk minder prominent aanwezig.7

Naast de hier genoemde karakteristieke akkerplanten zijn resten van planten 

gevonden die in of rond een met meststoffen verrijkt ven kunnen hebben gestaan, 

zoals bijvoorbeeld de waterplant puntig fonteinkruid (Potamogeton mucronatus) en 

de moerasplant scherpe zegge (Carex acuta). Planten van voedselrijke en stikstofrijke 

plaatsen kunnen ook afkomstig zijn uit de directe omgeving van de waterput. Puntig 

fonteinkruid zou alleen in de waterput kunnen voorkomen als deze niet meer in 

gebruik was. Het is namelijk aannemelijk dat een functionerende waterput met een 

deksel is afgedekt. Waterplanten krijgen dan geen kans zich te ontwikkelen.

Het plaggenmonster heeft tevens een verscheidenheid aan macroresten van bomen en 

struiken en kruidachtige planten die in de ondergroei van bossen staan opgeleverd. Van 

berk (Betula) zijn verreweg de meeste resten gevonden, gevolgd door eik (Quercus).

Het palynologisch monster lijkt in tegenspraak met de vele macroresten van bomen 

en struiken. Het boompollenpercentage is slechts een kleine 29 procent. Wel komt 

het stuifmeel van berk (9,2%), els (Alnus, 7,2%), eik (5,1%), hazelaar (Corylus, 3,5%) 

en zelfs wilg (Salix, 0,1%) voor, soorten waarvan ook macroresten zijn gevonden. Bij 

het niet-boompollen domineren de categorieën ‘cultuurgewassen’ (27,9%), ‘heide 

en (hoog)veenplanten’ (17,7%) en graslandplanten (15,2%). Ook het palynologische 

monster laat een mix zien van planten die deel kunnen hebben uitgemaakt van 

de vegetatie op de plag en de directe omgeving daarvan, en planten van andere 

vegetatietypen.

Indien wordt aangenomen dat men in het verleden geen plaggen stak van een 

plaggendek, dan mag verwacht worden dat alle cultuurgewassen en vertegenwoordi-

gers van de wilde akkerflora pas op het nederzettingsterrein of in de waterput met de 

plag zijn vermengd geraakt. De plag bevat geen houtige wortels van een bosbodem, 

hoewel er wel enkele sclerotia van zwarte peperkorrelzwam zijn gevonden een 

bodemschimmel van bosbodems. De resten van bomen en struiken lijken eerder te 

wijzen op een bosrijke omgeving in de buurt van de waterput dan in de buurt van het 

herkomst gebied van de plag. Dan blijft over als herkomstgebied van de plag wederom 

een schraal grasland op de overgang naar heidevelden, of vochtig schraalland met 

dophei (Erica tetralix) en struikhei (Calluna vulgaris). Schraalland, dus, dat waarschijnlijk 

op de flank van de dekzandrug of een beekdal lag.

7  Lesger 1986, 46.
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context wa 643 context

periode 1810-1825 periode

matrix: wortels/stengelbases/uitlopers cypergrassen/grassen (& indet.) matrix: wortels/stengelbases/uitlopers

aantal getelde pollen en sporen 706   >530 geschat aantal getelde macroresten

pollenconcentratie 160.059   - -

N & % palynologisch materiaal N %   % N geschat N & % macroresten

bos- en bosrandplanten 204 28,9   28 >100 bos- en bosrandplanten

- - -   + + bosbodemschimmel

cultuurgewassen 197 27,9   28 >100 cultuurgewassen (vnl. boekweit)

akkerplanten en ruderalen 13 1,8   28 >100 akkerplanten en ruderalen

moerasplanten 0 0,0   3 16 moerasplanten

waterplanten 0 0,0   0 0 waterplanten

graslandplanten 107 15,2   5
ca. 

15-30 graslandplanten

heide- en (hoog)veenplanten 125 17,7   3 ca. 15 heide- en (hoog)veenplanten

algemene kruiden 50 7,1   5 ca. 25 niet in te delen

sporenplanten 10 1,4   - - -

23.5.5.20 Waterput 644 (S1304) (1825-1880 (1900)) / werkput 82 (figuur 
23.144 & 146)

onderzoek

Waterput 644 werd gekenmerkt door zijn forse omvang, zowel in diepte als in het 

vlak. Omdat op dit niveau nog geen kern zichtbaar was, is het spoor in eerste instantie 

laagsgewijs verdiept tot het niveau waarop deze zich duidelijk aftekende en de een 

adequate doorsnede kon worden gepland. Gekozen is voor een coupe in noord-zuide-

lijke richting.

Bij het verdiepen van het profiel werden onder de uitgraafkuil de resten van twee 

voorgangers, put 642 en 643, aangetroffen. Omdat deze zich achter de putschacht 

bevonden is na documentatie van het eerste profiel een tweede doorsnede gemaakt in 

oost-westelijke richting, om de onderlinge relatie met deze putten te onderzoeken en 

vast te leggen. Dit verliep zonder verdere bijzonderheden.

Vanwege de diepte en de ontdekking van voorgangers onder de uitgraafkuil is 

het spoor gefaseerd onderzocht. Door de toepassing van bronbemaling kon dit 

onder relatief droge omstandigheden worden gedaan. De gelaagde vulling van de 

gebruiksfase (vulling 6) is met behulp van een bak bemonsterd voor archeobotanisch 

onderzoek.

In de vulling van de put werd een grote hoeveelheid vondstmateriaal aangetroffen, 

dat kan worden toegeschreven aan huisraad dat is afgedankt bij de sloop van het erf. 

Vanwege de ensemble waarde is dit zo veel mogelijk verzameld.

grondspoor 

In het eerste sporenvlak tekende het spoor zich af als een grote, bij benadering 

rechthoekige kuil van 12,1 bij 7,2 m. Een kern was op dit niveau niet te onderscheiden. 

Bepalend voor deze forse omvang was het bovenste deel van de uitgraafkuil. Het 

resterende deel van de insteek was rond een uitgegraven tot een diepte van 3,4 m, 

waarbij de bodem zich bevond op 10,9 m +NAP. De insteek was opgevuld met een 

rommelig mengsel van grijs en licht bruin zand (vulling 5), sediment afkomstig van de 

doorgraven natuurlijke bodemlagen. 

Op de bodem van de putschacht bevond zich een laag grijs (wel)zand (vulling 12) met 

daarop een dunne, humeuze band (vulling 11) en daarboven een iets dikkere laag licht 

humeus zand (vulling 10). Op deze laag lag een pakket licht bruin, humusarm zand met 

een gelaagde opbouw (vulling 6). De precieze aard van deze laag is onduidelijk. De 

schone, gelaagde vulling doet vermoeden dat dit materiaal eveneens door opwelling 

Tabel 23.257
Overzicht pollen en botanische macroresten 
in de plaggen van de schacht van waterput 
643.
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is afgezet. Waarschijnlijk gaat het niet om materiaal dat primair als gevolg van het 

gebruik van de put hier, van buitenaf, in is terecht gekomen.

Het grootste deel van het wordt gevormd door een uitgraafkuil. Hierin waren 

verschillende vullingen te onderscheiden. Deze was gevuld met donker grijs, humeus 

zand met brokken schoon leem (vulling 3 en 4). Ter hoogte van de kern lijkt hierin 

opnieuw een kuil te zijn uitgegraven en opgevuld baksteenpuin, mortel en aardewerk 

in een matrix van bruingeel zand (vulling 2). Het geheel was afgedekt door een 

rommelig pakket van grijsbruin, humeus zand met leembrokken (vulling 1) welke veel 

gelijkenis vertoonde met vulling 3 en 4. 

constructie

De insteek van de put was uitgegraven tot ruim in de zandlaag (S5005.4) welke zich 

onder het leempakket bevond (S5005.2). Hierbij werd de hierin aanwezige natuurlijke 

bodem (S5028) doorsneden.

De fundering van de put bestond uit twee delen. Op de bodem van de kuil werd een 

krans aangebracht van samengebonden elzentakken (figuur 23.147). Deze krans had 

een diameter van 1,5 m. Hierop werd en elzenhouten funderingsring aangebracht met 

een zelfde diameter. Deze bestond uit twee lagen van elk zes ringsegmenten die een 

halve lengte verspringend met elkaar vernageld waren (figuur 23.148). De afzonderlijke 

segmenten waren 16 cm breed en 5 cm dik. 

De funderingsring vormde de basis voor een bakstenen putschacht. Deze was 

opgetrokken uit speciaal hiervoor vervaardigde, taps toelopende putstenen. De stenen 

17 bij 12 bij 5 cm en in een halfsteens verband opgestapeld. Hierbij is geen mortel 

gebruikt.
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Figuur 23.146
Profiel van waterput 644. Schaal 1:40.
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Figuur 23.147
Detail van de funderingsring van 
samengebonden elzentakken en twijgen 
(© BIAX Consult).
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verdwijnen van de constructie 

Nadat de put in onbruik raakte, werd deze ontmanteld. Daarbij is deze tot 2,9 m diep 

uitgegraven (11,4 m +NAP) en zijn de putstenen verwijderd. En passant is ook de 

vulling die bij de gebruiksfase van de put tot stand was gekomen, vergraven. De stenen 

zijn uitgezocht en de kapotte exemplaren werden bij het dempen van de uitgraafkuil 

teruggeworpen in het bovenste deel van de vulling (vulling 2).

Afgaande op de vorm en ligging van de uitgraafkuil kon worden vastgesteld dat huis 

604 nog overeind stond op het moment dat de waterput geslecht werd. Vermoedelijk 

is deze kort nadien gesloopt.

vondsten en datering

In de vulling van waterput 644 werd een grote hoeveelheid materiaal aangetroffen. 

Behalve de houten funderingselementen werden in totaal 820 stukken geborgen. 

Veruit het grootste deel daarvan werd aangetroffen in de bovenste twee vullingen van 

de uitgraafkuil (vulling 1 en 2). Het vondstmateriaal bestond hoofdzakelijk uit huisraad. 

Afgaande op de diversiteit in het vormrepertoire, lijkt het erop dat een aanzienlijk deel 

van de inventaris is afgedankt. Dit kan in verband gebracht worden met het einde van 

het erf en de sloop van de bebouwing.

Het vondstmateriaal dateert overwegend uit de negentiende eeuw. Slechts enkele 

stukken zijn met zekerheid in de achttiende eeuw vervaardigd. In de insteek van de put 

werd slechts één stuk aardewerk gevonden. Een fragment van een kachelpan uit de 

insteek van de put wijst erop dat de put na 1780 is aangelegd. 

Uit de vullingen die aan de gebruiksfase van de put kunnen worden toegeschreven 

werden drie voorwerpen aangetroffen, allen van metaal: een kettingschakel (V1604), 

een spijker (V1614) en een onherkenbaar fragment.

Het overige materiaal is afkomstig uit de vullingen van de uitgraafkuil. Van de 

metaalvondsten had behalve de munten, een achttiende eeuwse Gelderse duit en een 

cent in 1861 geslagen onder Willem III, met name de patroonhuls daterende waarde. 

Deze behoorde bij een Beaumont-geweer, welke zijn vervaardigd voor het Nederlandse 

leger en hier tussen 1870 en 1895 werden gebruikt (figuur 23.149).

Figuur 23.148
Elzenhouten fundering van twee 
vernagelde lagen rond gezaagde 
planken (© BIAX Consult).
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Daarnaast omvatte het aardewerk een aanzienlijke hoeveelheid industrieel wit. Deze 

zijn door hun decors en merktekens dikwijls goed dateerbaar. De jongste stukken 

uit het ensemble zijn vervaardigd in 1877. De put moet derhalve na deze datum zijn 

gesloopt. Gelet op de datering van het bijbehorende huis 604, gebeurde dit voor 1900. 

De precieze bouwdatum van de put is minder nauwkeurig te bepalen. Afgaande 

op het volledige vondstensemble van de put, huis 604 en greppel 731 kan worden 

aangenomen dat het erf kort voor het begin van de negentiende eeuw werd ingericht. 

Put 644 wordt daarbij voorafgegaan door de putten 642 en 643, waarvan ten minste de 

laatste enige tijd in gebruik is geweest. Op grond daarvan wordt aangenomen dat put 

644 is gebouwd in het tweede kwart van de negentiende eeuw. 

archeobotanie

Uit de insteek en van het niveau van de vlechtwerkkrans zijn macrorestenmonsters 

genomen. Deze zijn geïnventariseerd (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2).

Het monster uit de insteek (V1600) heeft redelijk wat onverkoolde plantenresten 

opgeleverd, waaronder resten van boekweit (Fagopyrum esculentum), kapselfrag-

Figuur 23.149
Patroon van een Beaumont-geweer in de 
dempingslaag van waterput 644.

Tabel 23.258
Overzicht van vondst-
materiaal uit de sporen 
van waterput 644 naar 
vullingaard.
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Tabel 23.259
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
waterput 644 per context.
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menten van vlas (Linum usitatissimum) en enkele pitten van gewone braam (Rubus 

fruticosus). Van wilde planten zijn resten van akkerplanten, ruderalen, bomen (berk, 

Betula), struikhei (Calluna vulgaris) en dophei (Erica tetralix) gezien. Het monster van 

de fundering (V1646) heeft minder resten opgeleverd, die bovendien slechter bewaard 

zijn gebleven. In monster zijn enkele resten van boekweit gezien, naast resten van 

akkers, graslanden en ruderalen. 

23.5.5.21 Waterput 645 (S2612) (1950-1965 (1975)) / werkput 331 (figuur 
23.150)

onderzoek

Waterput 645 was reeds bij voorafgaand onderzoek naar ongesprongen explosieven 

aangetroffen. Omdat de begeleiden archeoloog de put tijdig als zodanig heeft kunnen 

identificeren, is de verstoring ervan beperkt gebleven tot de top van de uitgraafkuil. 

Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in twee delen. In eerste instantie is gekozen 

de coupe in noord-zuid richting te positioneren en het verstoorde deel opnieuw uit te 

graven. Daarbij werd het profiel gedocumenteerd tot aan de top van de bakstenen 

putschacht. Om logistieke redenen is gekozen in het tweede deel het tegenoverlig-

gende deel van het profiel te verdiepen. De leembodem en de gemetselde schacht 

waren dermate stevig dat het profiel in zijn geheel kon worden aangelegd. Na de 

documentatie hiervan is de schacht open gebroken om de opbouw van de vulling 

te documenteren. De vulling die verband houdt met de gebruiksfase van de put 

is handmatig doorgewerkt op vondstmateriaal en bemonsterd ten behoeve van 

archeobotanisch onderzoek. Voor een drietal vondsten van kunststof is besloten deze 

zijn fotografisch vast te leggen in het veld, maar niet mee te nemen.

grondspoor

Waterput 645 werd gekenmerkt door een kleine insteek. In het vlak tekende deze zich 

af als een afgeronde, vierkante kuil van 2,5 bij 2,5 m met in het midden een ronde kern 

met een diameter van 1,1 m. In doorsnede had de insteek een getrapt profiel waarbij 

de breedte van de onderste helft niet groter was dan de diameter van de putschacht. 

De bodem bevond zich op een diepte van 3,1 m op 11,3 m +NAP. In de vulling van de 

insteek werden twee lagen onderscheiden (vulling 2). Onderin bestond deze uit een 

rommelig pakket van overwegend brokken schoon leem. Aan de bovenzijde werd deze 

gevormd door teelaarde uit het akkerdek en bestond uit donker grijsbruin, humeus 

zand.

De onderste vulling van de putschacht bevond zich een bescheiden pakket van donker, 

zwartgrijs humeus zand vol met takken en onbewerkt hout (vulling 5). Tot vrijwel 

bovenin was de schacht vervolgens op gevuld met grof puin (vulling 4). Dit puin 

bestond geheel uit brokstukken van de putschacht. Het bovenste deel was gedempt 

met grof, geel zand (vulling 1). Het rommelige pakket grijsbruin zand met kleine 

brokken leem (vulling 6) vormde de demping van de kuil waarmee de put bij het explo-

sievenonderzoek werd benaderd. 

constructie en gebruik.

Voor de aanleg van de put is een smalle kuil gegraven tot ruim in de zandlaag (S5005.4) 

die zich onder het leempakket (S5005.2) en de begraven bodem (S5028) bevond. 

Door de stevigheid van de natuurlijke ondergrond was het mogelijk de insteek smal te 

houden. De insteek werd getrapt uitgegraven. In de zandige top van de bodem werd 

deze wat breder opgezet. Vervolgens werd de kuil in twee etappes versmald totdat het 

onderste deel de breedte van de op te bouwen putschacht had. 
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In de kuil werd vervolgens een schacht opgemetseld met een diameter van 1,1 m. 

Hiervoor werd geen afzonderlijke fundering aangebracht. De bakstenen die voor de 

schacht werden gebruikt waren geen specifieke, taps toelopende putstenen, maar 

halve en driekwart stukken van reguliere, hard gebakken bakstenen met een breedte 

van 10 en een dikte van 5 cm. 

verdwijnen van de constructie

Nadat de put buiten gebruik werd gesteld is deze gesloopt. Hierbij werd het bovenste 

deel van de put gesloopt tot een diepte van 0,5 m en werden de brokstukken in de 

schacht geworpen om deze te dempen. Afgaande op de omvang van de brokstukken is 

dit machinaal gebeurd. Het resterende deel werd gedempt met grof zand van elders.

vondsten en datering

In vulling van de put werden behalve het genoemde puin en natuurlijke hout, vijf 

vondsten gedaan. Opmerkelijk waren daarbij het fragment tuigleer en de schedel van 

een zoogdier (V3251). Het overige deel van het skelet ontbrak. Op de bodem van de 

put werden daarnaast twee plastic emmers gevonden welke ongetwijfeld gediend 

hebben voor het putten van het water. Deze emmers veronderstellen een naoorlogse 

datering. Afgaande op de verpakking van een pak shag moet de put in de jaren ’60 of 

’70 zijn gedempt.

Gelet op de bescheiden omvang van de gebruiksvulling wordt aangenomen dat de 

put slecht korte tijd in gebruik is geweest. Op grond daarvan wordt uitgegaan van een 

datering in der derde kwart van de twintigste eeuw. Vermoedelijk houdt de sloop van 

de put verband met de ruilverkaveling van het gebied in de jaren ’60.

Figuur 23.150
Profiel van waterput 645. 
Schaal 1:40.
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23.5.6 Kuilen

23.5.6.1 Kuil 622; spoelkuil (S1646) (1500 – 1600) / werkput 83 (figuur 
23.151)

onderzoek

Spoelkuil 622 bevond zich aan de zuidwestzijde van werkput 83. De precieze aard van 

dit spoor is onduidelijk. Het viel op door zijn bescheiden afmeting en diepte. Vanwege 

de aanwezigheid van en bekisting en de fijngelaagde opvulling, die onder natte 

omstandigheden tot stand moet zijn gekomen, is dit spoor in eerste instantie opgevat 

als waterput en als zodanig onderzocht. Daarbij speelde mee dat een alternatieve 

waterput voor huis 590 ontbrak. De geringe diepte van ervan en het gegeven dat 

de leemlaag niet doorbroken is, zodat water uit het onderliggende zandpakket kon 

opwellen, geeft echter aanleiding hier vraagtekens bij te plaatsen. Niet in de laatste 

plaats omdat het spoor afwijkt van de andere waterputten op de vindplaats. Ook 

andere functies zijn denkbaar voor een beschoeide kuil. Mogelijk betrof het hier een 

zgn. plukselkuil; een kuil waarin het pluksel (de rapen, spurrie en ander veervoer) 

gewassen werd. In dat geval zou men echter een donkerdere vulling verwachten van de 

aanhangende teelaarde. 

Het spoor is in eerste instantie in oostnoordoost- westzuidwestelijke richting 

gecoupeerd om het haaks te couperen. Vanwege het aantreffen van staanders op de 

hoeken is dit vanaf het derde vlak bij gesteld tot een oost-west oriëntatie. Verder is het 

onderzoek zonder nadere bijzonderheden verlopen. 

De gelaagde vulling onderin de put is met behulp van een bak bemonsterd voor 

palynologisch onderzoek. Uit de humeuze onderzijde van de uitgraafkuil is een 

monster genomen ten behoeve van archeobotanisch onderzoek.

grondspoor

Het spoor tekende zich in het vlak af als een bij benadering rechthoekige kuil van 3,1 

bij 2,6 m. De insteek was uitgegraven tot een diepte van 1,5 m waarbij de bodem zich 

bevond op 13,0 m +NAP. De westelijk wand was daarbij vrij steil terwijl deze aan de 

oostzijde een vertrapping. De vulling van de insteek was aan de westzijde betrekkelijk 

schoon en bestond uit heterogeen beigegrijs zand met enkele brokken schoon leem. 

Aan de oostzijde was deze aanmerkelijk humeuzer donker bruin van kleur (vulling 3) 

Mogelijk houdt dit verband met de naastgelegen greppel 725.

In het spoor werden verticale grijze bandjes (vulling 6) waargenomen op de grens 

tussen de insteek en de kernvulling. Deze worden gezien als de overblijfselen van 

houten planken van een bekisting. Op een plek werd hiervan nog een vermolmd 

fragment van een verticale staander aangetroffen. De vulling van de bekisting bestond 

uit een fijngelaagd pakket van licht beigebruin, licht grijs en grijs zand (vulling 4) .

Het bovenste deel van de kern was uitgegraven. In de vulling van de ontstane kuil 

werden drie vullingen onderscheiden. Onderin bevond zich een laag donker grijs, sterk 

humeus zand (vulling 5). De grijze laag hierboven (vulling 2) bevatte aanmerkelijk 

minder organische stof. Het bovenste deel van de uitgraafkuil was gevuld met 

grijsbruin zand en had een homogene structuur (vulling 1).

 

constructie en gebruik

De kuil is uitgegraven tot ruim in het leempakket (S5005.2), maar doorbreekt deze 

niet. Het verkrijgen van (schoon) water uit de onderliggende zandlaag (S5005.4) lijkt 

daarmee niet het doel te zijn geweest. De kuil wordt nu aan alle zijden ruime omgeven 
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door leem en vormt daarmee een effectieve container voor hemelwater waarbij het 

leem zorgt voor beperking van de inzijging hiervan in de bodem. Op deze manier is 

vermoedelijk een bassin gecreëerd met een hoog waterpeil zodat het water vanaf het 

maaiveld gemakkelijk toegankelijk was. 

De kuil werd beschoeid met een houten bekisting van 1,5 bij 1,5 m. Hiervoor werd op 

de vier hoekpunten een staander geplaatst waartegen vervolgens planken werden 

gestapeld. De gronddruk volstond om deze op hun plaats te houden. Onduidelijk is of 

de kuil ook van een bovengrondse opbouw was voorzien.

Uit de laagopbouw van de vulling is op te maken dat de kuil te minste eenmaal, 

gedeeltelijk werd opgeschoond. 

verdwijnen van de constructie

Nadat de spoelkuil buiten gebruik raakte, is deze ontmanteld. Hierbij is het bovenste 

deel uitgegraven. 

vondsten en datering

In de vullingen van de spoelkuil 622 werd slechts één voorwerp aangetroffen: een 

fragment Elmpter aardewerk uit de onderste vulling van de uitgraafkuil. De daterende 

waarde hiervan lijkt beperkt.

De spoelkuil doorsneed greppel 725 en moet derhalve na het begin van de zestiende 

eeuw zijn aangelegd. Op grond van de associatie met waterputten 630/631 en mest-/

beerkuilen 653/654 wordt spoelkuil 622 gedateerd in de zestiende eeuw. 

Figuur 23.151
Profiel van spoelkuil 622. Schaal 1:40.

 Tabel 23.260
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van spoelkuil 622 naar vullin-
gaard.

Tabel 23.261
Datering van het aardewerk uit de 
sporen van spoelkuil 622 per context 
(Tabel 23.262 is vervallen).
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23.5.6.2 Kuil 646; spoelkuil (S1766) (1775 – 1870 (1880)) / werkput 80 (figuur 
23.152 & 153)

onderzoek

Bij het onderzoek van dierbegraving 648 bleek zich hieronder nog een kuil te bevinden. 

De vulling hiervan week duidelijk af van de begraving en liet zien dat de kuil langere 

tijd open had gelegen. De kuil viel daarnaast op door de ligging ten opzichte van 

greppel 731. De greppel kwam hier, in de jongste fase, op uit.

De kuil werd onderzocht in relatie tot de begraving en de greppel. De goed 

geconserveerde humeuze vullingen zijn daarbij bemonsterd voor archeobotanisch 

onderzoek door middel van een monsterbak. 

Op basis van de grotendeels gelaagde, humeuze vulling en de relatie met de 

natuurlijke bodem, wordt de kuil beschouwd als spoelkuil. 

grondspoor 

Kuil 646 tekende zich onder de dierbegraving af als een rechthoekige kuil van circa 

4,5 bij 2,6 m. Deze was uitgegraven in de natuurlijke leembodem, maar doorbrak 

deze niet. De bodem was vlak en bevond zich op 12,7 m +NAP, 1,4 m onder het eerste 

sporenvlak. 

De opbouw van de vulling liet meerdere fasen van gebruik zien. De onderste vulling 

had een gelaagde structuur en bestond uit donker bruingrijs, sterk humeus zand 

afgewisseld met grijs zand (vulling 4). De kuil is vervolgens een keer opgeschoond 

waarbij een meer komvormige bodem ontstond. Hierop werd in de loop van de tijd 

een fijngelaagd pakket afgezet van donker bruingrijs humeus zand en grijs zand. 

Onderin was had e humeuze component de overhand (vulling 3) , naar boven toe 

vormden de dunne laagjes grijs zand het grootste deel van het pakket (vulling 2). Deze 

lagen worden in verband gebracht met de gebruiksfase van de kuil en wijzen erop da 

de kuil gedurende langere tijd open heeft gelegen en water heeft bevat. De lemige 

ondergrond voorkwam dat dit inzeeg. 

De kuil werd gedempt met een rommelig pakket grijsbruin zand met brokken schoon 

leem (vulling 1).

verdwijnen van de structuur 

Nadat de kuil buiten gebruik raakte, is deze gedempt. Nadien is op dezelfde plek een 

koe met haar kalf begraven (structuur 648). 

vondsten en datering

Uit de vulling van de spoelkuil werden veertien vondsten verzameld. Het aardewerk 

uit de gebruiksfase veronderstelt dat de kuil na het begin van de achttiende eeuw in 

gebruik was. De stukken uit de bovenste vulling laten zien dat deze op zijn vroegst na 

1870 moet zijn gedempt. Gelet op de relatie met andere structuren is deze datering 

niet eenduidig. Spoelkuil 646 wordt geassocieerd met huis 604 en maakte onderdeel 

uit van het bijbehorende erf. Op grond daarvan kan worden aangenomen de kuil op 

zijn vroegst is aangelegd in de late achttiende eeuw en uiterlijk omstreeks 1880 moet 

zijn gedempt. De kuil wordt oversneden door dierbegraving 648 en de jongste fase 

van greppel 731. Wanneer het fragment van het industrieel witte kopje inderdaad uit 

de demping van kuil 646 afkomstig is, behoren de genoemde elementen tot de laatste 

fase van het erf en zijn mogelijk zelfs te relateren aan de beëindiging ervan. 
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Figuur 23.152
Plattegrond van spoelkuil 646. 
Schaal 1:200.

Figuur 23.153
Profiel van spoelkuil 622. Schaal 1:40.

Tabel 23.264
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
spoelkuil 646 per context.

Tabel 23.263
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van spoelkuil 646 naar vullingaard.
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23.5.6.3 Kuil 647; leemwinning? (S2084) (1100 – 1600) / werkput 89 (figuur 
23.154 & 155)

onderzoek

Kuil 647 werd aangetroffen aan de noordzijde van werkput 89 waar deze 

doorschemerde tussen de bodemverbeteringskuilen S2086. Ter plaatse is het vlak 

vervolgens verdiept totdat de kuil zich duidelijk aftekende. Na documentatie van dit 

vlak is de kuil gecoupeerd. Daarbij is de zuidzijde verwijderd. Het onderzoek is zonder 

verder bijzonderheden verlopen.

grondspoor

Onder de bodemverbeteringskuilen tekende het spoor zich af als een, bij benadering, 

vierkante kuil van 2,5 bij 2,3 m. Op het diepste punt was de kuil 1,3 m ten opzichte van 

het eerste sporenvlak en had een grillige, getrapte bodem.

In de kuilvulling was een vijftal lagen te onderscheiden. Geheel onderin waren 

enkele schopsteken en scheuren opgevuld met heterogeen, beigegeel zand (vulling 

5). Deze vulling zal tot stand zijn gekomen door het terugvallen van aarde bij de 

aanleg. Vervolgens was de kuil over de gehele breedte opgevuld met een rommelig 

mengsel van grijs en beige zand bevond met kleine brokken leem en enkele brokken 

donker grijs, humeus zand (vulling 4). In het geheel was een gelaagde opbouw te 

onderscheiden. Hierop lag een pakket donker grijsbruin zand (vulling 1) met daarin 

kleine brokjes leem en onderin een band beigegeel leem. Aan de oost- en de west zijde 

van het spoor werden hierin opnieuw gaten in uitgegraven. Aan de westzijde was deze 

opgevuld met lichtgeel, schoon zand (vulling 3). Aan de oostzijde bestond het mengsel 

uit donker grijs zand met humeuze kluiten (vulling 2).

constructie en gebruik

De kuil werd uitgegraven tot in het pakket natuurlijk leem in de ondergrond, S5005.2. 

De vulling lijkt daarbij in een kort tijdbestek weer te zijn terug geworpen. Hierbij werd 

de humeuze grond als laatste terug gestort. Wat de aard van de beide ingravingen is, is 

niet duidelijk. Mogelijk horen deze bij de plantkuilen van structuur 729.

Afgaande op de relatie met de natuurlijke bodemlagen, de grillige bodem en het 

ogenschijnlijk snel dichten van de kuil wordt aangenomen dat het een leemwinnings-

kuil betrof.

Figuur 23.154
Plattegrond van spoelkuil 647. 
Schaal 1:200.
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vondsten en datering

In de kuilvulling werden geen vondsten aangetroffen. De kuil werd doorsneden door 

de bodemverbeteringskuilen S2086. Dit biedt echter geen handvatten voor een nadere 

datering 

23.5.6.4 Dierbegraving 648 (S1765) (1800 – 1880) / werkput 80 (figuur 
23.156 & 157)

onderzoek

Bij het onderzoek van greppel 731 werd onder de sporen van het machinale slechten 

hiervan en onder de uitgraafkuil van waterput 644 een kuil gevonden met daarin een 

runderskelet. De dierbegraving bevond zich daarbij aan het uiteinde van de genoemde 

greppel. 

Het skelet is te velde uitgeprepareerd, bestudeerd en beschreven. Toen gedurende het 

onderzoek bleek dat het om de resten van meerdere dieren ging, is het onderzoek in 

meerdere vlakken uitgevoerd. Na documentatie werd het skelet geborgen. De matige 

staat waarin deze verkeerde, maakte dat dit een hachelijke onderneming was. Het 

verzamelde botmateriaal is daardoor fragmentarisch.

grondspoor

De kuil had een rechthoekige vorm en mat 1,2 bij 1,0 m. De kuil bevatte de resten 

van een jong rund, waarschijnlijk een kalf. Het skelet was compleet, maar lag slechts 

gedeeltelijk in verband. Zo was de wervelkolom wel intact, maar waren de ribben 

losgekapt en lagen met een andere oriëntatie in de kuil. De ribben liggen dan onderling 

evengoed in verband, het geen erop duidt dat het karkas niet volledig is uitgebeend.

vondsten en datering

Behalve de gefragmenteerde skeletresten werden bij het onderzoek van de kuil 

twintig voorwerpen aangetroffen. Op grond van de aanwezigheid van industrieel wit 

aardewerk kan de kuil gedateerd worden in de negentiende eeuw.

De dierbegraving doorsneed de oudste vullingen van greppel 731. Dat wil zeggen de 

vullingen die tot stand zijn gekomen nadat dit deel van voorganger 736 opnieuw was 

uitgegraven. De begraving wordt doorsneden door de uitgraafkuil van waterput 644 en 

de vulling van greppel 731 voor zover deze verband houdt met het machinale slechten 

ervan als onderdeel van de ruilverkaveling. Daarmee moeten deze dieren begraven zijn 

op het erf van huis 604.

Figuur 23.155
Profiel van spoelkuil 647. Schaal 1:40.
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Figuur 23.156
Plattegrond van runderbegraving 
648. Schaal 1:200.

Figuur 23.157
Runderbegraving 648 in het vlak. Schaal 1:10.
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23.5.6.5 Kuil 649; afvalkuil (S2466) (1400-1425 ) / werkput 84 (figuur 23.92)

onderzoek

Kuil 649 werd aangetroffen bij het onderzoek van huis 595. Deze bevond zich aan 

de zuidzijde van de plattegrond bevond zich in het vierde travee, ter hoogte van de 

buitenwand. De kuil viel op door de grote hoeveelheid vondstmateriaal. Dit is in zijn 

geheel verzameld. 

Op grond van de ligging en samenstelling van de inhoud is de kuil geïnterpreteerd als 

afvalkuil. Afgaande op de oversnijding van de wand lijkt deze verband te houden met 

het verlaten en de sloop van het huis. 

grondspoor

De kuil was 2,5 bij 0,6 m en 0,2 m diep en was, buiten het vondstmateriaal, opgevuld 

met donker grijs heterogeen zand. Van een duidelijke humeuze mestlaag was geen 

sprake. Daarmee is het onwaarschijnlijk dat de kuil ooit voor de bereiding van mest 

werd aangelegd.

vondsten en datering

Kuil 649 bevatte een grote hoeveelheid vondstmateriaal: 493 stuks. Het leeuwendeel 

hiervan werd gevormd door het aardewerk. Dit bestond uitsluitend uit grijsbakkend en 

roodbakkend aardewerk en enkele stukken steengoed met zoutglazuur. Hieruit waren 

een aantal vormen te reconstrueren. Deze omvatte meerdere functiegroepen als voed-

selbereiding, -opslag, drinkgerei en verlichting.

De herkenbaarheid van de vormen maakte het mogelijk het ensemble vrij nauwkeurig 

te dateren. De deksel (r-dek-2) en de kom (r-kom-47) uit roodbakkend aardewerk 

werden in deze vorm voor heet eerst vervaardigd omstreeks het begin van de vijftiende 

eeuw. De grapen (r-gra-38) komen we daarentegen na het eerste kwart van die eeuw 

niet meer tegen. Op basis daarvan wordt aangenomen dat de kuil dateert uit het eerste 

kwart van de vijftiende eeuw.

Tabel 23.265
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van dierbegraving 648 naar 
vullingaard.

Tabel 23.266
Datering van het aardewerk uit de sporen 
van dierbegraving 648 per context.



catalOguS Structuren uit de middeleeuwen en nieuwe tijd    1297

23.5.6.6 Kuil 650; spoelkuil (S1450) ((1700)1725-1750) / werkput 81 (figuur 
23.158 & 159)

onderzoek

kuil 650 viel op door zijn constructie en was als zodanig de enige in zijn soort op de 

vindplaatsen. Afgaande op het vondstmateriaal is deze aanvankelijk geïnterpreteerd 

als beerput en als zodanig onderzocht. Zeker is dit echter niet. De leemlaag in de 

kuil vertoonde geen sporen van veelvuldig leeg scheppen en de vulling vertoonde 

gelijkenis met de teelaarde van het plaggendek. Een artisanale functie wordt niet 

uitgesloten. In verband met de zorgvuldig aangebrachte leemlaag is de kuil uiteindelijk 

geïnterpreteerd als spoelkuil, welke aan het einde van zijn gebruiksleven is gedempt 

met huishoudelijk afval.

Het spoor is haaks op greppel 737 gecoupeerd en het vondstmateriaal werd vanwege 

de ensemblewaarde zo volledig mogelijk verzameld in het veld. De vulling is 

bemonster voor archeobotanisch onderzoek, onder meer ter vergelijking met de 

mestlagen uit de potstallen en uit de overige mestkuilen. 

Tabel 23.267
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van afvalkuil 649 naar vullin-
gaard.

Tabel 23.268
Datering van het aardewerk uit de 
sporen van afvalkuil 649 per context.
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grondspoor

De kuil tekende zich in het vlak af als een rond spoor met een diameter van 2,0 m. 

Deze was 0,5 m diep, had een vlakke bodem en was geheel bekleed met een decimeter 

dikke laag grijze leem (vulling 2). In het midden van de kuil was deze, al dan niet met 

opzet, doorstoken. In deze leemlaag werden geen spitsporen waargenomen, wat 

verwacht zou mogen worden wanneer de kuil regelmatig werd leeg geschept.

De spoelkuil was opgevuld met een homogeen pakket donker bruingrijs, humeus zand 

met kleine brokjes schoon leem (vulling 1) en bevatte een aanzienlijke hoeveelheid 

aardewerk en baksteenpuin. Met uitzondering van de leembrokjes leek het vullingsma-

teriaal sterk op de teelaarde van het plaggendek. In combinatie met het ontbreken van 

een gelaagde opbouw of een duidelijke humeuze laag, lijkt deze vulling eerder verband 

te houden met de demping van deze kuil dan het gebruik ervan. 

verdwijnen van de constructie

Nadat de spoelkuil buiten gebruik raakte, is deze gedempt. Dit gebeurde vermoedelijk 

met grond van het akkerdek. Tegelijkertijd werd van de gelegenheid gebruik gemaakt 

om enig huishoudelijk afval de storten. 

 

vondsten en datering

In de vulling van kuil 650 werden 452 vondsten aangetroffen. Hoewel het grootste deel 

daarvan bestond uit aardewerk, viel de grote hoeveelheid spijkers hierin op. Hiervan 

werden er 79 aangetroffen. Het glas omvatte stukken vensterglas en fragmenten van 

een strijkglas en van een kelkglas.

Buiten enkele oudere fragmenten dateert het aardewerkensemble omstreeks de eerste 

helft van de achttiende eeuw. Daarbij gaan de oudere stukken mogen terug tot het 

Figuur 23.158
Plattegrond van spoelkuil 647. 
Schaal 1:200.

Figuur 23.159
Profiel van spoelkuil 647. 
Schaal 1:40.
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Tabel 23.269
Overzicht van vondstma-
teriaal uit de sporen van 
spoelkuil 650 naar vullin-
gaard.

Tabel 23.270
Datering van het aardewerk 
uit de sporen van spoelkuil 
650 per context.
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einde van de zeventiende eeuw. Het jongste materiaal werd vanaf de tweede helft van 

de achttiende eeuw vervaardigd. 

Dit materiaal vertegenwoordigd waarschijnlijk een deel van een huisraad die 

gedurende deze periode is vergaard. De depositie ervan in de spoelkuil markeert 

het einde van deze put, maar betekent niet dat deze gedurende die hele periode in 

gebruik was. Sterker, het gebrek aan sedimentatielagen of spitsporen in de leemlaag 

geeft aanleiding dit te betwijfelen. Vast staat dat kuil 650 kort na het midden van de 

achttiende eeuw moet zijn gedempt. Op basis daarvan wordt aangenomen dat deze in 

ieder geval in het tweede kwart van deze eeuw in gebruik was. Onduidelijk is of dat ook 

in het voorafgaande kwart het geval was. 

archeobotanie

Een monster uit de kuil (S1450, V928) is op macroresten geïnventariseerd (hoofdstuk 

26, bijlagen 1 en 2). Het monster bevat zeer veel houtskool en enkele verkoolde resten 

van dophei (Erica tetralix) en struikhei (Calluna vulgaris). Er zijn eveneens enkele 

onverkoolde zaden gevonden van vlier (Sambucus) en zegge (Carex). Het botanische 

materiaal verwijst niet naar een functie als spoelkuil, maar lijken eerder op de resten 

van een haard- of stookplaats. Analyse van de houtskool zou meer informatie kunnen 

opleveren.

23.5.6.7 Kuil 651 (S9126) (1200 – 1325) / werkput 205 

onderzoek

Kuil 651 maakte onderdeel uit van het middeleeuwse sporencluster dat werd 

aangetroffen bij het onderzoek aan het grafveld. Omdat deze geen onderdeel 

uitmaakte van de sporen van de huisplattegrond, is hieraan geen prioriteit gegeven. 

Qua documentatie moest worden volstaan met een beschrijving in het vlak een diepte 

bepaling met behulp van een guts. De precieze aard van de kuil is derhalve onbekend

grondspoor

Het spoor tekende zich af in het vlak als rechthoekig met een afgeronde kant en 

was 1,8 bij 1,3 m. De kuil was op zijn diepste punt 0,3 m diep en was opgevuld met 

bruingrijs, licht humeus zand met een heterogene structuur. 

vondsten en datering

In de kuil is geen vondstmateriaal aangetroffen. Op grond van zijn ligging wordt kuil 

561 geassocieerd met huis 592 en gedateerd tussen 1200 en 1325.

23.5.6.8 Kuil 652 (S9208) (1250 – 1325) / werkput 205 

onderzoek

Kuil 651 maakte onderdeel uit van het middeleeuwse sporencluster dat werd 

aangetroffen bij het onderzoek aan het grafveld. Omdat deze geen onderdeel 

uitmaakte van de sporen van de huisplattegrond, is hieraan geen prioriteit gegeven. 

Qua documentatie moest worden volstaan met een beschrijving in het vlak een diepte 

bepaling met behulp van een guts. De precieze aard van de kuil is derhalve onbekend

grondspoor

Het spoor tekende zich af in het vlak als een ovale kuil was 2,0 bij 1,8 m. De kuil was 

op zijn diepste punt 0,3 m diep en was opgevuld met een homogeen pakket donker 

bruingrijs, humeus zand.
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vondsten en datering

In de kuil werd een fragment grijsbakkend aardewerk aangetroffen. Op grond daarvan 

kan de kuil na het midden van de dertiende eeuw gedateerd worden. Op grond van zijn 

ligging wordt kuil 561 geassocieerd met huis 592 en gedateerd tussen 1250 en 1325.

23.5.6.9 Kuil 653; spoelkuil? (S1690) (1600 – 1700) / werkput 83 (figuur 
23.160)

onderzoek

Kuil 653 viel op door zijn rechthoekige vorm. Op grond daarvan werd aanvankelijk 

verondersteld dat het om een afval- of beerkuil ging zoals de gelijkvormige kuil 654. Bij 

nader onderzoek bleek de kuil geen vondstmateriaal te bevatten. Bovendien was op 

de bodem een kunstmatige leemlaag aangebracht. Daarmee vertoonde de kuil meer 

overeenkomsten met kuil 650 of 622. Omdat aangenomen wordt dat deze leemlaag is 

toegepast om opgevangen hemelwater vast te houden, is de kuil geïnterpreteerd als 

spoel- of plukselkuil.

De kuil is in noord-zuid richting gecoupeerd. In verband met de initiële interpretatie als 

beerkuil zijn de lagen bemonsterd voor organische microresten.

grondspoor

De kuil tekende zich in het vlak af als een rechthoekig spoor van 2,3 bij 2,1 m. De kuil 

was 25 cm diep en had een vlakke bodem. Hierop was een laag schone, blauwgrijze 

leem aangebracht (vulling 3). Daarop bevond zich een enigszins heterogene pakket 

grijsbruin, humeus zand (vulling 2). Het bovenste deel van de kuil was gevuld met 

donker bruingrijs zand (vulling 1). Dit sediment is waarschijnlijk teelaarde afkomstig uit 

het akkerdek.

vondsten en datering

In de vulling van kuil 653 werd geen vondmateriaal aangetroffen. Afgaande op de vor-

movereenkomst met kuil 654 en de ligging nabij waterput 631 en de genoemde kuil 

wordt aangenomen dat deze onderdeel uit maakte van hetzelfde erf en dateert in de 

zeventiende eeuw.

Tabel 23.271
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van kuil 652 naar vullingaard.

Tabel 23.272
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
kuil 652 per context.

Figuur 23.160
Profiel van spoelkuil 653. Schaal 1:40.
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23.5.6.10 Kuil 654; mest- of beerkuil (S1254) (1575 – 1600) / werkput 84

onderzoek

Kuil 654 bevond zich aan de zuidzijde van werkput 83 en viel op door zijn vierkante 

vorm en grote hoeveelheid vondstmateriaal. In combinatie met een relatief humusrijke 

vulling is deze geïnterpreteerd als mest- of beerkuil en is als zodanig bemonsterd op 

organische microresten. Gericht speurwerk naar sporen van een eventueel secreet 

bleef echter vruchteloos. Dit hoeft niets te betekenen aangezien de lichter constructie 

van een dergelijke structuur naar verwachting niet diep gefundeerd was.

De kuil werd in noord-zuid richting gecoupeerd. Vanwege de grote hoeveelheid 

vondstmateriaal is hierbij gekeken naar specifieke ligging van het materiaal in de kuil.

grondspoor

In het vlak tekende de kuil zich af als een rechthoekig spoor met een afmeting van 2,1 

bij 1,7 m. De kuil was 20 cm diep en had een vlakke bodem. De vulling bestond uit een 

homogeen pakket van donker grijs, humeus zand (vulling 1). Het vondstmateriaal was 

geheel onderdeel van deze laag en bevond zich hoofdzakelijk op de bodem van de kuil. 

Daarbij lag het willekeurig verspreid. Aan de zuidzijde was het bovenste deel van het 

spoor opgevuld met een heterogene laag grijsbruin zand (vulling 2).

vondsten en datering

In de onderste vulling van de kuil werden 248 voorwerpen aangetroffen, hoofdzakelijk 

aardewerk en metaal. Dit laatste bestaat uit een loden kogel, de helft van een deur- of 

kistscharnier en 56 spijkers.

Met uitzondering van twee fragmenten grijsbakkend aardewerk bestaat het aardewerk 

hoofdzakelijk uit roodbakkend materiaal en een kleine hoeveelheid steengoed met 

zoutglazuur. Het omvat een divers ensemble van vaatwerk: borden, grapen, kannen, 

koppen, kommen, potten flessen en een spreeuwenpot. De objectdatering van de 

afzonderlijke vormen veronderstelt een datering in de zestiende eeuw. Een bord en 

kan vertonen daarbij kenmerken die voorkomen vanaf het laatste kwart van die eeuw. 

Op grond daarvan wordt aangenomen dat deze vondsten in het laatste kwart van de 

zestiende eeuw in deze kuil zijn gestort. Daarbij wordt aangenomen dat de datering 

van twee fragmenten van een steengoed fles moet worden bijgesteld. 

archeobotanie

Het monster uit deze beerput heeft bij de inventarisatie geen verkoolde, noch 

onverkoolde macroresten opgeleverd (hoofdstuk 26, bijlagen 26.1 en 26.2). Er zijn wel 

enkele tientallen fragmenten houtskool aanwezig.

Tabel 23.273
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van kuil 654 naar vullingaard.
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23.5.6.11 Kuil 655; mestkuil (S1936) ((1250)1300 – 1350 (1400)) / werkput 82 
(figuur 23.161)

onderzoek

Kuil 655 bevond zich aan de noordoostzijde van werkput 82 en werd aanvankelijk 

opgevat als een segment van greppel 733. Bij het couperen bleek de vullingopbouw 

hiervan echter sterkt af te wijken. Deze bleek later overeen te komen met de 

opbouw van de kuilen 656 en 657 in werkput 89. Op grond daarvan wordt deze een 

vergelijkbare functie toegeschreven en geïnterpreteerd als mestkuil. 

Vanuit de initiële interpretatie als greppelsegment is kuil 655 alleen in de dwarsrichting 

gecoupeerd. Bij het uitgraven hiervan kon echter wel de oversnijding door kuil 

657 worden vastgesteld. Uit de verschillende vulling zijn monsters verzameld voor 

palynologisch onderzoek.

grondspoor

De kuil had een langgerekte vorm was 1,7 m breed en ten minste 7,2 lang. In de 

spoorvulling waren drie lagen te onderscheiden, op grond waarvan twee fasen van 

gebruik kunnen worden onderscheiden. Deze fasen moeten worden opgevat als twee 

afzonderlijke momenten die elkaar vermoedelijk in een kort tijdbestek opvolgen.

In de eerste fase werd de kuil uitgegraven tot een diepte van 20 cm en opgevuld met 

een vrijwel homogeen pakket van grijs zand (vulling 3). Vervolgens werd deze opnieuw 

Tabel 23.274
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
kuil 654 per context.
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uitgegraven tot een diepte van 34 cm. De vulling bestond ditmaal uit een rommelig 

mengsel van grijs met wit en donker, zwartgrijs , humeus zand (vulling 2). Vermoedelijk 

zijn deze laatste twee componenten afkomstig uit A- en E-horizonten en gaat het 

om een vermengde plaggenlaag. Het bovenste deel van de kuil was opgevuld met 

wederom een vrij homogeen pakket van donkergrijs zand (vulling 1).

vondsten en datering

In de vulling van kuil 655 werden drie fragmenten aardewerk aangetroffen. Deze 

dateren uit de dertiende eeuw. 

De kuil wordt geassocieerd met de kuilen 656 en 657, waarbij de laatste kuil 655 

doorsneed. Hoewel het aardewerk zijn oorsprong heeft in de dertiende eeuw, en 

daarmee een associatie met huis 590 suggereert, geeft de ligging ten zuiden van 

greppel 725 in combinatie met de overeenkomsten met de genoemde kuilen aanleiding 

te veronderstellen dat deze onderdeel was van het erf van huis 595. Op basis daarvan 

wordt de kuil gedateerd in de eerste helft van de veertiende eeuw. 

23.5.6.12 Kuil 656; mestkuil (S2351) (1300 – 1350 (1400)) / werkput 82, 88 
(figuur 23.162)

onderzoek

Kuil 656 bevond zich aan de noordrand van werkput 88 en is onderzocht in samenhang 

met kuil 657 en greppel 725. De kuil reikte niet tot in de leemlaag en was derhalve niet 

voor de winning van leem gegraven. Op grond van de laagopbouw en de vormovereen-

komsten met onder meer kuil 657 is de kuil geïnterpreteerd als mestkuil. 

grondspoor

In het vlak tekende de kuil zich af als een rechthoekig spoor van 8,4 bij 2,3 m. De kuil 

was uitgegraven tot een diepte van 0,6 m en had een, bij benadering, vlakke bodem 

waarin spitsporen te onderscheiden waren. De kuil had een gelaagde opvulling. Het 

grootste deel van de kuil was opgevuld met een heterogeen pakket met een grove 

laagopbouw (vulling 3, 4 en 5). Hierin wisselde (licht) humeus zand en humusarm, grijs 

zand elkaar af. Aan de onderzijde van deze (sub)lagen waren spitsporen herkenbaar. 

Op basis daarvan wordt het gehele pakket beschouwd als een onvolledig verwerkte 

Figuur 23.161
Profiel van spoelkuil 655. Schaal 1:40.

Tabel 23.275
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van kuil 655 naar vullingaard.

Tabel 23.276
Datering van het aardewerk uit de 
sporen van kuil 655 per context.
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eerdlaag, bestaande uit mest-, plaggen en teelaarde. Vulling 2 is hier vermoedelijk ook 

onderdeel van, maar is beter vermengd. De laag bestond uit donker grijsbruin, humeus 

zand en had een meer heterogene structuur. Het bovenste deel van de kuil was gevuld 

met een homogene laag grijsbruin zand (vulling 1). Vermoedelijk was dit een demping 

met teelaarde. 

vondsten en datering

In de vulling van de kuil werden twaalf stukken aardewerk aangetroffen, hoofdzakelijk 

uit de dempingslaag. De meeste stukken zijn afkomstig van te Elmpt vervaardigd 

vaatwerk. Op grond van de aanwezigheid van enkele scherven roodbakkend aardewerk 

en steengoed kan worden vastgesteld dat de kuil na het begin van de veertiende eeuw 

moet zijn dichtgeraakt. 

Kuil 656 doorsnijdt greppel 725 en wordt doorsneden door kuil 657. Op basis daarvan 

wordt deze gedateerd in de eerste helft van de veertiende eeuw, mogelijk het eerste 

kwart hiervan. 

Uitgaande van deze aardewerkdatering in combinatie met de ligging, kan de kuil 

geassocieerd worden met huis 595 en waterput 623.

23.5.6.13 Kuil 657; mestkuil (S2100) (1300-1350 (1400)) / werkput 84, 331 
(figuur 23.162)

onderzoek

Kuil 657 is in de breedte gecoupeerd en voor de helft machinaal afgewerkt ten behoeve 

van vondstmateriaal. Op grond van de vorm en ligging werd aangenomen dat de deze 

ofwel hoorde bij de mestkuilen of deel uit maakte van de greppels. In vorm en vulling 

wijkt de kuil echter van beide spoorgroepen af. 

grondspoor

De kuil tekende zich af als een enigszins rechthoekig spoor dat oost-west was 

georiënteerd en taps toeliep naar de westzijde. De kuil was 4,6 bij 1,6 m en 0,5 m diep 

en werd gekenmerkt door een smalle bodem waarmee deze een enigszins V-vormig 

profiel had.

De brokken schoon zand (vulling 4) zijn waarschijnlijk kort na de aanleg in de kuil 

gerold. De onderste vulling bestond uit licht grijsbruin zand (vulling 4). Hierop lag 

een pakket donker bruingrijs, humeus zand (vulling 2). Dit materiaal vertoonde meer 

gelijkenis met het sediment uit het plaggendek, dan met mestlagen. Het bovenste deel 

Tabel 23.277
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van kuil 656 naar vullingaard.

Tabel 23.278
Datering van het aardewerk uit de sporen 
van kuil 656 per context.
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van de kuil was opgevuld met een rommelig mengsel van grijs en geel zand (vulling 1) 

en kan als dempingslaag beschouwd worden. 

vondsten en datering

In de vulling van de kuil werd twee vondsten aangetroffen: een mes (V1906) en een 

fragment Elmpter aardewerk. Daarmee dateert de kuil na het midden van de twaalfde 

eeuw. 

Afgaande op de ligging en oriëntatie, behoort de kuil tot de laatmiddeleeuwse 

bewoningsfase, vermoedelijk als onderdeel van erf 595.

23.5.6.14 Kuil 658, mestkuil (S2695) ((1475)1500-1550) / werkput 331 (figuur 
23.163)

onderzoek

In het veld werd kuil 568 beschouwd als een (perceels)greppel. Deze is machinaal 

gecoupeerd en gedeeltelijk afgewerkt voor vondstmateriaal. Pas in tweede instantie 

is deze op grond van de vorm, vulling en laagopbouw geïdentificeerd als mestkuil. De 

humeuze laag op de bodem, het restant van een veronderstelde mestlaag, is niet als 

zodanig bemonsterd.

grondspoor 

De kuil tekende zich in het vlak af als een lang, rechthoekig spoor met een afmeting 

van 10,8 bij 1,5 m. Deze was 0,3 m diep uitgegraven en had een glooiende bodem 

waarin vier spitbanen te onderscheiden waren. Onderin bevond zich een donkere, 

zwartgrijze, sterk humeuze laag (vulling 2), welke met name onder in de spitbanen 

bewaard is gebleven. Deze laag wordt beschouwd als het restant van een mest- of 

eerdlaag. Aan de bovenzijde was deze laag grijzer en vertoonde een grillige laag 

opbouw, die mogelijk aan het gebruik van plaggen mag worden toegeschreven. Hierop 

lag een rommelig pakket donkergrijs zand met leembrokken (vulling 1). Hierin bevond 

zich een laag schoon leem (vulling 3). Dit pakket wordt toegeschreven aan de demping 

van de kuil nadat deze in buiten gebruik werd gesteld.

vondsten en datering

In de grond waarmee de kuil gedempt is, werd een scherf aangetroffen: het fragment 

van een kan uit grijsbakkend aardewerk. De daterende waarde hiervan is beperkt.

De kuil oversnijdt de greppel S2518 van erfgreppel 741. Op grond daarvan wordt deze 

in gedateerd in het laatste kwart van de vijftiende of de eerste helft van de zestiende 

eeuw.

Tabel 23.279
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van kuil 657 naar vullingaard.

Tabel 23.280
Datering van het aardewerk uit de sporen 
van kuil 657 per context.
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23.5.6.15 Kuil 659; mestkuil? (S2368) ((1650)1675 – 1725) / werkput 85

onderzoek

Kuil 659 werd aangetroffen onder het sporencluster bestaande uit de waterputten 639, 

640 en 641, greppel 671 en de sporen van het woongedeelte van huis 603. Het beeld 

dat we hiervan hebben, is om die reden erg fragmentarisch en berust grotendeels 

uit een reconstructie op basis van waarnemingen in de coupes van de genoemde 

structuren. De beste doorsnede is gemaakt ter hoogte van de gootbank S2180. De kuil 

is niet bemonsterd.

 

grondspoor

In het vlak tekende kuil 659 zich af als een langgerekt spoor van circa 12,6 bij 3,6 m. 

De kuil was uitgegraven tot een diepte van circa 1,0 m. In de vulling ervan waren 

verschillende lagen te onderscheiden. Onderin bevond zich een pakket donker bruin, 

humeus zand, waarin afzonderlijke kluiten te onderscheiden waren (vulling 4). Hierop 

bevond zich een laag beige grijs, schoon zand (vulling 3). Hierop was een laag donker 

bruingrijs, humeus zand gestort met daarin kleine brokjes schoon leem (vulling 2). De 

bovenste vulling van de kuil bestond uit een rommelig pakket van grijsbruin zand, licht 

beigegrijs zand en grote brokken schoon leem (vulling 1). Deze laatste bevonden zich 

overwegend onderin deze vulling.

vondsten en datering

Uit de vulling van kuil 659 werden vijf voorwerpen verzameld, allen uit de bovenste 

laag van de spoorvulling. Een duit geslagen (V2008) in Friesland tussen 1675 en 1724 

laat zien dat de kuil niet voor het laatste kwart van de zeventiende eeuw kan zijn 

gedempt. 

Kuil 659 wordt doorsneden door huis 603 en bijbehorende elementen en dateert 

derhalve voor het midden van de achttiende eeuw. De kuil wordt geassocieerd 

met huis 602. Wanneer de kuil precies is aangelegd is moeilijk vast te stellen, maar 

aangenomen wordt dat deze niet jarenlang heeft open gelegen. Op grond daarvan 

wordt deze gedateerd tussen het laatste kwart van de zeventiende eeuw en het eerste 

kwart van de achttiende eeuw.

 

Figuur 23.163
Profiel van kuil 658. Schaal 1:40.

Tabel 23.281
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van mestkuil 658 naar vullingaard.

Tabel 23.282
Datering van het aardewerk uit de sporen 
van mestkuil 658 per context.
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23.5.6.16 Kuil 660 (S1665) (1400 – 1500) / werkput 83 (figuur 23.164)

onderzoek

Kuil 660 bevond zich aan de zuidzijde van werkput 83 en viel op door zijn grijze vulling. 

De kuil is in relatie met de oversnijdende paalkuilen S1803 en S1806 onderzocht. Dit 

verliep zonder nadere bijzonderheden.

grondspoor

In het vlak tekende de kuil zich af als een onregelmatig gevormd spoor een afmeting 

van 2,9 bij 2,1 m. De kuil was 0,7 m diep en had een grillige, bij benadering vlakke 

bodem. De vulling bestond uit een rommelig pakket van overwegend grijs, humeus 

zand (vulling 1). Deze was sterk gebioturbeerd. 

vondsten en datering

In de vulling van kuil werden elf voorwerpen aangetroffen. Meest opvallend daarbij 

was een compleet aardewerken ‘stempel’; een kegelvormig object dat uit een baksteen 

was vervaardig. Aan beide zijden was een stervormig figuur uitgeslepen. Van een 

echt huismerk lijkt evenwel geen sprake en de grove uitvoering doet vermoeden dat 

het geen professionele toepassing kende. Niettemin is betreft het een bijzonder stuk 

waarvan het precieze gebruik onbekend is.

Het overige aardewerk bestond uit grijs- en roodbakkend aardewerk en een stuk 

steengoed met zoutglazuur. Dit ensemble dateert uit de vijftiende eeuw. 

Tabel 23.283
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van kuil 659 naar vullingaard.

Tabel 23.284
Datering van het aardewerk uit de sporen 
van kuil 659 per context.

Tabel 23.285
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van kuil 660 naar vullingaard.

Tabel 23.286
Datering van het aardewerk uit de 
sporen van kuil 660 per context.
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23.5.6.17 Kuil 661; afvalkuil (S2313) (1680-1700) / werkput 92 (figuur 23.166 
& 167)

onderzoek

Kuil 661 bevond zich aan de noordrand van werkput 92 en is in relatie tot greppel 745 

onderzocht. De kuil bevatte opvallend veel vondstmateriaal. Omdat de vulling verder 

niet bijzonder humusrijk was, lijkt de kuil geen verband te houden met mestbereiding 

geassocieerd. Aangenomen wordt dat het hier om een depositie van afval gaat. 

grondspoor

In het vlak tekende de kuil zich af als een bij benadering rechthoekige kuil, die aan de 

noordzijde werd afgesneden door greppel S2317 en S1430. De kuil was 1,7 m breed en 

ten minste even zo lang. In doorsnede was de kuil komvormig waarbij het diepste punt 

van de grillige bodem zich 0,4 m onder het sporenvlak bevond. De vulling van de kuil 

bestond uit een heterogeen pakket donker grijsbruin zand.

vondsten en datering

Uit de kuilvulling werden 106 vondsten geborgen. Meest opvallend was een grote 

ijzerslak (V1819). Deze was 25 bij 25 bij 17 cm en woog 10,7 kg. Op grond van de 

afmeting en de enigszins vierkante vorm wordt aangenomen dat de slak als poer is 

gebruik voordat deze werd afgedankt. De kuil bevatte verder het grootste deel van een 

ruiterspoor (V1831) en een half hoefijzer (V1811). 

Op enkele fragmenten kleipijp en een stuk geglazuurd steengoed bestond het 

aardewerk bestond uitsluitend uit delen van roodbakkende producten. Het materiaal 

dateert uit de zeventiende eeuw. Aan de hand van de ketel van een kleipijp kon worden 

vastgesteld dat het materiaal daarbij na 1680 moet zijn gestort.

Figuur 23.164
Profiel van kuil 660. Schaal 1:40. (Figuur 
23.165 is vervallen.).

Tabel 23.287
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van afvalkuil 661 naar vullingaard.
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Figuur 23.166. 
Plattegrond van afvalkuil 661. 
Schaal 1:200.

Figuur 23.167
Profiel van afvalkuil 661. Schaal 1:40.

Tabel 23.288
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
afvalkuil 661 per context.
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23.5.6.18 Kuil 662; mestkuil (S2327) (1300 – (1350) 1400) / werkput 88 (figuur 
23.168)

onderzoek

Deze kuil werd aangetroffen aan de zuidzijde van werkput 88 en tekende zich pas 

duidelijk af nadat het vlak voor het tweede maal werd verdiept. De kuil is vervolgens 

in de lengterichting gecoupeerd zodat daarbij de relatie met greppel/plantkuilenrij 

735 kon worden vastgesteld. Op grond van de humeuze kuilvulling met zijn gelaagde 

opbouw en de vormovereenkomst met andere kuilen, is kuil 662 geïnterpreteerd als 

mestkuil. 

grondspoor

Kuil 662 tekende zich in het vlak af als een langgerekt spoor van 4,3 bij 1,5 m. De kuil 

was uitgegraven tot een diepte van 60 cm en reikte daarmee tot op de top van de 

natuurlijke leemlaag (S5005.2). De kuil had een overwegend vlakke bodem en een 

humeuze vulling waarin met name onderin een gelaagde opbouw in te onderscheiden 

was. 

De onderste laag bestond uit een heterogeen pakket donker bruingrijs, humeus zand 

(vulling 3). Aan de zijkant was deze iets minder humushoudend (vulling 4). Hierop 

bevond zich een gelaagd pakket van donker, zwartgrijs humeus zand met daarin enkele 

lagen grijs en lichtgrijs zand (vulling 2). Behalve deze laagopbouw onderscheidde deze 

laag zich niet van het bovenliggende pakket (vulling 1). Vermoedelijk gaat het hier om 

een eerdlaag waarvan de onderzijde minder goed verwerkt is. 

vondsten en datering

In bovenste vulling van de kuil werden twee stukken aardewerk aangetroffen: een 

fragment Elmpter aardewerk en een scherf grijsbakkend aardewerk. Op grond daarvan 

kan worden vastgesteld dat de kuil na het midden van de dertiende eeuw werd 

gedempt.

Kuil 662 doorsneed greppel 734 en wordt doorsneden door greppel/plantkuilenrij 735. 

Op basis daarvan moet deze zijn gegraven na het begin van de veertiende eeuw en 

voor het begin van de vijftiende eeuw. In combinatie met het aardewerk wordt een 

datering in de eerste helft van die eeuw vermoed. 

Tabel 23.28
 Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van mestkuil 662 naar vullingaard.

Tabel 23.290
Datering van het aardewerk uit de sporen 
van mestkuil 662 per context.
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23.5.6.19 Kuil 674; mestkuil? (S4024) ((1150) 1400 – 1500) / werkput 84, 331 
(figuur 23.169)

onderzoek

Kuil 674 bevond zich direct ten zuiden van greppel 720. De kuil is in de breedte 

gecoupeerd en voor de helft machinaal afgewerkt ten behoeve van vondstmateriaal. 

Op grond van de vorm en ligging werd aangenomen dat de deze ofwel hoorde bij de 

mestkuilen of deel uit maakte van de greppels. In vorm en vulling wijkt de kuil echter 

van beide spoorgroepen af. 

grondspoor

De kuil tekende zich af als een enigszins rechthoekig spoor dat oost-west was 

georiënteerd en taps toeliep naar de westzijde. De kuil was 4,6 bij 1,6 m en 0,5 m diep 

en werd gekenmerkt door een smalle bodem waarmee deze een enigszins V-vormig 

profiel had.

De brokken schoon zand (vulling 4) zijn waarschijnlijk kort na de aanleg in de kuil 

gerold. De onderste vulling bestond uit licht grijsbruin zand (vulling 4). Hierop lag 

een pakket donker bruingrijs, humeus zand (vulling 2). Dit materiaal vertoonde meer 

gelijkenis met het sediment uit het plaggendek, dan met mestlagen. Het bovenste deel 

van de kuil was opgevuld met een rommelig mengsel van grijs en geel zand (vulling 1) 

en kan als dempingslaag beschouwd worden. 

vondsten en datering

In de vulling van de kuil werd één vondst aangetroffen: een fragment Elmpter 

aardewerk. Daarmee dateert de kuil na het midden van de twaalfde eeuw. 

Afgaande op de ligging en oriëntatie kan de kuil geassocieerd worden met greppel 720, 

kuil 675 en bijgebouw 611. Op grond daarvan wordt aangenomen dat deze behoorde 

tot de laatmiddeleeuwse bewoningsfase en dateerde uit de vijftiende eeuw. 

Figuur 23.168
Profiel van mestkuil 662. Schaal 1:40.

Tabel 23.291
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van kuil 674 naar vullingaard.

Tabel 23.292
Datering van het aardewerk uit de sporen 
van kuil 674 per context.
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23.5.6.20 Kuil 675; mestkuil (S2493) ((1325)1400-1425) / werkput 84 (figuur 
23.170)

onderzoek

Kuil 675 bevond zich direct ten zuiden van greppel 720 en werd in eerste instantie 

beschouwd als onderdeel van bijgebouw 613. Op grond van het vondstmateriaal werd 

dit later weer betwijfeld en is gekozen beide elementen als afzonderlijke structuren te 

beschouwen. 

Kuil 675 werd in kwadranten onderzocht waarbij twee secties machinaal zijn 

opgegraven. Na documentatie van de profielen is de mestlaag bemonsterd op 

ecologische resten. 

grondspoor

In het vlak tekende de kuil zich af als een lang, rechthoekige spoor met een afmeting 

van 5,9 bij 1,6 m. In de doorsnede waren twee duidelijke niveaus te onderscheiden in 

de diepte van uitgraving. Aan de westzijde was de kuil uitgegraven tot een diepte van 

0,7 m, aan de oostzijde reikte deze slechts 0,4 m diep. Aan de westzijde had de kuil 

een grillige bodem. Daarbij bestond de onderste vulling uit grove brokken gebroken 

natuurlijke bodem (vulling 4). Deze vulling werd tevens waargenomen aan de uiterste 

oostzijde van de kuil. Alleen aan de westzijde bevond zich op deze laag bevond zich 

een dik, homogeen pakket donker zwartgrijs, humeus zand (vulling 3). De gedeeltelijk 

afdekkende laag midden bruin zand (vulling 2) was met name aan de westzijde nog 

duidelijk herkenbaar. Over de gehele lengte was de kuil tot slot opgevuld met een dik 

pakket donker grijsbruin, humeus zand (vulling 1). Of de ingraving die aan de westzijde 

in het profiel werd waargenomen zich uitstrekte over de gehele breedte van de kuil of 

dat het hier om een paalkuil ging is onduidelijk.

Op grond van de humeuze vulling en de parallellen in laagopbouw met de potstallen 

van de huizen 598, 600 en 601, wordt aangenomen dat het hier ging om een mestkuil. 

datering

In de vulling van de mestkuil werden vier stukken aardewerk gevonden. Het jongste, 

een fragment steengoed, bevond zich in de eerdlaag en dateerde uit de vijftiende 

eeuw. 

De mestkuil vertoont sterke gelijkenissen met mestkuil 674 en bijgebouw 611. Op 

grond van de ligging wordt vermoed dat deze kuil onderdeel was van bijgebouw 613 en 

geassocieerd met het erf van huis 595. Daarom wordt uitgegaan van een datering in de 

veertiende of vroege vijftiende eeuw.

Figuur 23.169
Profiel van mestkuil 674. Schaal 1:40.
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23.5.7 Omheining en erfinrichting

23.5.7.1 Greppel 671; huisgreppel (S2145 & S2168) (1750 – 1775) / werkput 
85 

onderzoek

Greppel 671 bestond uit twee segmenten (S2145 en S2168) en flankeerde huis 603 

aan de oost en noordzijde. Het vormde de grens tussen de huisplaats en het achtererf 

en deed dienst als afvoer van vuil water vanuit het woongedeelte. De greppels zijn 

gecoupeerd en gedeeltelijk afgewerkt voor vondstmateriaal.

grondspoor

De beide greppelsegmenten waren tussen de 1,0 en 1,3 m breed en 0,3 m diep en 

opgevuld met donker grijsbruin zand. De ligging van de greppeldelen sloot nauw aan 

op de eerste constructiefase van huis 603. Het zuidelijke segment van de greppel was 

voorzien van een smalle uitloper die zich, vanaf het hoekpunt van huis 603 uitstrekte 

naar het zuiden een daar waarschijnlijk uit kwam op een sloot.

Tussen beide segmenten was een onderbreking van 4,0 m. Deze verschafte toegang 

van het stalgedeelte van huis 603 tot waterput 639 en de rest van het achtererf. 

Figuur 23.170
Profiel van mestkuil 675. Schaal 1:40.

Tabel 23.293
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van kuil 675 naar vullingaard.

Tabel 23.294
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
kuil 675 per context.
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vondsten en datering

In de greppel werden 52 vondsten gedaan, waarvan het grootste deel bestond uit 

aardewerk. Dit materiaal dateerde overwegend uit de zeventiende en achttiende 

eeuw. Negentiende eeuws materiaal ontbreekt. Afgaande op de samenstelling van het 

ensemble is het materiaal niet allemaal aan een periode van gebruik toe te schrijven, 

maar heeft vermenging opgetreden met ouder materiaal. Op grond van fragmenten 

van een bord uit witbakkend aardewerk kan worden afgeleid dat de greppel is 

gedempt na het begin van de achttiende eeuw.

De greppel kan worden geassocieerd met de eerste fase van huis 603 en doorsnijdt 

greppel 727. Op grond daarvan zal deze omstreeks het midden van de achttiende 

eeuw zijn gegraven; in ieder geval niet eerder dan het tweede kwart van die eeuw. De 

greppel wordt doorsneden door de insteek van waterput 641. Op grond daarvan moet 

de greppel omstreeks 1775 alweer gedempt zijn.

Uit de vulling van de greppel werden 13 vondsten geborgen. Het aardewerk uit de 

eerste fase veronderstelt dat de greppel niet voor het laatste kwart van de zeventiende 

eeuw kan zijn opgevuld. Het materiaal uit de tweede fase toont dat de greppel na het 

begin van de achttiende eeuw moet zijn gedempt. 

Tabel 23.295
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van huisgreppel 671 naar vullin-
gaard.

Tabel 23.296
Datering van het aardewerk uit de sporen 
van huisgreppel 671 per context.
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23.5.7.2 Plantkuilenrij 672 (1775 – 1850 ) / werkput 85 

onderzoek

Deze structuur bestond uit een rij kuilen die het noordelijke deel van huis 603 aan de 

oost- en westzijde flankeerden . Op grond van vorm, vulling en ligging zijn deze als 

plantkuilen geïnterpreteerd. Een selectie hiervan is gecoupeerd.

grondspoor

De vorm van de kuilen varieerde van rond tot afgerond rechthoekig, waarbij de 

afmeting ongeveer 1,5 bij 1,0 m bedroeg. maar de afmeting is vrij consistent. De kuilen 

waren komvormig in doorsnede, 0,3 tot 0,4 m diep en opgevuld met donker grijsbruin, 

humeus zand. In geen van de kuilen waren kernen te onderscheiden of was sprake 

van een gefaseerde opvulling. Enkele kuilen hadden een wat onregelmatigere vorm. 

Vermoedelijk gaat het hier hierbij om een herplanting.

vondsten en datering

In de vulling van de plantkuilen werd slechts één fragment, roodbakkend, aardewerk 

aangetroffen. De daterende waarde hiervan is beperkt.

De plantkuilen omsluiten het noordelijke deel van huis 603 en kunnen op grond 

daarvan met dit huis geassocieerd worden. De kuilen strekken zich daarbij uit voorbij 

de contour van greppel 671. Op grond daarvan kan worden aangenomen dat deze 

kuilen horen tot een jongere bouwfase van de boerderij waarbij deze is uitgebreid. 

Daarmee dateren deze op zijn vroegst in het laatste kwart van de achttiende eeuw. 

Aangenomen kan worden dat de beplanting werd verwijderd met de sloop van het huis 

kort na het midden van de negentiende eeuw. 

23.5.7.3 Greppel 720; erfomgreppeling (1325 – (1410) 1500)) / werkput 83, 
84, 89, 330, 331

onderzoek

Structuur 720 is een samenstel van greppels die huis 595, bijgebouw 594 en waterput 

623 omsloten en vermoedelijk de (initiële) afbakening van het erf vormde. Omdat dit 

deel van de vindplaats in delen werd onderzocht, werd de functie van deze greppels 

werd pas herkend bij de uitwerking. In het veld zijn de greppels slecht beperkt 

onderzocht.

grondspoor

De omgreppeling werd gevormd door twee greppels. De noordelijke was oostzuidoost-

westnoordwest georiënteerd en boog aan de oostzijde af in zuidoostelijke richting. Aan 

de westzijde strekte deze zich uit voorbij de rand van de werkput. Mogelijk behoorde 

het rechte greppelsegment dat zich in het verlengde bevond in werkput 83, 89 ook tot 

deze greppel. De noordelijke greppel was 1,4 m breed en 0,2 m diep en opgevuld met 

grijsbruin, licht humeus zand. 

Tabel 23.297
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van plantkuilen 672 naar vullin-
gaard.

Tabel 23.298
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
plantkuilen 672 per context.
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De zuidelijke greppel was eveneens oostzuidoost-westnoordwest gericht. Aan de 

westzijde boog deze met een scherpe hoek af in noordnoordwestelijke richting. Op het 

breedste stuk was deze greppel 1,7 m breed. De diepte van dit segment is onbekend. 

De greppel was opgevuld met donker grijsbruin, humeus zand.

vondsten en datering

De 28 vondsten die in deze greppels werden aangetroffen waren hoofdzakelijk 

afkomstig uit de zuidelijke greppel. Het aardewerkensemble dateert uit de veertiende 

en vijftiende eeuw. De fragmenten van een bord uit de late zeventiende of achttiende 

eeuw wijken dermate af van dit beeld dat deze als intrusief worden beschouwd. 

Vermoedelijk moeten deze worden toegeschreven aan de latere bodemverbeterings-

activiteiten op de vindplaats. 

Uit de vondst van een fragment van een voorraadpot kan worden afgeleid dat de 

greppel op zijn vroegst is dichtgeraakt omstreeks het begin van de zestiende eeuw. 

De greppels worden op grond van hun vorm en ligging geassocieerd met huis 595, 

bijgebouw 594, waterput 623 en bermgreppels 721. Op grond daarvan worden deze 

gedateerd tussen het eerste kwart van de veertiende eeuw en het begin van de 

vijftiende eeuw. Afgaande op het aardewerk is het aannemelijk dat het zuidelijke 

deel van de greppel nog in gebruik is gebleven in de vijftiende eeuw, mogelijk als 

perceelsgrens samen met haag 735. 

Tabel 23.299
Overzicht van vondstmateriaal 
uit de sporen van erfgreppel 
720 naar vullingaard.

Tabel 23.300
Datering van het aardewerk 
uit de sporen van erfgreppel 
720 per context.
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23.5.7.4 Greppel 724; erfgreppel (1325 – 1410) / werkput 84, 85, 331

onderzoek

structuur 724 bestond uit een rij aaneengesloten smalle greppels die een zuidelijke 

begrenzing lijken te vormen van het erf van huis 595. De greppel omsluit de 

bijgebouwen en mestkuilen van dit erf. De greppels zijn spaarzaam gecoupeerd in 

relatie tot aangrenzende sporen. 

grondspoor 

De greppel als geheel was oost-west georiënteerd en boog aan de westzijde af in 

noordwestelijke richting. De greppel was 0,8 m breed en bestond uit enkel segmenten 

waarvan wordt aangenomen dat deze gelijktijdig in gebruik waren. De vulling van deze 

greppels bestond uit donker grijs, humeus zand. 

vondsten en datering

In de vulling van deze greppel werden zes fragmenten aardewerk aangetroffen. De 

stukken Elmpt en een deel van een kom uit grijsbakkend aardewerk sluiten netjes aan 

bij de datering van het erf van huis 595. Op grond daarvan wordt de greppel gedateerd 

in de veertiende eeuw. 

23.5.7.5 Greppel 725; erfgreppel (1150 – 1350) / werkput 82, 83, 88, 89, 91, 
330 

onderzoek

Greppel 725 was de meest noordelijke van de ‘L-vormige’ greppels, welke een groot 

deel van vindplaats 51 aan de west en zuidzijde omsloten. De greppel werd veelvuldig 

oversneden andere structuren en is meermaals gecoupeerd om de onderlinge relaties 

hiermee vast te stellen. Niet in alle gevallen was de precieze spoorrelatie hierbij 

duidelijk herkenbaar. Op grond van oversnijdingen van gerelateerde elementen 

(bijvoorbeeld de plantkuilen van structuur 730) of associaties met andere, gedateerde 

structuren (zoals die van greppel 728 met greppel 733), kon uiteindelijk worden 

vastgesteld dat deze greppel tot de oudste post-Romeinse elementen op deze 

vindplaats behoorde. 

grondspoor 

De greppel liep aan de westzijde in zuidzuidoostelijke richting, boog af in oostelijke 

richting om met een flauwe bocht in noordnoordoostelijke richting te eindigen. De 

greppel was 2,0 m breed en 0,5 m diep. De vulling varieerde enigszins binnen het 

tracé, maar in het algemeen werden hierin drie lagen onderscheiden. Onderin bevond 

zich een heterogene laag licht beigegrijs zand (vulling 3). Deze werd gevormd door 

Tabel 23.301
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van erfgreppel 724 naar vullin-
gaard.

Tabel 23.302
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
erfgreppel 724 per context.
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natuurlijk bodemmateriaal dat kort na het uitgraven in de greppel raakte. Hierop 

bevond zich een pakket donker, zwartgrijs, humeus zand (vulling 2) Deze laag is toe te 

schrijven aan de gebruiksfase van de greppel. Het bovenste deel van de vulling bestond 

aan de zuidoostzijde van de greppel uit een rommelig mengsel van donker grijs, 

zwartgrijs en grijswit zand (vulling 1) waarin op sommige plekken nog afzonderlijke 

plaggen te herkennen waren. Meer naar het westen was de vulling aanmerkelijk 

bruiner en was de greppel gedempt met een homogeen pakket teelaarde. Tussen deze 

verschillende zones was geen scherpe grens aan te wijzen.

verdwijnen van de structuur 

Nadat de greppel buiten gebruik raakte, is deze gedempt. De variatie in de hiervoor 

gebruikte grond verschaft vermoedelijk een indicatie van het gebruik van de 

naastgelegen grond of de functie-indeling van het erf. Aan de westzijde was de grond 

vrijwel zeker afkomstig van naast- of nabij gelegen bouwland. De grijze, rommelige 

vulling aan de zuidzijde vertoont enige overeenkomsten met de opvolgende 

mestkuilen. Dit suggereert dat op het naastgelegen perceel geen teellaag was 

ontwikkeld of de voorafgaande periode in deze hoek van het erf ook al mestbereiding 

met behulp van plaggen plaats vond. 

vondsten en datering

In de vulling van greppel 725 werden vijf fragmenten aardewerk aangetroffen. Deze 

dateren uit de volle en late middeleeuwen. Een fragment grijsbakkend aardewerk in 

de gebruiksfase van de greppel, veronderstelt dat deze niet voor het midden van de 

dertiende eeuw kan zijn gedempt. 

De greppel wordt doorsneden door onder meer de mestkuilen 655, 656 en 657. Op 

basis daarvan moet de greppel omstreeks het begin van de dertiende eeuw zijn 

gedempt. Daarmee was deze waarschijnlijk onderdeel van het erf van huis 590 en moet 

de greppel gedateerd worden tussen het midden van de twaalfde en het einde van de 

dertiende eeuw.

23.5.7.6 Greppel 732; erfgreppel met hekwerk? (1500 – 1600) / werkput 83, 
86, 89

onderzoek

Greppel 732 bestond uit een greppel met aan de zuidzijde een reeks kleine paal(?)

kuiltjes en strekte zich uit over drie werkputten. De greppel is op enkele plekken 

gecoupeerd, maar de relatie met greppel 744 kon daarbij niet met zekerheid worden 

Tabel 23.303
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van erfgreppel 725 naar vullin-
gaard.

Tabel 23.304
Datering van het aardewerk uit de sporen 
van erfgreppel 725 per context.
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vastgesteld. Afgaande op de grotere diepte van de laatstgenoemde en de aard van de 

vulling wordt aangenomen dat greppel 732 de jongste is van de twee. 

grondspoor 

Greppel 732 was noordoost-zuidwest georiënteerd en boog aan de westzijde af in 

zuidelijke richting. Halverwege de greppel was een vertakking gegraven die zich 

eveneens in zuidelijke richting uitstrekte. De greppel was 0,7 m breed en 0, 3 m diep. 

De vulling bestond uit grijsbruin, licht humeus zand (vulling 1). Daarnaast had de 

greppel halverwege had aan de west zijde twee vertakkingen

Aan de zuidzijde van de greppel werd een rij kleine paal(?)kuiltjes aangetroffen. Deze 

hadden een diameter van circa 0,3 m en waren met een interval tussen 3,5 en 4,0 m 

aangelegd. Mogelijk vormden deze de restanten van een hekwerk.

verdwijnen van de structuur 

De greppel werd gedempt nadat deze buiten gebruik raakte. 

vondsten en datering

In de vulling van greppel 732 werden 79 vondsten gedaan. Het grootste deel daarvan 

bestond uit sterk gefragmenteerde resten dierlijk bot. Het aardewerk laat zien dat de 

greppel na het begin van de zestiende eeuw werd gedempt. In het westelijke deel van 

de greppel werd een zilveren Sint-Ambrosius groot aangetroffen; een denaro da 8 soldi 

tussen 1535 en 1556 onder Karel V geslagen te Milaan (figuur 23.171).

Op basis daarvan wordt de greppel gedateerd in de zestiende eeuw. Daarmee was 

deze waarschijnlijk onderdeel van het erf van huis 600. Greppel 732 werd doorsneden 

door greppel 744. 

Figuur 23.171
Zilveren Sint-Ambrosius groot (V941) gesla-
gen tussen 1535 en 1556 onder Karel V te 
Milaan gevonden de vulling van erfgreppel 
732.

Tabel 23.305
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van erfgreppel 732 naar vullin-
gaard.

Tabel 23.306
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
erfgreppel 732 per context.
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23.5.7.7 Plantkuilenrij 742; erfgrens (1500 – 1800 ) / werkput 87, 92

onderzoek

Structuur 742 bestond uit een rij grote kuilen die met een regelmatige interval waren 

gegraven. Bij het IVO werden deze gehouden voor een deel van een vol-middeleeuwse 

plattegrond.8 De kuilenrij beschreef een gekromde lijn die over de gehele lengte van de 

put te volgen was. Van een huisplattegrond was beslist geen sprake. De lijn sloot aan 

op de vorm van de greppels die direct ten noorden hiervan waren aangetroffen en lijkt 

daarmee te passen in een reeks opeenvolgende perceelgrensmarkeringen. De kuilen 

zelf kwamen qua vorm en vulling niet overeen met de paalkuilen zoals die elders op de 

vindplaatsen waren aangetroffen. Hoogstwaarschijnlijk gaat het hier om plantkuilen 

voor heesters. Afgaande op de ruimtelijke relatie met de nederzettingssporen wordt de 

kuilenrij beschouwd als de markering van een erfgrens.

grondspoor 

Kuilenrij 742 bestond uit een reeks van kuilen met overwegend rechthoekige kuilen 

van circa 1,0 bij 0,8 m, gegraven met een onderlinge afstand variërend tussen 3,5 en 

4,5 m. Het grootste deel van de kuilen was tussen de 0,4 en 0,6 m diep en hadden een 

smalle, vlakke bodem en steile wanden. De vulling varieerde enigszins maar bestond 

in hoofdlijn uit een laag donker, humeus zand op de bodem en bovenin een pakket 

teelaarde, uit donker grijs zand. Bij een deel van de sporen bevond zich hiertussen 

onder meer een rommelige laag schoon leem.

verdwijnen van de structuur

De scherpe, ononderbroken contour van de kuilen veronderstelt dat de beplanting, 

nadat deze zijn functie vervuld had, niet is uitgegraven. Vermoedelijk is deze boven het 

maaiveld afgezaagd of –gekapt en is de wortelkuit vervolgens in de bodem vergaan. 

vondsten en datering

In de vulling van de plantkuilen werden drie vondsten aangetroffen. Deze waren allen 

afkomstig uit de teelaarde waarmee het bovenste deel van de kuilen was opgevuld. 

Meest opvallend hiervan was de lepelboor (figuur 23.172). Het materiaal hieruit heeft 

weinig daterende waarde. Een fragment roodbakkend aardewerk veronderstelt dat de 

kuil na het begin van de vijftiende eeuw werd opgevuld. 

De feitelijke datering voor deze structuur is afgeleid uit de plaats die deze inneemt 

binnen de reeks opeenvolgende perceelsgrensmarkeringen en uit de ruimtelijke 

relatie met andere structuren. Plantkuilenrij 742 komt als enige in aanmerking om de 

8  Bink 2010, 72; IVO structuur 401.

Figuur 23.172
Lepelboor (V1899) aangetroffen in een plant-
kuil van erfgrens 742.
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zuidelijke grens van de erven van de opeenvolgende huizen 600, 601 en 607 te vormen. 

Op basis daarvan wordt deze gedateerd tussen het begin van de zestiende eeuw en het 

einde van de achttiende eeuw.

23.5.7.8 Greppel 744; erfgreppel (1600 – 1650 (1700)) / werkput 86, 89

onderzoek

Greppel 744 was de opvolger van greppel 732 en was direct ten noorden hiervan 

aangelegd met dezelfde oriëntatie. De greppel werd op een aantal plaatsen 

gecoupeerd om de relatie met beerkuil 654 en greppel 732 vast te stellen. De 

oversnijding met de laatste was niet eenduidig waar te nemen in de coupe, maar kon 

worden afgeleid uit de spoordiepte en vulling in werkput 89, het vondstmateriaal en de 

oversnijding met de beerkuil. 

grondspoor 

Greppel 744 was 1,2 m breed en noordoost-zuidwest georiënteerd. De greppel was 

uitgegraven tot een diepte van 0,5 m. In de vulling werden drie lagen onderscheiden. 

Onderin lag een homogene laag grijs zand (vulling 3). Daarop bevond zich een laag 

donker bruingrijs, licht humeus zand (vulling 2). De greppel werd gedempt met een 

pakket donker grijsbruin zand (vulling 1). 

verdwijnen van de structuur 

Nadat de greppel buiten gebruik raakte, is deze gedempt. De grond die hiervoor 

gebruikt werd was vrijwel zeker afkomstig van naast- of nabij gelegen bouwland.

vondsten en datering

In de vulling van greppel 744 werden negen fragmenten aardewerk aangetroffen. Deze 

dateren allen uit de late middeleeuwen. Een fragment roodbakkend aardewerk toont 

aan dat de greppel na het begin van de vijftiende eeuw is gedempt. 

Greppel 744 oversneed plantkuilenrij 728, greppel 732 en beerkuil 654. Op grond van 

dit laatste moet de greppel zijn aangelegd (in of) na het laatste kwart van de zestiende 

eeuw. Daarmee was deze waarschijnlijk onderdeel van het erf van huis 601. Op basis 

daarvan wordt de greppel gedateerd in de (eerste helft van de) zestiende eeuw.

Tabel 23.307
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van plantkuilenrij 742 naar vullin-
gaard.

Tabel 23.308
Datering van het aardewerk uit de sporen 
van plantkuilenrij 742 per context.

Tabel 23.309
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van erfgreppel 744 naar vullin-
gaard.
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23.5.8 Greppels en wegen

23.5.8.1 Greppel 715; perceelsgrens ((1500) 1750 – 1950) / werkput 84, 85, 
206, 209, 210, 331

onderzoek

Greppel 715 vormde de markeerde de primaire indeling van het kavelblok 20 en strekte 

zich uit over de gehele lengte hiervan. De greppel liep parallel aan greppel 731 en de 

huidige sloot, de opvolger van greppel 738. Daarmee is deze vorm een terugkerend 

element in de inrichting van de vindplaats.

De greppel is op verschillende plaatsen gecoupeerd. 

grondspoor 

Greppel 715 was noord-zuid georiënteerd en boog aan de zuidzijde af in zuidwestelijke 

richting. Hier sloot deze vermoedelijk aan op greppel 738 en mogelijk 737. De greppel 

was circa 1,5 m breed en tussen 0,3 en 0,6 m diep. In doorsnede had deze een V-vormig 

profiel. Onderin was de greppel opgevuld met donker, zwartgrijs humeus zand (vulling 

2). Deze kan toegeschreven worden aan het gebruik van de greppel. De greppel was 

gedempt met teelaarde bestaande uit donker grijs, licht humeus zand (vulling 1). 

vondsten en datering

Uit de vulling van de greppel zijn in totaal 60 vondsten geborgen, overwegend 

uit de teelaarde waarmee de greppel gedempt werd. Het aardewerk vormde een 

heterogeen ensemble waarbij de stukken het gehele bereik besloegen tussen de volle 

middeleeuwen en Nieuwe tijd. Het jongste materiaal was een kleipijp vervaardigd 

tussen 1753 en 1820.

De grens die door greppel 715 werd gemarkeerd, is afgebeeld op de Kadastrale 

Minuutplan en vormde daar onder meer de begrenzing van het erf van huis 603. De 

grens bleef onderdeel van de kaartbeelden tot en met de topografische kaart van 1928. 

Op de kaart van 1953 is de grens verdwenen. Op grond daarvan wordt aangenomen 

dat de grens tot circa 1950 in gebruik was. Of de greppel ook tot dat moment open 

was, is onduidelijk.

Ook het moment van aanleg is niet precies te bepalen. Greppel 715 doorsneed huis 

595 en de bijbehorende erfomgreppeling en kan daarmee niet eerder zijn aangelegd 

dan het begin van de zestiende eeuw. Op grond van de associatie met huis 603 wordt 

aangenomen dat de greppel in ieder geval teruggaat tot het midden van de achttiende 

eeuw. Mogelijk moet de greppel worden geassocieerd met een andere forse greppel, 

greppel 727 en was is deze gegraven als onderdeel van een grootschaligere inrichting 

van het gebied. In dat geval gaat de greppel terug tot de zestiende eeuw. 

Tabel 23.310
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
erfgreppel 744 per context.
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23.5.8.2 Greppel 716; houtwal (1750 – 1850) / werkput 204, 207, 208 

onderzoek

Structuur 716 werd gevormd door twee parallelle greppels die onderdeel waren van 

een houtwal of singel. Van het tussenliggende wallichaam of de beplanting werden 

geen sporen gevonden. De greppels zijn ter hoogte van het profiel gecoupeerd.

grondspoor 

De beide greppels waren oost-west georiënteerd en bogen aan de westzijde af in 

zuidelijke richting. De onderlinge afstand bedroeg 6,1 m. De afzonderlijke greppels 

waren 0,2 m diep en opgevuld met teelaarde bestaande uit donker bruingrijs, licht 

humeus zand. 

Tabel 23.311
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van greppel 715 naar vullingaard.

Tabel 23.312
Datering van het aardewerk uit de sporen 
van greppel 715 per context.
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vondsten en datering

In de vulling van de greppels werden zestien stukken aardewerk gevonden. Vijftien 

hiervan, de fragmenten Pingsdorf en Zuid-Limburgs aardewerk, dateerden uit de volle 

middeleeuwen. Deze lijken echter hoofdzakelijk verband te houden met de ligging van 

vindplaats 31. Het jongste materiaal betrof een scherf Hafner waar. Daarmee moeten 

de greppels in ieder geval na het begin van de veertiende eeuw zijn dichtgeraakt. 

De meest noordelijke greppel doorsneed (de rand van) greppel 715. Op grond daarvan 

mag een recentere datering verondersteld worden. De grens die de houtwal markeerde 

is weergegeven op de Kadastrale Minuutplan 1832. Op de vroegste topografische kaart 

is te zien dat het gebied omstreeks 1900 met houtwallen is ingericht, maar dat de 

feitelijke grens niet meer aanwezig is. 

Op grond van de zekere datering in de vroege negentiende eeuw kan deze inrichting 

waarschijnlijk geassocieerd worden met het nabijgelegen erf van huis 603. Aldus wordt 

de houtwal gedateerd worden tussen het midden van de achttiende en het midden van 

de negentiende eeuw.

Structuur 718 en 722 maakten vermoedelijk deel uit van dezelfde inrichting.

23.5.8.3 Greppel 717; bermgreppels (1250 – 1325) / werkput 204, 207, 208

onderzoek

structuur 717 bestaat uit twee smalle, vrijwel evenwijdige greppels die uitkomen op de 

oostelijke korte gevel van huis 592. De greppels werden aangetroffen bij het onderzoek 

van het grafveld. Daarbinnen hadden ze echter een geringe prioriteit. Het onderzoek 

ervan bleef beperkt tot een coupe en het verzamelen van enkele scherven bij de aanleg 

van het vlak. Oversnijdingen zijn niet nader onderzocht. 

Afgaande op de oriëntatie en het vondstmateriaal worden deze greppels geassocieerd 

met huis 592. Waarschijnlijk betreft het restanten van bermgreppels van een 

toegangspad. De greppels strekten zich aan de oostzijde uit voorbij de grenzen van de 

put. Vermoedelijk sloten deze aan op het pad dat onder andere vindplaats 31 en 32 met 

elkaar verbond.

grondspoor

De greppels waren noordoost-zuidwest georiënteerd en liepen enigszins uit elkaar in 

de richting van huis 592. Aan de oostzijde bedroeg de onderlinge afstand 6,3 m; aan de 

westzijde was dat opgelopen tot 7,3 m. De afzonderlijke greppels waren 0,3 m breed en 

0,2 m diep. De vulling bestond uit bruingrijs zand. 

vondsten en datering

In de vulling van de greppels werden zes fragmenten aardewerk aangetroffen. Dit 

betrof overwegen materiaal uit het Maasland. Een fragment roodbakkend aardewerk 

toont dat de greppels na het begin van de veertiende eeuw gedempt zijn.

Tabel 23.313
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van greppel 716 naar vullingaard.

Tabel 23.314
Datering van het aardewerk uit de sporen 
van greppel 716 per context.
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Op grond van het aardewerk en de associatie met huis 592 worden de bermgreppels 

gedateerd tussen 1250 en 1325.

23.5.8.4 Greppel 718; houtwal (1750 – 1800 (1850)) / werkput 204, 207, 
208

onderzoek

Structuur 718 bestond uit twee parallelle greppels. Deze waren vermoedelijk onderdeel 

van een houtwal of singel. De greppels zijn ter hoogte van het profiel gecoupeerd.

grondspoor 

De beide greppels waren oost-west georiënteerd, 1,4 m breed en liepen evenwijdig aan 

elkaar waarbij de onderlinge afstand 5,2 m bedroeg. De greppels waren 0,3 m diep en 

opgevuld met teelaarde bestaande uit donker grijsbruin zand.

vondsten en datering

In de vulling van de greppels werden twintig vondsten verzameld. De vijftien stukken 

aardewerk dateerden daarbij uit de volle en late middeleeuwen. De daterende waarde 

hiervan is evenwel gering. Het toont vermoedelijk vooral dat het akkerland ter plaatste 

in deze periode in gebruik is waardoor het materiaal in de teelaarde is geraakt. 

De greppels doorsnijden greppel 717 en dateren daarmee van na het midden van de 

dertiende eeuw. Meest relevant is evenwel de associatie met de walgreppels 716. 

Hoewel de perceelsgrens gemarkeerd door structuur 718 niet wordt weergegeven op 

de Kadastrale Minuutplan, is dit wel het geval voor deze perceelsgrenzen. Op grond 

Tabel 23.315
Overzicht van vondstmateriaal uit de sporen 
van greppel 717 naar vullingaard.

Tabel 23.316
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
greppel 717 per context.

Tabel 23.317
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van greppel 717 naar vullingaard.

Tabel 23.318
Datering van het aardewerk uit de sporen 
van greppel 717 per context.
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daarvan wordt aangenomen dat structuur 718 in ieder geval deel uitmaakt van de 

inrichting in de tweede helft van de achttiende eeuw. Tot hoever deze terug gaat is 

onbekend. 

23.5.8.5 Greppel 719; perceelsgreppel (1700 – 1825) / werkput 205, 330

onderzoek

Greppel 719 bevond zich aan de zuidzijde van werkput 205. Hoewel deze parallel liep 

aan greppel 720 hadden beiden verschillende vullingen. Greppel 719 wordt derhalve 

beschouwd als een perceelsgreppel en is geassocieerd aan greppel 715. 

De greppel is niet nader onderzocht.

grondspoor 

Greppel 719 was westzuidwest-oostnoordoost georiënteerd. Aan de oostzijde sloot 

deze aan op greppel 715 en aan de westzijde strekte deze zich uit voorbij de randen van 

de put. In put 86 werd deze niet meer waargenomen en aangenomen mag worden dat 

de voorganger van de huidige sloot de westelijke begrenzing vormden. 

De greppel was 0,6 m breed en opgevuld met donker grijsbruin, humeus zand.

vondsten en datering

In de vulling van deze greppel werd geen vondstmateriaal aangetroffen. Op grond 

van de associatie met greppel 715 wordt aangenomen dat greppel terug gaat tot de 

achttiende eeuw. De perceelsgrens wordt niet weergegeven de Kadastrale Minuutplan 

of de opvolgende topografische kaarten. Op grond daarvan zal deze voor het tweede 

kwart van de negentiende eeuw zijn gedempt.

23.5.8.6 Greppel 721; bermgreppel (1325 – 1410 (1425)) / werkput 330, 331 / 

onderzoek

Structuur 721 werd gevormd door twee smalle greppels die parallel aan elkaar centraal 

in het door greppel 720 omsloten erf lagen. Op grond van hun ligging en worden deze 

beschouwd als de bermgreppels van de toegangsroute op het erf. Hoewel de greppels 

uitkomen op waterput 623 wordt aangenomen dat deze in ieder geval hoorden bij 

het naastgelegen huis 595. De zuidelijke greppel stopt halverwege dit huis en bood 

daarmee toegang hiertoe. Beide greppels zijn gecoupeerd

grondspoor

De greppels waren oostzuidoost-westnoordwest georiënteerd en lagen 3,0 m van 

elkaar. De greppels liepen parallel aan huis 595 waarbij de meest noordelijke greppel 

direct naast de wandpalen lag. noordelijke greppel liep Aan de oostzijde begonnen de 

deze op gelijke hoogte van elkaar. 

Beide greppels waren 0,5 m breed, 0,2 m diep en opgevuld met bruingrijs, licht humeus 

zand.

vondsten en datering

In de greppels werd geen vondstmateriaal aangetroffen. Op grond van de associatie 

met huis 595, bijgebouw 594 en de ligging ten opzichte van waterput 623 wordt deze 

gedateerd tussen het tweede kwart van de veertiende een het eerste kwart van de 

vijftiende eeuw. 
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23.5.8.7 Greppel 722; houtwal (1700 – 1950) / werkput 332, 333

onderzoek

Greppel 722 bevond zich aan de noordzijde van het door greppel 740 omsloten terrein 

en liep parallel aan de noordgrens. De greppel wordt beschouwd als onderdeel van 

een houtwal of singel en geassocieerd met de houtwallen 716 en 718. De greppel is 

gecoupeerd aan het profiel. 

grondspoor 

Greppel 722 was oost-west georiënteerd. Aan de oostzijde strekte deze zich uit voorbij 

de randen van de put, aan de westzijde was deze vanaf het midden van de werkput 

niet meer waar te nemen. De greppel was 0,9 m breed en 0,1 m diep. De vulling 

bestond uit donker, zwartbruin, sterk humeus zand. 

vondsten en datering

Uit de vulling van deze greppel werd een fragment bouwkeramiek en een stuk 

industrieel aardewerk verzameld. Op grond daarvan kan worden vastgesteld dat de 

greppel na 1780 moet zijn dicht geraakt. 

Topografische kaarten laten zien dat deze perceelsgrens ten minste tot 1928 was 

gemarkeerd met een houtwal. De situatie op de opvolgende kaart van 1953 is minder 

duidelijk, maar aangezien greppel 740 dan onderdeel is (geworden) van de waterhuis-

houding kan worden aangenomen dat de houtwal is verdwenen. 

Op grond van de associatie met walgreppels 716 en 718 wordt aangenomen dat deze 

markeringsvorm in ieder geval terug gaat tot de achttiende eeuw. 

23.5.8.8 Greppel 723; perceelsgreppel (1600 – 1750) / werkput 84, 331, 332, 
333

onderzoek

Structuur 723 bevond zich in de zuidoosthoek van vindplaats 52 en bestond uit enkele 

evenwijdige greppels die aan de westzijde een haakse hoek maakten. De greppels 

konden niet worden gerelateerd aan een specifieke structuur of aan een historisch 

kaartbeeld.

grondspoor 

De greppels waren oost-west georiënteerd en bogen aan de westzijde in een haakse 

hoek af in zuidelijke richting. Parallel aan deze uitlopers liep een derde, noord-zuid 

gerichte greppel. De greppels waren circa 1,0 m breed en 0,3 m breed. De vulling van al 

deze greppels bestond uit donker grijs, humeus zand. 

vondsten en datering

In de vulling van deze greppels werd een stuk Elmpter aardewerk gevonden. De 

daterende waarde hiervan is echter gering. Hiervoor zijn we aangewezen op de 

stratigrafische relaties. De greppels doorsneden structuur 724 en dateren derhalve 

van na de vijftiende eeuw. Omdat de greppels geen overeenkomsten vertoonden 

met de inrichting van het gebied zoals aangegeven op de historische kaarten wordt 

aangenomen dat deze zijn gedempt voordat het erf van huis 603 werd ingericht. Op 

grond daarvan worden deze gedateerd tussen het begin van de zestiende en het 

midden van de achttiende eeuw.
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23.5.8.9 Greppel 726 (1725 – 1750/1850) / werkput 85, 92

onderzoek

Greppel 726 werd aangetroffen aan de zuidzijde van werkput 85 en strekt zich 

waarschijnlijk uit tot werkput 92. De greppel werd alleen in de eerstgenoemde put 

gecoupeerd. 

grondspoor

De greppel was aan de zuidzijde van werkput 85 3,6 m breed en uitgegraven met 

noordwest-zuidoost oriëntatie. Op 12 m vanaf de zuidelijke putgrens boog de greppel 

af, maakte een haakse hoek en strekte zich uit in zuidwestelijke richting. Daarbij werd 

deze nog aangesneden in de zuidoosthoek van werkput 92. 

De greppel was uitgegraven tot een diepte van 1,1 m en had een V- vormige doorsnede 

met een smalle, vlakke bodem. In de greppel waren twee fasen van opvulling te 

onderscheiden. De eerste bestond uit een laag donker bruingrijs, humeus zand (vulling 

2). Behalve op de bodem strekte deze zich ook uit tegen wanden van de greppel. Op 

grond daarvan wordt aangenomen dat de greppel na opvulling een keer opnieuw is 

uitgegraven tot een diepte van 0,9 m. 

Op de bodem van de opgeschoonde greppel lag een laag donker bruin, humeus zand 

met een enigszins gelaagde opbouw (vulling 4). Het resterende deel van de greppel 

was opgevuld met een rommelig mengsel van donker grijs zand en brokken schoon 

leem (vulling 1). Hiermee werd de greppel gedempt. Afgaande op deze vulling is de 

greppel niet over de gehele lengte opnieuw uitgegraven, maar slechts tot aan de bocht 

ter hoogte van huis 603.

vondsten en datering

Uit de vulling van de greppel werden 13 vondsten geborgen. Het aardewerk uit de 

eerste fase veronderstelt dat de greppel niet voor het laatste kwart van de zeventiende 

eeuw kan zijn opgevuld. Het materiaal uit de tweede fase toont dat de greppel na het 

begin van de achttiende eeuw moet zijn gedempt. 

Greppel 726 oversnijdt greppel 727 en huis 602 en kan daarmee niet eerder zijn 

gegraven dan de vroege achttiende eeuw. Vervolgens wordt de oudste vulling van 

de greppel oversneden door huis 603. Daarmee moet de greppel uiterlijk omstreeks 

het midden van de achttiende eeuw zijn opgevuld. Het nieuw uitgegraven deel van 

de greppel lijkt verband te houden met huis 603. Het strekt zich niet verder uit dan 

de zuidwesthoek van dit gebouw. Op grond daarvan wordt aangenomen dat dit deel 

van de greppel onderdeel is geworden van het nieuw ingerichte erf van huis 603. De 

uiteindelijke demping van deze fase van gebruik hing waarschijnlijk samen met het 

einde van het erf als geheel, omstreeks het midden van de negentiende eeuw. 

Tabel 23.319
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van greppel 723 naar vullingaard.

Tabel 23.320
Datering van het aardewerk uit de sporen 
van greppel 723 per context.
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23.5.8.10 Greppel 727; perceelsgeppel (1500 – 1600(1650)) / werkput 85 

onderzoek

Greppel 727 werd aangetroffen aan de zuidzijde van werkput 85 en strekte zich 

uit onder huis 603 en waterput 632. Aan de zuidzijde van de werkput is de greppel 

gecoupeerd. Daarnaast is deze op verschillende plaatsen onderzocht in samenhang 

met de genoemde structuren. 

grondspoor

De greppel was uitgegraven met een noordwest-zuidoost oriëntatie en boog aan de 

zuidzijde van de werkput af in oostelijke richting. Daar liep deze door voorbij de rand 

van de werkput. Ook aan de noordzijde strekte deze zich uit voorbij de putgrens, maar 

in de tegenoverliggende werkputten is deze niet meer waargenomen. 

De greppel was op zijn breedste punt 3,2 m en liep duidelijk af in zuidelijke richting. 

Aan de noordzijde was deze uitgegraven tot een diepte van 0,4 m, aan de zuidzijde 

reikte de bodem tot 1,0 m onder het vlakniveau. 

De vulling varieert wat over de lengte van de greppel, maar is onder te verdelen in 

twee lagen. Op de bodem bevond zich een laag donker grijsbruin, humeus zand met 

een gelaagde opbouw (vulling 2). Hierop lag een pakket dat vergelijkbaar was met een 

onderliggende laag, alleen had het een wat heterogene structuur (vulling 1). 

vondsten en datering

Uit de vulling van greppel 727 werden acht voorwerpen verzameld, overwegend 

vijftiende en zestiende eeuws materiaal. Stukken die onmiskenbaar stammen uit de 

zeventiende eeuw ontbreken. Een fragment van een bord uit roodbakkend aardewerk 

veronderstelt dat de greppel na het midden van de vijftiende eeuw functioneerde. 

De greppel doorsneed waterput 624 en moet derhalve zijn aangelegd (in of) na het 

laatste kwart van de vijftiende eeuw. Zelf wordt de greppel doorsneden door waterput 

632. Daaruit kan worden afgeleid dat deze aan het begin (of uiterlijk omstreeks het 

midden) van de zestiende eeuw in gebruik is geweest. 

Tabel 23.321
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van greppel 726 naar vullingaard.

Tabel 23.322
Datering van het aardewerk uit de 
sporen van greppel 726 per context.
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23.5.8.11 Greppel 728; perceelsgrens ((1325) 1400 – 1500) / werkput 83, 91 

onderzoek

Greppel 728 werd aangetroffen in de werkputten 83 en 91 en werd aan het uiteinde 

geflankeerd door kleine grondsporen, vermoedelijk plantkuilen. Een selectie hiervan 

is gecoupeerd. De greppel zelf werd eveneens op enkele plaatsen gecoupeerd, onder 

meer om de relatie met greppel 725 vast te stellen. De oversnijding tekende zich echter 

niet duidelijk af in de coupe en is op grond van associatie vastgesteld. 

grondspoor 

De greppel was 0,8 m breed, 0,2 m diep en zuidzuidoost-noordnoordwest 

georiënteerd. Aan de westzijde sloot deze aan op (een voorganger van) greppel 

731. Aan de oostzijde eindigde deze midden in de put. De greppel was in doorsnede 

komvormig en opgevuld met donker, grijsbruin, humeus zand. De laatste 10 m aan de 

oostzijde werden aan de noordzijde geflankeerd met kleine paal of plantkuilen. Deze 

waren overwegend vierkant, circa 0,3 m breed en in de meeste gevallen 0,2 m diep. De 

vulling bestond uit heterogeen grijsbruin zand of een rommelig mengsel hiervan met 

het schone zand uit de ondergrond. 

verdwijnen van de structuur 

Nadat de greppel buiten gebruik raakte, is deze dicht gegooid. Hierbij heeft men 

teelaarde gebruikt, 

vondsten en datering

In de vulling van greppel en flankeerde sporen werd geen vondstmateriaal 

aangetroffen aan de hand waarvan deze gedateerd kon worden. Greppel 728 liep 

echter parallel aan greppel 733 en eindigde op dezelfde hoogte. Op grond daarvan 

worden beide met elkaar geassocieerd. Onduidelijk is in hoeverre greppel 732 hier ook 

onderdeel van uit maakte. In dat geval kunnen deze greppels worden gedateerd in de 

vijftiende eeuw. Omdat (het oostelijke segment van) greppel 728 in het verlengde lag 

van erfgreppel 720 gaat deze mogelijk terug tot de veertiende eeuw.

Tabel 23.323
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van perceelsgreppel 727 naar vull-
ingaard.

Tabel 23.324
Datering van het aardewerk uit de sporen 
van perceelsgreppel 727 per context.
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23.5.8.12 Plantkuilenrij 729; perceelsgrens (1300 – (1350) 1400) / werkput 83, 
86, 89 

onderzoek 

structuur 729 bestond uit een rij kuilen die in eerste instantie werd aangetroffen in 

werkput 83 en zich later ook bleek uit te strekken naar de omliggende werkputten. In 

eerste instantie werden deze sporen als paalkuilen beschouwd, maar ondanks gerichte 

waarnemingen in het veld konden hieruit geen plattegronden gereconstrueerd 

worden. De kuilen kenmerkten zich door een grillige contour en een uniforme vulling. 

Omdat deze in oriëntatie overeen kwamen met, of aansloten op perceelsgreppels, zijn 

deze sporen geïnterpreteerd als plantkuilen en worden deze toegeschreven aan hagen. 

Deze dienden ter markering van een erf of perceel. Een aanzienlijke selectie van de 

plantkuilen werd gecoupeerd.

grondspoor 

De kuilen hadden een bij benadering ovale vorm en waren tussen 0,5 en 1,5 m in 

doorsnede en aangelegd met een interval tussen 2 en 4 m. De spoordiepte varieerde, 

maar lage overwegend tussen 0,3 en 0,5 m. De rij was oost-west georiënteerd waarbij 

deze aan de westzijde afboog naar het noorden, vergelijkbaar met greppel 725. 

Halverwege was hier haaks hierop een rij aangelegd in noordelijke richting. 

verdwijnen van de structuur 

Nadat de haag buiten gebruik raakte, is deze geslecht. Hierbij werden de struiken 

uitgegraven.

vondsten en datering

Uit de vulling van de kuilen werden tien stukken aardewerk aangetroffen. Afgaande 

op een fragment van een steengoed drinkschaal dateren deze na het midden van de 

veertiende eeuw. Beerkuil 654 bevond zich tussen de kuilen en doorsneed daarmee de 

haag. Op grond daarvan kan worden geconcludeerd dat de haag voor het laatste kwart 

van de zestiende eeuw werd geslecht. 

De kuilenrij loopt in belangrijke mate parallel aan greppel 725 en sluit aan op greppel 

730. Vermoedelijk volgt deze de eerste op. Daarbij werd deze vermoedelijk aangelegd 

na de zwaarder uitgevoerde perceelsscheiding 730. Ook greppels 732 en 720 hebben 

een vergelijkbare oriëntatie. Daarbij is in ieder geval de eerste waarschijnlijk jonger dan 

plantkuilenrij 729. 

Tabel 23.325
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van plantkuilenrij 729 naar vullin-
gaard.

Tabel 23.326 
Datering van het aardewerk uit de sporen 
van plantkuilenrij 729 per context.
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Afgaande op het vondstmateriaal en de oriëntatie was de haag waarschijnlijk 

gelijktijdig in gebruik met greppel 720 en het hiermee geassocieerde erf van huis 595. 

Op basis daarvan wordt uitgegaan van een datering in de veertiende eeuw.

23.5.8.13 Plantkuilenrij 730; perceelsgrens (1300 – 1400) / werkput 83, 86, 89, 
91

onderzoek

greppel 730 bestond uit een smalle greppel die aan de zuidzijde geflankeerd 

wordt door een rij grote kuilen met een regelmatige interval. Deze kuilen worden 

toegeschreven aan de beplanting van de perceelsgrens. 

De greppel werd op enkel plaatsen gecoupeerd en van de plantkuilen werd een selectie 

nader onderzocht. 

grondspoor 

De greppel is oost-west georiënteerd, maakt halverwege put 86 een haakse bocht 

naar het zuiden om na enkele meters af te buigen in zuidoostelijke richting. Afgaande 

op het verloop van de plantkuilen sloot de greppel aan de westzijde aan op (een 

voorganger van) greppel 731. De greppel was 0,7 m breed, 25 cm diep en opgevuld met 

bruingrijs, licht humeus zand. Ter hoogte van de haakse hoek heeft de greppel een 

aftakking in noordelijke richting. Deze is verder te volgen in de waarnemingen van de 

proefsleuven.

Aan de zuidzijde werd de greppel geflankeerd door een rij forse kuilen. Deze hadden 

een langgerekte vorm en maten gemiddeld 2,3 bij 1,0 m. De kuilen waren uitgegraven 

tot een diepte van circa 0,7 m en hadden een vergelijkbare vulling. Onderin bestond 

deze uit een mengsel bruin en donker bruin zand (B-horizont) met grove brokken geel 

zand (C-horizont) (vulling 3). De laag hierboven bestond uit donker grijs, humeus zand 

(vulling 2). Afgaande op de homogene structuur betreft dit waarschijnlijk teelaarde van 

een nabijgelegen akker. Het bovenste deel van de kuil was opgevuld met een rommelig 

pakket van geel en donker grijs zand (vulling 1). 

verdwijnen van de structuur 

Nadat de haag buiten gebruik raakte, is deze geslecht. Hierbij werd de beplanting 

uitgegraven.

vondsten en datering

In de sporen van deze perceelsgrensmarkering werd slechts één fragment aardewerk 

aangetroffen, in de vulling van de greppel. Het betrof een scherf grijsbakkend 

aardewerk. Op grond daarvan kan worden vastgesteld dat de greppel na het midden 

van de dertiende eeuw moet zijn dichtgeraakt.

Structuur 730 doorsnijdt greppel 725 en huis 594. Dit veronderstelt dat deze na het 

einde van de dertiende eeuw is aangelegd. Aan de westzijde sluit structuur 730 aan op 

greppel 731 of een voorganger daarvan. Aan de oostzijde stopt de greppel bij greppel 

720. Op grond daarvan wordt deze grensmarkering geassocieerd met het erf van huis 

594. Daarmee kan het in de veertiende eeuw gedateerd worden. 

Het perceel dat wordt begrensd door structuur 730 lijkt verder te worden 

onderverdeeld door middel van plantkuilenrij 729. Deze was hier mogelijk gelijktijdig 

mee aangelegd. Vermoedelijk gebeurde dit echter pas (enige tijd) nadat structuur 730 

was aangelegd. 
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23.5.8.14 Greppel 731; perceelsgrens (1775 – 1960) / werkput 80, 90, 91

onderzoek

In het vlak maakte greppel 731 een grillige indruk en de hoekige contouren van de 

bovenste vulling duidde erop dat deze in het recente verleden, machinaal was gedempt 

en gedeeltelijk vergraven. De greppel is ter hoogte van het profiel gecoupeerd en het 

segment dat zich in werkput 80 bevond is machinaal laagsgewijs afgewerkt. Dit is 

gedaan om enerzijds materiaal te verzamelen dat hier in aanzienlijke aantallen werd 

aangetroffen en anderzijds om meer duidelijkheid te verkrijgen omtrent de kuilen die 

zich onder de greppel bevonden. Een aantal van deze kuilen is gecoupeerd.

De greppel zoals deze werd aangetroffen dateert uit de late achttiende en negentiende 

eeuw. Uit de loop van de greppels 728, 731 en 734 kan worden afgeleid dat greppel 730 

een voorganger heeft gehad op dezelfde plek. Het zuidelijke deel hiervan resteerde in 

de vorm van greppel 736. Greppel 731 is daarmee een jongere fase van de greppel 736 

waarbij alleen het westelijke deel hiervan opnieuw werd uitgediept. Afgaande op de 

geringe diepte van greppel 736 is deze hierbij geheel vergraven. 

grondspoor 

Greppel 730 was noord-zuid georiënteerd en boog ter hoogte van werkput 90 af in 

noordnoordwestelijke richting. De greppel was 0,9 m diep en circa 1,4 m breed. Met 

inbegrip van een 1,8 m brede tredzone aan weerszijde hiervan bedroeg de totale 

breedte van het spoor circa 5,0 m.

De greppelvulling bestond hoofdzakelijk uit donker grijs, humeus zand. Onder in de 

greppel (vulling 4) bevatte deze wat meer organisch materiaal dan bovenin (vulling 

1) Op enkele plaatsen bevond zich tussen beide vullingen een dunne, rommelige 

laag waarin de humeuze vulling was vermengd met brokken grijs zand (vulling 2). De 

humeuze vulling strekte zich uit naar de tredzone, maar was hier iets lichter en had een 

meer heterogene structuur (vulling 2).

Onder de greppel werden op enkele plaatsen langgerekte kuilen aangetroffen. Deze 

waren uitgegraven in de lengterichting van de greppel en reikten tot op de oude 

bodem (S5028) die zich onder het natuurlijke leempakket (S5005.2) bevond. De vulling 

van deze kuilen bestond een heterogeen pakket donkergrijs zand met kleine brokken 

schoon leem (vulling 7). De laag daarboven bestond overwegend uit grote brokken 

gebroken leem (vulling 6). Het bovenste deel van de kuilen had daarentegen een fijn 

gelaagde opbouw van afwisselend donkergrijs, humeus zand en grijs leem. Deze laag 

kan worden toegeschreven aan het vroegste gebruik van deze greppel. Afgaande op 

de relatie van de kuilen met de natuurlijke bodem wordt aangenomen dat het hier gaat 

om drainagekuilen die dienden om de afvoer van water te bevorderen.

Tabel 23.327
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van plantkuilenrij 730 naar vullin-
gaard.

Tabel 23.328
Datering van het aardewerk uit de sporen 
van plantkuilenrij 730 per context.
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verdwijnen van de structuur 

De greppel lijkt geleidelijk te zijn opgevuld, maar is als perceelsgrens in 

gebruik gebleven tot aan de ruilverkaveling. Toen is deze grens, die volgens de 

Chromotopografische kaarten geflankeerd werd door een haag, geslecht. De 

bovenzijde van de greppel is daarbij vergraven en geëgaliseerd. 

vondsten en datering

In de vullingen van greppel 731 werden 326 vondsten gedaan. Het merendeel hiervan 

bevond zich in het bovenste deel van de humeuze vulling. Fragmenten prikkeldraad 

in deze vulling bevestigen dat de greppel pas in de loop van de twintigste eeuw werd 

geslecht en bevestigd daarmee het einde ten tijde van de ruilverkaveling. Het jongste 

aardewerk dateert echter tussen 1870 en 1900. 

Het aardewerk uit de drainagekuilen stond geen nauwkeurige datering toe en 

veronderstelt dat deze zijn gegraven na derde kwart van de zeventiende eeuw. 

Scherven uit de onderste vulling van de greppel zelf laten evenwel zien dat deze vulling 

na het begin van de negentiende eeuw moet zijn gevormd.

Dit wordt bevestigd door het materiaal uit kuil 646 die doorsneden wordt door 

de greppel en feitelijk het eindpunt vormt ervan. Op grond van de ligging en het 

vondstmateriaal wordt greppel 731 geassocieerd met huis 604 en wordt beschouwd 

als onderdeel van het bijbehorende erf. De aanleg van de greppel wordt daarmee 

gedateerd in de late achttiende eeuw. Het grootste deel van de vulling is tot stand 

gekomen tijdens het gebruik van dit erf. Nadien is heeft de greppel nog dienst gedaan 

als perceelsgrens tot aan de ruilverkaveling in de jaren ’60 van de negentiende eeuw.

Tabel 23.329
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van greppel 731 naar vullingaard.
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Tabel 23.330
Datering van het aardewerk uit de 
sporen van greppel 731 per context.
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23.5.8.15 Greppel 733; perceelsgrens (1400 – 1450) / werkput 80, 82, 90

onderzoek

greppel 733 strekte zich uit over drie werkputten. Het westelijke deel werd aan de 

noordzijde geflankeerd door een rij kuilen, welke op grond van hun ligging, vorm 

en opvulling worden beschouwd als plantkuilen. De greppel is op enkele plaatsen 

gecoupeerd. De plantkuilen zijn niet nader onderzocht

grondspoor 

Greppel 733 was noordwest-oostzuidoost georiënteerd. Aan de oostzijde eindigde 

deze in het midden van de werkput, aan de westzijde strekte deze zich uit voorbij de 

putgrens. Naar verwachting sloot deze aan op de voorganger van het akkerpad dat 

zich bevond in het verlengde van de Sint Fransicusweg. De greppel was 0,7 m breed en 

0,3 m diep. De vulling bestond uit een pakket bruingrijs, lichthumeus zand. 

verdwijnen van de structuur

nadat de greppel buiten gebruik raakte, is deze gedempt. De plantkuilen vertoonden 

geen sporen van uitgraving. 

vondsten en datering

In de vulling van de greppel werden twee fragmenten Elmpter aardewerk aangetroffen 

op grond waarvan kan worden vastgesteld dat deze na het midden van de twaalfde 

eeuw moet zijn gedempt. De greppel werd doorsneden door greppel 731 en 

waterputten 630 en 631. Op basis daarvan moet de greppel voor het begin van de 

zeventiende eeuw buiten gebruik zijn genomen.

Op grond van de kenmerkende oriëntatie kan greppel 733 geassocieerd worden met de 

greppels 728 en 735. De precieze relatie ten opzichte van de voorganger van greppel 

731 is niet duidelijk. De oriëntatie van de beide greppels lijkt niet in overeenstemming. 

De gelijktijdigheid van greppel 733 met een voorganger van 731 is daardoor te 

betwijfelen. Echter, de geassocieerde greppel 728 lijkt op te houden bij greppel 731. 

Van deze ondiepe greppel kan worden dat deze zich oorspronkelijk verder uitstrekte 

in westelijke richting, maar later geheel is opgenomen in het bovenliggende akkerdek. 

Greppels 733 en 728 kunnen dan vooraf zijn gegaan aan de voorganger van greppel 731. 

Omdat de oudere structuur 730 ook aan lijkt te sluiten op greppel 731, wordt echter 

aangenomen dat een voorganger vermoedelijk al aanwezig was. 

Op grond van de associatie met greppel 735 en het gegeven dat dit de enige periode is 

waarin de greppels ‘passen’ worden deze gedateerd in de eerste helft van de vijftiende 

eeuw. 

Tabel 23.331
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van perceelsgreppel 733 naar vull-
ingaard.

Tabel 23.332
Datering van het aardewerk uit de sporen 
van perceelsgreppel 733 per context.
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23.5.8.16 Greppel 734; perceelsgreppel (1300 – 1400 (1500)) / werkput 80, 82, 
88

onderzoek

Greppel 734 liep nagenoeg parallel aan het zuidelijke deel van greppel 725 en eindigde 

aan de aan de westzijde ter hoogte van greppel 731. Deze liep parallel aan het 

westelijke segment van greppel 725. Greppel 734 liep aan deze zijde vermoedelijk 

door in hetzelfde tracé en vormde, voor dit segment, een voorganger van greppel 731. 

Behalve het abrupte einde van greppel 734 ter hoogte van het beginpunt van greppel 

731, wordt dit vermoeden ingegeven door de loop van greppel 730 en bijbehorende 

plantkuilen. Ook deze stoppen ter hoogte van greppel 731. 

De greppel werd op verschillende plaatsen gecoupeerd. Toen hierbij aan de zuidzijde 

aanvullende sporen werden aangetroffen, is een deel van de greppel over een lengte 

van 11,8 m laagsgewijs verdiept. Hierbij werd duidelijk dat de kuilen onderdeel waren 

van een rij van deze sporen. Een aantal hiervan is gecoupeerd. Hoewel de kuilen 

een scherpen contour hadden, was geen kern te onderscheiden. Op grond van hun 

plaatsing in de flank van de greppel wordt vermoed dat het om plantkuilen gaat. 

 

grondspoor 

Het resterende segment van greppel 734 was westnoordwest-oostzuidoost 

georiënteerd 1,8 m breed en 0,8 m diep. De kuil had een wigvormige doorsnede met 

een vlakke bodem. In de vulling werden vier lagen onderscheiden. Geheel onderin 

bevond zich een dunne, rommelige laag van overwegend grijs zand met daarin witte 

zandbrokjes (vulling 4). Hierop bevond zich een dik pakket donker zwartgrijs, sterk 

humeus zand (vulling 3) Deze vulling kan worden toegeschreven aan de gebruiksfase 

van de greppel. Op de flanken lag een heterogeen pakket van grijsbruin zand (vulling 

2). De greppel werd uiteindelijk gedempt met donker bruingrijs humeus zand (vulling 

1). Dit pakket onderscheidde zich van de vulling 3 in een iets lichtere tint en geringer 

gehalte organische stof.

In de zuidelijke flank van de greppel werd, op 0,7 m uit de hartlijn van de greppel, 

een rij vierkante sporen aangetroffen. Deze waren 0,3 breed, 0,2 m diep en waren 

gegraven met een bij benadering regelmatige interval die varieerde tussen 1,3 en 

1,7 m. De kuilen hadden een homogene vulling bestaande uit donker bruingrijs, licht 

humeus zand. De kuilen doorsneden de onderste vulling van de greppel en werden, 

voor zover dit zichtbaar was, afgedekt door de dempingslaag. Daarmee kunnen deze 

worden beschouwd als een latere toevoeging aan deze perceelsgrensmarkering. Uit 

de vorm en opbouw van deze sporen kon niet worden opgemaakt of het hier ging om 

de restanten van een hekwerk of de plantkuilen van een lichte heg. Ervan uitgaande 

dat deze gelijktijdig bestaan hebben met de greppel wordt, gelet op hun ligging ín de 

greppel, uitgegaan van het laatste. Ook de overeenkomsten met plantkuilenrij 735 pleit 

hiervoor. 

 

verdwijnen van de structuur 

Nadat de greppel buiten gebruik raakte, is deze gedempt. Hiervoor werd teelaarde 

gebruikt dat vermoedelijk van nabij gelegen bouwland afkomstig is. 

vondsten en datering

In de vulling van greppel 734 werden negen voorwerpen aangetroffen waarvan zeven 

stuks aardewerk. Als ensemble dateert het materiaal uit de dertiende eeuw. Uit een 

fragment roodbakkend aardewerk in de bovenste vulling valt af te leiden dat deze na 

het begin van de veertiende eeuw werd gedempt. 
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Greppel 734 werd doorsneden door waterputten 630 en 631. Op grond van hun 

associatie met huis 600 moet de greppel dateren voor het begin van de zestiende 

eeuw. Afgaande op de veronderstelde relatie met greppel 730 in combinatie met het 

vondstmateriaal, wordt greppel 734 gedateerd in de veertiende eeuw. 

Aangenomen wordt dat de greppel en de plantkuilen gelijktijdig hebben bestaan. 

Mochten deze elkaar op hebben gevolgd, dan heeft dit geen consequenties voor de 

datering van deze perceelsgrens in zijn algemeen, aangezien beide elementen worden 

doorsneden door de genoemde waterputten.

23.5.8.17 Plantkuilenrij 735; perceelsgrens (1400 – 1425) / werkput 80, 82, 88 

onderzoek

Op de grens van werkput 81 en 82 bevond zich een rij van vierkante kuilen op geringe 

afstand van elkaar. De rij lag parallel aan greppel 734 en 725 en volgde aan de oostzijde 

de kromming van de laatstgenoemde. Aan de westzijde eindige de rij ter hoogte van 

greppel 731. In navolging van greppel 734 was de plantkuilenrij het zuidelijke deel van 

een grensmarkering waarvan het tracé van het westelijke deel samenviel met de latere 

greppel 731. 

Een selectie van de kuilen is gecoupeerd. Vanwege het gegeven dat deze ‘greppel’ is 

aangelegd als een aaneenschakeling van afzonderlijke kuilen en de vorm en opvulling 

van de kuilen, wordt aangenomen dat het hier om de plantkuilen van een haag gaat. 

grondspoor 

de structuur tekende zich af als een rij vierkante sporen van circa 0,6 bij 0,6 m met 

een onderlinge afstand van 0,3 m. De kuilen waren 12 cm diep en hadden een vlakke 

bodem. De vulling bestond uit een heterogeen mengsel van donker bruingrijs en 

donker grijs zand en was licht humeus. Aan de oostzijde van de rij, waar het vlak iets 

hoger was aangelegd, liepen de afzonderlijke kuilen in elkaar over. 

verdwijnen van de structuur 

De plantkuilen van de haag vertoonden geen sporen van het uitgraven van struiken, 

nog van het uittrekken ervan. Vermoedelijk zijn deze op het maaiveld afgezaagd of 

omgekapt waarna de kluit in de bodem is vergaan.

Tabel 23.333
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van perceelsgreppel 734 naar 
vullingaard.

Tabel 23.334
Datering van het aardewerk uit de sporen 
van perceelsgreppel 734 per context.
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vondsten en datering

In de vulling van plantkuilen werden geen vondsten gedaan. Voor de datering hiervan 

zijn we aangewezen op de relatie met andere structuren. De plantkuilenrij doorsneed 

mestkuil 662 en is daarmee tevens jonger dan greppel 734. 

Enkele van de plantkuilen werden doorsneden door de potstal van huis 599. Omdat de 

ligging ervan hier tegelijkertijd zeer nauw op aansloot, wordt niettemin aangenomen 

dat beide structuren gelijktijdig hebben bestaan en dat de mestkuil tegen de haag 

gelegen was. Temeer omdat het alleen de jongste vullingen die deze plantkuilen 

aansnijden. Deze vullingen houden verband met de ontmanteling en demping van de 

potstal.

23.5.8.18 Greppel 736; perceelsgrens (1450 – 1500) / werkput 80, 81

onderzoek

Greppel 736 werd in fragmentarische staat aangetroffen in werkput 81 waar deze 

oversneden werd door de potstallen S1460 en S1544. Op grond van de ligging en 

oriëntatie lijkt de greppel er een te zijn in een reeks van opschuivende markeringen 

van een zuidelijke perceelsgrens. Aan de westzijde sloot deze aan op greppel 731. 

Aan de andere kant werd deze oversneden door greppel 746. Het tracé was daarmee 

waarschijnlijk hetzelfde, maar de oorspronkelijk greppel is hierbij vergraven.

De greppel is gecoupeerd en aan de westzijde nog een keer verdiept om het verloop 

en de relatie met greppel 731 duidelijk te krijgen. Aan de oostzijde is de greppel 

onderzocht als onderdeel van een langer profiel met greppel 737 en 738.

grondspoor

Greppel 736 was westnoordwest-oostzuidoost georiënteerd. Aan de westzijde maakte 

deze een haakse bocht en sloot aan op een voorganger van greppel 731. Het verloop 

aan de oostzijde is minder duidelijk. Afgaande op het verloop van vergelijkbare 

greppels als 735 en 737 en plantkuilenrij 742, boog deze hier af in noordoostelijke 

richting. Dit deel van de greppel is later vermoedelijk gebruikt als inloopgang van 

potstal S1460. Geheel aan de oostzijde kwam de greppel waarschijnlijk uit op een 

voorganger van 738. 

De greppel was 2,0 m breed en 0,4 m diep. In de vulling konden twee lagen worden 

onderscheiden. Deze bestond uit donker grijsbruin, humeus zand, welke onderin een 

heterogene structuur had. Bovenin bevatte deze kleine stukjes baksteenpuin. 

verdwijnen van de structuur

nadat de greppel buiten gebruik raakte, is deze gedempt. Hierbij werd gebruik 

gemaakt van teelaarde, vermoedelijk van nabij gelegen akkerland. 

vondsten en datering

In de vulling van de greppel werden 22 vondsten aangetroffen, waarvan 17 stukken 

aardewerk. Dit ensemble dateert uit de vijftiende eeuw. Een fragment van een bakpan 

uit roodbakkend aardewerk veronderstelt dat de greppel in ieder geval na het midden 

van de vijftiende eeuw in gebruik was. Blijkens een ander stuk roodbakkend aardewerk 

is de greppel op zijn vroegst omstreeks het begin van de zestiende eeuw gedempt.

Uitgaande van een reconstructie van huis 599 waarbij deze zich uitstrekt in zuidelijke 

richting moet de greppel omstreeks het midden van de vijftiende eeuw zijn gegraven. 

Greppel 736 werd doorsneden door de potstal S1460 en S1544 en moet derhalve 

omstreeks het begin van de zestiende eeuw zijn gedempt.
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23.5.8.19 Greppel 737; perceelsgreppel (1800 - (1810) 1975) / werkput 80, 81, 
87

onderzoek

Greppel bevond zich direct ten zuiden van huizen 600, 601 en 604 en bestond uit twee 

segmenten. De vorm en oriëntatie vertoonde veel overeenkomsten met greppels 

725, 734 en 736. De greppel vormt daarmee een reeks opeenvolgende greppels die 

de zuidelijke begrenzing van het perceel vormde. Beide greppelsegmenten (S1400 & 

S1430) zijn gecoupeerd in samenhang met de hieraan gerelateerde structuren. Aan de 

oostzijde is de greppel onderzocht samen met greppel 736 en 738 in een lang profiel. 

grondspoor 

De greppel bestond uit twee segmenten met daartussen een 18,3 m brede opening. De 

greppel was westnoordwest-oostzuidoost georiënteerd en boog aan de oostzijde met 

een scherpe knik af in noordoostelijke richting. 

Aan de westzijde was de greppel 1,3 m breed, 0,4 m diep en had een vlakke bodem. 

Aan de noordzijde had deze een vrij steile kant terwijl deze aan de zuidzijde een 

aanmerkelijk flauwer verloop kende. In de vulling werden drie lagen onderscheiden. 

Onder bestond deze uit een heterogeen mengsel van bruin en donker grijs zand met 

enige brokken schoon leem (vulling 3). Daarop lag een pakket dat geheel bestond uit 

gebroken schoon leem (vulling 2) en vanaf de zuidzijde in de greppel is geworpen. Het 

bovenste deel van de vulling werd gevormd door een heterogeen pakket van grijsbruin 

zand met fijne brokjes schoon leem. De overeenkomsten in het sediment van de 

bovenste en onderste vulling en de aanwezigheid van gebroken schoon leem door het 

gehele pakket doet vermoeden dat dit deel van de greppel in een kort tijdbestek is 

opgevuld.

Het oostelijke deel van de greppel vertoonde meer variatie. Het zuidelijke deel van dit 

segment was circa 1,1 m breed had een meer symmetrische, V-vormige doorsnede. 

De vulling bestond aan de onderzijde uit donker bruingrijs, humeus zand met aan 

de onderzijde enkele brokken schoon zand (vulling 2). Deze vulling kan worden 

toegeschreven aan de periode dat de greppel open lag. De greppel werd gedempt met 

Tabel 23.335
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van perceelsgreppel 736 naar 
vullingaard.

Tabel 23.336
Datering van het aardewerk uit de sporen 
van perceelsgreppel 736 per context.
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teelaarde bestaande uit homogeen donker grijs zand met kleine stukjes houtskool en 

baksteenpuin (vulling 1) 

Het oostelijke deel van dit segment was met 1,8 m beduidend breder en vertoonde 

een aanmerkelijk complexere opvulling waarin ten minste drie fasen van gebruik 

te onderscheiden zijn. Na het uitgraven van de initiële greppel (fase 1) raakte deze 

gevuld met donker bruingrijs, sterk humeus zand (vulling 9) met daarop een pakket 

teelaarde bestaande uit donker grijs zand. Deze vullingen stemmen overeen met de 

opvulling van het zuidelijke deel van het segment. Vervolgens is het oostelijke deel 

opnieuw uitgegraven (fase 2) en opgevuld in vier lagen. Onderin bestond deze uit 

een rommeling pakket van grijsbruin ten schoon geel zand (vulling 7). Hierop werd 

een gelaagd pakket afgezet van donker bruingrijs zand met humeuze laagjes (vulling 

6). Deze vulling kan als ‘gebruiksfase’ worden gezien. Op dit pakket bevond zich een 

rommelige laag bruin zand (vulling 5). Deze bestond uit brokken natuurlijke bodem 

met een B-horizont. De greppel werd gedempt met teelaarde bestaande uit donker 

grijs zand (vulling 4). De greppel is nadien nog eens uitgegraven tot circa 20 cm onder 

het huidige akkerdek. (fase 3). Vervolgens werd deze opgevuld met een rommelig 

pakket van bruin zand met brokken donker bruin en schoon geel zand (vulling 1).

verdwijnen van de structuur

Nadat de greppel buiten gebruik raakte, is deze gedempt. Bij het westelijke segment is 

dit vermoedelijk al vrij snel na de aanleg gebeurd. Het oostelijke deel werd veel langer 

onderhouden en is ten minste twee keer opnieuw uitgegraven voordat deze definitief 

gedempt werd. 

Ondanks de vroegtijdige demping is de grens als zodanig nog geruime tijd 

gehandhaafd.

vondsten en datering

Uit de vulling van de greppel werden 44 vondsten verzameld. Dateerbare stukken 

werden daarbij enkel aangetroffen in het oostelijke segment, meer specifiek in de 

teelaarde waarmee de eerste fase van de greppel gedempt werd. Het aardewerk, 21 

stukken, was een allegaartje waarvan de jongste stukken dateren na het begin van de 

achttiende eeuw. Meer houvast bood een koperen munt, een 4 Heller stuk uit Aken 

geslagen in 1768. Andere opvallende zaken waren drie fragmenten kinderspeelgoed, 

tinnen miniaturen van een kop en twee schotels (figuur 23.173), vermoedelijk eveneens 

uit de achttiende eeuw. Het jongste materiaal is vermoedelijk toe te schrijven aan de 

bewoners van huis 607 en is met het dempingsmateriaal mee in de greppel geworpen. 

Als zodanig moet het hier worden beschouwd als een secundaire depositie.

Het oostelijke deel van de greppel doorsnijdt waterputten 637 en 638 als ook spoelkuil 

650 en afvalkuil 611. Op grond daarvan zal deze zijn aangelegd omstreeks het begin 

van de negentiende eeuw. Het westelijke segment van greppel 737 wordt doorsneden 

door de potstal van huis 604. Ervan uitgaande dat de potstal al vroeg onderdeel 

uitmaakte van dit huis kan worden aangenomen dat dit deel van de greppel kort na de 

aanleg alweer gedempt was. Uitgaande van de vulling gold dit ook voor zuidelijke deel 

van het oostelijke segment. Het oostelijke deel hiervan heeft echter gedurende langere 

tijd open gelegen en is ten minste twee maal opnieuw uitgegraven. 

Greppel 737 markeert de perceelsgrens zoals aangeduid op de Kadastrale Minuutplan 

uit 1832. Deze grens bleef gehandhaafd tot in de jaren ’70 van de twintigste eeuw. Op 

de topografische kaart van 1984 is deze perceelsgrens verdwenen.

Figuur 23.173
Tinnen kinderspeelgoed (V1020) in de vulling 
van greppel 737, gevonden naast huis 604.
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23.5.8.20 Greppel 738; perceelsgreppel (1600 – 1800) / werkput 87, 92

onderzoek

Greppel 738 werd in eerste instantie gezien in de proefsleuf die vanuit werkput 81 

was aangelegd. Vervolgens werd deze opnieuw aangesneden in de zuidoosthoek 

van werkput 92. Omdat deze greppel een geringe prioriteit is gegeven is deze niet 

gecoupeerd, maar is volstaan met een boring en een beschrijving van de lagen zoals 

deze in het vlak werden waargenomen.

grondspoor 

De greppel noordwest-zuidoost georiënteerd en boog aan de uiterste oostzijde af 

in zuidelijke richting. Hoe deze zich aan de westzijde voortzet is onduidelijk. Het 

spoor was 2,0 m breed en 1,0 m diep. In de vulling konden drie langen worden 

onderscheiden. Onderin bevond zich een laag grijsbruin, humeus zand (vulling 3). 

Hierop bevond zich een heterogeen pakket roodbruin zand (vulling 2), de greppel was 

gedempt met een rommelig pakket van grijsbruin zand met brokken schoon leem 

(vulling 1). 

Tabel 23.337
Overzicht van vond-
stmateriaal uit de 
sporen van perceels-
greppel 737 naar 
vullingaard.

Tabel 23.338
Datering van het 
aardewerk uit de 
sporen van perceels-
greppel 737 per 
context.



catalOguS Structuren uit de middeleeuwen en nieuwe tijd    1345

vondsten en datering

In de vulling van deze greppel werd geen vondstmateriaal aangetroffen. Voor een 

datering zijn we aangewezen op cartografische bronnen. Op geen van de beschikbare 

kaarten is deze grens echter aangegeven. Op grond daarvan wordt een datering voor 

1832 verwacht. Op grond van de overeenkomsten in vorm en/of ligging wordt deze 

gedateerd in de zeventiende of achttiende eeuw.

23.5.8.21 Greppel 739; perceelsgreppel (noord: (1450) 1500 – heden; zuid: 
1800 - heden ) / werkput 87, 92

onderzoek

Deze greppel bevond zich aan de oostrand van vindplaats 51, in het verlengde van de 

sloot die deze scheidt van vindplaats 52. Daarmee kan de greppel worden beschouwd 

als een directe voorganger van deze sloot, die op het moment van de opgraving nog 

watervoerend was en een functie vervulde in de waterhuishouding van het gebied. 

Het overgebleven deel van de greppel vormde het meest zuidelijke segment van deze 

grensmarkering. Afgaande op de loop van andere greppels op de vindplaats (greppel 

725, 736 en 737) wordt vermoedt dat het noordelijk deel, nu geheel vergraven door 

de huidige sloot, waarschijnlijk al langer in gebruik was. Dit wordt versterkt door de 

overeenkomsten in vorm en loop met greppel 731 en het gegeven dat deze stopt op de 

zelfde hoogte als waar de genoemde greppels samenkomen op greppel 738.

De greppel werd over de gehele lengte doorsneden door machinaal gegraven kuilen 

met een losse vulling. Dit wijst op een subrecente totstandkoming welke wordt 

toegeschreven aan de ruilverkaveling. Op grond daarvan is gekozen deze sporen 

niet nader te onderzoeken. Later realiseerden we ons dat deze sporen wel degelijk 

onderdeel waren van de markering van deze grens. Afgaande op de regelmatige inval 

wordt vermoedt dat na de demping van de greppel op de plaats van deze sporen 

bomen waren geplant. Deze zijn in het recente verleden machinaal gerooid.

De greppel is gecoupeerd in werkput 92 en werd tevens waargenomen in het profiel 

dat aan de noordrand van werkput 87 is aangelegd.

grondspoor 

De greppel was noordnoordoost-zuidzuidwest georiënteerd en boog in werkput 92 af 

in zuidelijke richting. De greppel was 1,8 m breed en was uitgegraven tot een diepte 

van 0,3 m. De in doorsnede licht komvormige greppel was opgevuld met donkere 

teelaarde, welke bestond uit donker grijsbruin zand met enig houtskool daarin (vulling 

1). Opvallend waren de kuilen die deze greppel over de gehele lengte doorsneden. De 

kuilen bevonden zich op een afstand van 4 m van elkaar, waren machinaal gegraven 

en hadden een zeer losse vulling, hetgeen wijst op een subrecente ouderdom. De 

relatie met de greppel en de regelmatige interval doet vermoeden dat het hier gaat 

om uitgraafkuilen van beplanting die na het dempen van de greppel op deze plaats is 

aangebracht.

verdwijnen van de structuur

Nadat de greppel buiten gebruik raakte is deze gedempt. De grens in daarbij niettemin 

in stand gehouden. Men koos echter voor een nieuwe markeringsvorm op basis van 

beplanting. Deze is op een later tijdstip weer gerooid.

vondsten en datering

In de vulling van deze greppel werd geen vondstmateriaal aangetroffen. Het 

greppelsegment in werkput 87 en 92 doorsneed greppel 726 en dateert daarmee van 



1346 BeSt-aarle

na het einde van de achttiende eeuw. De huidige grens is waarschijnlijk tot stand 

gekomen met de ruilverkaveling. Omdat de huidige grens een fase heeft gehad waarin 

deze werd middels beplanting gaan we ervan uit dat de greppel in de jaren ’60 werd 

gedempt en dat de opvolgende beplanting in de jaren ’70 weer is gerooid. 

Het vermoedelijke noordelijke deel is een ander verhaal. De voorloper van de huidige 

sloot kan in ieder geval niet voor het eerste kwart van de veertiende eeuw zijn 

aangelegd aangezien greppel 725 zich uitstrekt over beide vindplaatsen. Daarna wordt 

het minder duidelijk. Op grond van de westelijke grens van greppels 730 en 728 wordt 

vermoed dat de vergelijkbare greppel 731 zijn oorsprong had in de veertiende eeuw. 

Wanneer dit ook voor het noordelijke deel van greppel 738 gold liep deze dicht langs 

het erf van huis 594 en ook ten aanzien van het erf van huis 595 licht de greppel niet 

lekker. Bovendien sluit dit in vorm en oriëntatie niet goed aan op de erfgreppel 720. 

Vermoedelijk is het noordelijke deel van greppel 738 aangelegd als onderdeel van 

greppel 736 en gaat dan in oorsprong terug tot het midden van de vijftiende eeuw. 

Afgaande op de oriëntatie van greppel 727 is het zeer aannemelijk dat het noordelijke 

deel van greppel 738 in het begin van de zestiende eeuw in gebruik was. 

23.5.8.22 Greppel 740; perceelsgreppel ((1400) 1500 - 1970) / werkput 331, 
332, 333 

onderzoek

Greppel 740 vormde de grens van een trapeziumvormig perceel. Afgaande op de 

takken en wortelkluiten in de jongste vulling werd deze in het verleden geflankeerd 

door een singel of haag. De rommelige vulling en hoekige structuur verraadde dat 

deze forse perceelsscheiding pas in het recente verleden is geslecht, waarschijnlijk als 

onderdeel van de ruilverkaveling. Hierbij is het grootste deel van de greppel vergraven. 

Op enkele plaatsen waren nog restanten van de oude vulling herkenbaar. In het meest 

intacte deel is hierin machinaal een coupe gezet. 

grondspoor 

Ui de vulling van de greppel was 3,2 m breed en 0,9 m diep. De vulling had een 

gelaagde opbouw. Onderin bestond deze uit een donker pakket zwartbruin, sterk 

humeus zand (vulling 5). Deze hield verband met de periode dat de greppel in gebruik 

was. De greppel is vervolgens gefaseerd gedempt met donkergrijze teelaarde (vulling 

2 en 4) waarbij tussentijds nog een dunne rommelige laag met fijne brokken schoon 

leem werd gestort (vulling 3). Uiteindelijk is de greppel machinaal vergraven en 

definitief gedempt. Dit heeft geresulteerd in een rommelige vulling van donker grijs, 

licht humeus zand met brokken schoon leem (vulling 1) met daartussen wortelkluiten 

van, naar mag worden aangenomen, de flankerende begroeiing.

verdwijnen van de structuur

Omdat de teelaarde waarmee de greppel is dicht geworpen aanmerkelijk lichter 

was dan het huidige akkerdek wordt aangenomen de greppel ten minste voor een 

deel oudtijds dicht is geraakt. Nadien moet de greppel opnieuw zijn uitgegraven. 

Uiteindelijk is de greppel met inbegrip van de flankerende begroeiing machinaal 

geslecht. 

vondsten en datering

Uit de oude greppelvullingen werden tien stukken aardewerk verzameld. Deze dateren 

allemaal uit de late middeleeuwen. Het fragment van een kom uit roodbakkend 

aardewerk uit de onderste vulling veronderstelt dat deze na het begin van de vijftiende 
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eeuw in gebruik was. Een fragment roodbakkend aardewerk uit de dempingslaag toont 

dat de greppel na het begin van de zestiende eeuw dicht raakte. Nadien is de greppel 

opnieuw uitgegraven. De Kadastrale Minuutplan en historische topografische kaarten 

laten zien dat deze grens tot in de jaren ’70 van de twintigste eeuw in gebruik was. 

Daarbij is deze in ieder geval vanaf het midden van die eeuw onderdeel van de water-

huishouding van het gebied, een rol die later wordt overgenomen door de opvolger van 

greppel 738. De greppel is uiteindelijk geruimd als onderdeel van de ruilverkaveling.

Op grond van de homogene samenstelling van het vondstmateriaal en de aard van de 

vulling zou greppel 740 in oorsprong terug gaan tot de vijftiende eeuw. Het is echter 

de vraag of het aardewerk als daterend moet worden beschouwd, of dat het vooral de 

nabijheid van het erf 595 reflecteerde. 

Mogelijk moet de greppel worden geassocieerd met een andere forse greppel, greppel 

727 en was is deze gegraven als onderdeel van een grootschaligere inrichting van het 

gebied. In dat geval gaat de greppel terug tot de zestiende eeuw. 

23.5.8.23 Greppel 741; bermgreppels(?) ((1325) 1410 – 1500) / werkput 84, 
331 

onderzoek

Direct aan de zuidzijde van huis 595 bevonden zich twee smalle greppels. 

Deze vertoonden veel overeenkomsten met de bermgreppels 721. Vanwege de 

fragmentarische staat van deze sporen als gevolg van latere bodemverbeteringsacti-

viteiten is het niet duidelijk of het hier eveneens om bermgreppels ging of dat de als 

huisgreppels moeten worden gezien. 

De greppels zijn alleen gecoupeerd in relatie tot andere sporen.

grondspoor 

De greppels waren oostzuidoost-westnoordwest georiënteerd en lagen 2,7 m van 

elkaar. Aan de oostzijde begonnen de deze op gelijke hoogte van elkaar. Aan de 

oostzijde liep de noordelijke greppel verder door. Waarschijnlijk om ruimte te bieden 

voor toegang tot huis 595. Beide greppels waren 0,5 m breed, 0,2 m diep en opgevuld 

met bruingrijs, licht humeus zand.

Tabel 23.339
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van bermgreppels 741 naar 
vullingaard.

Tabel 23.340
Datering van het aardewerk uit de sporen 
van bermgreppels 741 per context.
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vondsten en datering

In de vulling van deze greppel werd 52 vondsten geborgen. Op een ijzeren 

kettingschakel na betrof dit allemaal aardewerk. Het aardewerk ensemble dateert 

uit de vijftiende eeuw, waarbij het fragment van een trechterbeker aantoont dat de 

greppel niet eerder dan het laatste kwart van die eeuw zijn gedempt. Op grond van 

de ligging ligt de associatie met huis 595 voor de hand. De aanwezigheid van enkele 

jongere stukken aardewerk is daarbij echter problematisch. Dit kan erop wijzen dat de 

greppels na de ontmanteling van het huis nog een tijdje dienst hebben gedaan. Hoewel 

de ruimtelijke relatie met het erf van huis 595 groot is, kan het ook gaan om een 

opvolger van bermgreppels 721 en hoorden deze bij huis 599.

23.5.8.24  Palenrij 743; perceelsgrens (1950 - 1975)/ werkput 84, 208, 330, 
331, 332

onderzoek

structuur 743 bestond uit twee rijen kleine paalkuilen die op elkaar toeliepen en 

vervolgens een lange corridor vormden. De kleine sporen zijn vermoedelijk niet 

overal herkend tussen de bodemverbeteringskuilen en de rommelige greppel- en 

kuilvullingen. Een selectie van de paalkuilen werd gecoupeerd.

grondspoor 

De structuur werd gevormd door een palenrij aan de noordzijde met westzuidwest-

oostnoordoostelijke oriëntatie en een rij aan de oostzijde met een noordwest-zuidoos-

telijke richting die samen kwamen tot een 4,6 m brede gang met een noordnoordoos-

telijke richting. Aan de noordzijde van deze gang sprong de noordelijke rij iets in en 

omsloot daarmee waterput 645. 

De onderlinge afstand van de palen varieerde tussen 1,5 en 2,0 m en de afzonderlijke 

paalkuilen reikten tot maximaal 0,4 m diep en waren opgevuld met donker bruingrijs, 

licht humeus zand. Hierin waren geen kernen te onderscheiden.

vondsten en datering

De vulling van de paalkuilen bevatten geen vondstmateriaal. Vanwege de geringe 

omvang van de sporen en de donkere vulling van de overige sporen op dit deel van 

de vindplaats, was de precieze oversnijding niet altijd duidelijk. Op grond van de 

associatie met waterput 645 wordt de palenrij gedateerd tussen 1950 en 1975. De 

palenrij vertoont geen directe overeenkomsten met de indeling als weergegeven op de 

historische kaarten.

23.5.8.25 Greppel 745; perceelgreppel (1800 – 1810) / werkput 81, 87, 92

onderzoek

greppel 745 bevond zich op de overgang van werkput 87 en 92. De greppel is in 

samenhang met kuil 661 onderzocht. 

grondspoor 

Het spoor bestond uit twee parallelle oostnoordoost-westnoordwest georiënteerde 

greppels met een onderlinge afstand van 0,5 m. Daarvan was de meest zuidelijke 

(S2268) slechts kort. De noordelijke (S2317) strekte zich mogelijk verder uit in 

westelijke richting in het tracé van de opvolgende greppel 737. De greppels waren 0,6 

en 1,1 m breed en 0,5 m diep en opgevuld met teelaarde. 
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vondsten en datering

In de vulling van deze greppel werden twintig vondsten gedaan. Het aardewerk 

dateerde uit de zeventiende en achttiende eeuw en bestond uit behalve en kleipijp 

uitsluitend uit roodbakkend aardewerk.

De greppel doorsneed kuil 661 en de plantkuilenrij 742, maar werd zelf doorsneden 

door greppel 737. Op basis daarvan kan worden vastgesteld dat deze slechts kort in 

gebruik is geweest, vermoedelijk direct na het verlaten van het erf van huis 607..

23.5.8.26 Greppel 746; perceelsgreppel (1700 – 1750 (1810)) / werkput 81, 87, 
88

onderzoek

Greppel 746 werd in het veld waargenomen als een integrale uitloper van potstal 

S1460. Omdat geen onderscheid te herkennen was in de vulling van beide sporen werd 

aanvankelijk gedacht dat deze ook een geheel vormden. De gedachte was de greppel 

een gang was zodat het vee de vloer van de diepe potstal kon bereiken. De opvallende 

oriëntatie werd daarbij verklaard doordat gebruik gemaakt was van de oudere greppel 

736.

Pas toe bij de uitwerking de interne opbouw van de potstal begrepen werd, is 

vastgesteld dat de greppel geen aanhangsel was hieraan, maar deze feitelijk 

doorsneed. Wel is er aan de oostzijde een duidelijke overlap met greppel 736. Greppel 

746 was daarmee onderdeel van de opeenvolgende greppels die de zuidelijke 

begrenzing van het perceel vormde.

De greppel is gecoupeerd in het noordprofiel van werkput 87 en onderzocht als 

onderdeel van potstal S1460. 

grondspoor 

De greppel was 2,8 m breed en oostnoordoost-westzuidwest georiënteerd. Buiten de 

potstal was de greppel circa 0,5 m diep en ten minste een keer opnieuw uitgegraven. 

Hierbinnen waren drie vullingen te onderscheiden. Onderin bevond zich een pakket 

donker bruingrijs, humeus zand; teelaarde met een licht heterogene structuur 

(vulling 2). Hierop bevond zich een vergelijkbare laag, doch met enige inmenging 

van natuurlijke bodem (vulling 3). Deze vulling was grotendeel weer vergraven 

uitgegraven. De jongste vulling bestond uit een pakket donker bruingrijs, humeus zand 

(vulling 1). Ook van dit sediment kan het akkerdek als de oorspronkelijke bron worden 

beschouwd. 

Tabel 23.341
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van perceelsgreppel 745 naar 
vullingaard.

Tabel 23.342
Datering van het aardewerk uit de sporen 
van perceelsgreppel 745 per context
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Ter hoogte van potstal S1460 was de greppel dieper en de opbouw wat complexer. 

Bovendien was de greppel aan de noord- en westzijde beschoeid met een wand van 

gestapelde plaggen. Aan de zuidzijde ontbrak deze. Onderin de greppel waren fijn 

gelaagde vullingen afgezet van afwisselend donker zwartbruin sterk humeus zand met 

grijs humusarm zand. Deze duiden erop dat er water in dit deel van de greppel heeft 

gestaan. De greppel is uiteindelijk gefaseerd opgevuld met rommelig mengsel van gele 

grond en teelaarde afgewisseld met homogene pakketten teelaarde. 

verdwijnen van de structuur

Nadat de greppel buiten gebruik raakte, is deze gedempt. 

vondsten en datering

Uit de vulling van de greppel werden 180 vondsten verzameld. Hiervan bevonden 

zich 167 stukken in het westelijke deel dat insneed in de potstal van huis 601 (zie 

figuur 23.100 & 101). Het aardewerk bestond overwegend uit grijs- en roodbakkend 

aardewerk en geglazuurd steengoed. Er werd slechts één fragment majolica 

aangetroffen. De stukken dateren over het algemeen uit de vijftiende en zestiende 

eeuw. Typische zeventiende eeuwse vormen ontbreken. De jongste stukken uit de 

gebruiksfase van de greppel behoorden tot een bord uit roodbakkend aardewerk en 

dateert op zijn vroegst uit het laatste kwart van de zestiende eeuw.

Greppel 746 doorsneed de potstal van huis 601. Afgaande op de samenstelling van 

het aardewerk werd de greppel direct aansluitend hieraan gegraven, waarschijnlijk 

omstreeks het begin van de achttiende eeuw. Daarmee kan de greppel geassocieerd 

worden met huis 607. 

Hoewel de gelaagde vullingen veronderstellen dat de greppel enige tijd heeft open 

gelegen, wijst het ontbreken van zeventiende en in het bijzonder achttiende eeuws 

materiaal erop dat dit toch ook niet te lang zal zijn geweest. Op grond daarvan wordt 

aangenomen dat greppel uit de eerste helft van de achttiende eeuw dateert.

Dat de greppel voor het midden van die eeuw alweer dicht was wordt wellicht 

geïllustreerd door de ligging van greppel 715. Deze werd vermoedelijk omstreeks het 

midden van de achttiende eeuw gegraven, maar sluit niet aan op greppel 746.

23.5.8.27 Greppel 747; perceelgreppel (1450 – 1500) / werkput 84, 85, 331

onderzoek

greppel 724 wordt beschouwd als de markering van een zuidelijke perceelsgrens, 

samen met greppel 736. De greppel strekte zich uit over meerdere putten en is 

spaarzaam gecoupeerd in relatie tot aangrenzende sporen. 

grondspoor 

De greppel was 1,4 m breed en 0,2 m diep en oostnoordoost-westnoordwest 

georiënteerd. Aan de westzijde eindigde deze ter hoogte van greppel 727. Aan de 

oostzijde hield deze abrupt op. De greppel was opgevuld met donker grijs, humeus 

zand. 

vondsten en datering

In de vulling van deze greppel werd vier stukken aardewerk aangetroffen. Afgaande op 

een fragment van een kop uit roodbakkend aardewerk en een stuk van een steengoed 

kan, is de greppel niet voor het begin van de zestiende eeuw gedempt. 
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Het spoor wordt doorsneden door huisgreppel 671 en dateert derhalve van voor het 

midden van de achttiende eeuw. Het westelijke deel van de greppel is vergraven bij de 

aanleg van de potstal van huis 603. De relatie tot greppel 727 kon daardoor niet meer 

worden vastgesteld.

Greppel 747 kan op grond van zijn ligging en oriëntatie niettemin geassocieerd worden 

met greppel 736. Op basis daarvan wordt deze gedateerd in de tweede helft van de 

vijftiende eeuw.

Tabel 23.343
Overzicht van vondstmateriaal uit de 
sporen van perceelsgreppel 746 naar 
vullingaard.

Tabel 23.344
Datering van het aardewerk uit de sporen van 
perceelsgreppel 746 per context.
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24 Het aardewerk van Best-Aarle

24.1 Het handgevormde aardewerk uit de prehistorie en 
Romeinse tijd

Lucas Meurkens

24.1.1 Inleiding

Bij de opgraving Best-Aarle zijn in totaal 2611 scherven handgevormd aardewerk uit 

de prehistorie en Romeinse tijd verzameld. Het aardewerk is verspreid over drie vind-

plaatsclusters aangetroffen, namelijk clusters B-C (hoofdzakelijk vindplaats 11), cluster 

D (vindplaats 24) en clusters E-F (vindplaatsen 21, 22, 23 en 25). Het materiaal van 

vindplaatsen 11 en 24 is zonder uitzondering in de periode late bronstijd – ijzertijd te 

dateren, waarbij de nadruk lijkt te liggen op de periode midden- en late ijzertijd. In het 

materiaal uit vindplaatsen 21, 22 en 23 is zowel laat-prehistorisch als inheems-Romeins 

aardewerk aanwezig.  

Bij de analyse lag de nadruk op de datering van het handgevormde aardewerk uit 

sporen en structuren. Hiertoe is het aardewerk afkomstig uit sporen bekeken en zijn 

verschillende technologische en typologische aspecten van het aardewerk ingevoerd 

in een database (zie bijlage 24.1). Het aardewerk uit de afdekkende lagen is niet 

ingevoerd op de hierboven beschreven manier, maar alleen gescand op diagnostische 

stukken met een toegevoegde waarde voor de datering

Bij de analyse is in eerste instantie onderscheid gemaakt tussen scherven en gruis. 

Scherven die als gruis geclassificeerd zijn, zijn over het algemeen kleiner dan 1 cm2 

waarbij één of beide originele oppervlakken verdwenen zijn. De niet als gruis geclassifi-

ceerde scherven zijn beschreven per volgnummer. Per volgnummer is het aantal rand-, 

wand- en bodemscherven geteld en het gewicht bepaald.1 Vervolgens zijn per scherf de 

volgende eigenschappen genoteerd:

Afwerking – Beschrijving van het oppervlak aan de binnen- en buitenzijde.

Dikteklasse – Dikte van de scherf/scherven in klassen van 2 mm.

Insluitsels – In principe wordt hier het dominante mageringsmateriaal per scherf 

beschreven. Indien duidelijk sprake is van twee soorten mageringsmateriaal zijn deze 

beschreven onder overig.

Opbouw – Beschrijving van de potopbouw.

Versiering – Beschrijving van de versieringstechniek, het motief en de locatie van de 

versiering.

Bakwijze – Beschrijving van het bakmilieu.

Vaatwerktype – De plaats van het aardewerk in bestaande aardewerktypologie 

(standvoetbeker, klokbeker, Hilversum-aardewerk etc.).

Datering – Iedere scherf heeft in principe een begin- en einddatering gekregen.

Na analyse op scherfniveau is gekeken of op basis van de beschreven technologische 

en typologische kenmerken iets gezegd kon worden over de datering van afzonderlijke 

sporen en structuren. Voor de datering van complexen handgevormd aardewerk zijn 

volgens Van den Broeke minimaal 100 scherven nodig. In het geval van de vindplaatsen 

uit Best-Aarle wordt dit echter nergens gehaald. Een uitgebreide analyse waarbij 

de verhoudingen tussen de aanwezige technologische en typologische kenmerken 

1  Passende scherven met recente breuken zijn als 1 exemplaar geteld.
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uiteengezet wordt om zo iets over de datering te zeggen is dus weinig zinvol. De 

complexen uit de verschillende vindplaatsen kunnen ook niet in zijn geheel als één 

complex beschouwd worden, omdat er aanwijzingen zijn dat er sowieso meerdere 

periodes in de verschillende vindplaatsen aanwezig zijn.

Bij de analyse van prehistorisch aardewerk spelen veelal twee zaken een rol die de 

analyse van het materiaal bemoeilijken. Zo zijn ten eerste losse scherven onversierd 

aardewerk over het algemeen moeilijk te dateren. Voor een scherpe datering van 

dergelijk materiaal zijn grotere gesloten complexen nodig (minimaal 100 scherven), 

waarbij van een grote populatie scherven verschillende technologische en typologische 

kenmerken bestudeerd kunnen worden. Op basis van de aan- of afwezigheid van 

verschillende technologische kenmerken is het geven van een datering dan vaak 

redelijk goed mogelijk. Het aardewerk van Best-Aarle is hoofdzakelijk afkomstig 

uit waterputten. Daarnaast leverden enkele huisplattegronden kleine complexen 

aardewerk op. Noch de waterputten noch de huisplattegronden leverden echter 

complexen groter dan 100 scherven op. Het geven van een datering voor de 

verschillende complexen op basis van technologische kenmerken is dus moeilijk. Een 

ander probleem is dat goed dateerbaar diagnostisch materiaal, zoals scherven die het 

mogelijk maken de potvorm te reconstrueren of versierd materiaal, vaak maar een zeer 

klein percentage van het gehele complex vormt. De aanwezigheid van diagnostisch 

materiaal in de bestudeerde complexen van Best-Aarle maakt het echter toch mogelijk 

om sommige complexen toch redelijk scherp te dateren.

In dit hoofdstuk wordt per vindplaatscluster het handgevormde aardewerk bekeken, 

waarbij de nadruk ligt op de beschrijving van de diagnostische stukken uit de grotere 

complexen. Deze zijn hoofdzakelijk afkomstig uit de waterputten en enkele structuren 

van vindplaats 11.

24.1.2 Resultaten

Vindplaats 11 
Deze vindplaats 11 omvat een groot aantal gebouwplattegronden en waterputten 

uit de late bronstijd en ijzertijd. De verschillende contexten leverden over het 

algemeen zeer weinig materiaal op. In de meeste gevallen was dan ook geen 

nauwkeurigere datering van het aardewerk te geven dan de zeer brede periode late 

bronstijd – ijzertijd. Veel sporen/structuren leverden slechts één of enkele onversierde 
wandscherven op zonder daterende kenmerken. In totaal zijn 2061 scherven uit dit 

vindplaatscluster beschreven, waarvan 1019 stuks gruis (bijlage 24.1). 

De oudste scherf die binnen het cluster verzameld is betreft een scherf van 

vermoedelijk wikkeldraadaardewerk (vnr. 5188). De scherf is van zandgemagerd 

aardewerk en laat een versiering van een vermoedelijk wijdgewonden wikkeldraad 

zien. De scherf is afkomstig uit het paalspoor van een spieker (structuur 195) die zeer 

waarschijnlijk in de periode late bronstijd – ijzertijd gedateerd moet worden en moet 

dus als opspit beschouwd worden. Wikkeldraadaardewerk wordt gedateerd in de 

vroege bronstijd (ca. 2000-1800 v.Chr).

Het gros van het aardewerk uit deze vindplaats kon slechts vrij algemeen gedateerd 

worden in de periode late bronstijd – ijzertijd. Hoewel het dus niet om een gesloten 

complex gaat, zijn er technologisch en typologisch wel enkele algemene opmerkingen 

over de datering van het complex in zijn geheel te plaatsen. Het aandeel besmeten 

aardewerk is met ongeveer 40% relatief hoog en duidt op een datering vanaf het 

einde van de vroege ijzertijd tot en met het begin van de late ijzertijd. Vóór en na deze 

periodes is het aandeel besmijting lager.2

2  Van den Broeke 2013, 104-5.
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Wat betreft magering van het aardewerk valt het bijna geheel ontbreken van magering 

bestaande uit gebroken steengruis. Dit soort magering komt vóór de midden-ijzertijd 

wel nog voor. Het ontbreken van dit soort magering vormt een tweede aanwijzing 

dat veel van het materiaal in ieder geval na de vroege ijzertijd dateert. Verreweg 

het grootste deel van het aardewerk is gemagerd met potgruis. Dit soort magering 

heeft eigenlijk weinig daterende waarde. Een klein percentage van het aardewerk is 

gemagerd met organisch materiaal. Aardewerk gemagerd met organisch materiaal 

komt in principe pas voor vanaf de late ijzertijd en vormt dan een klein percentage van 

het complex (in Oss-Ussen gaat het om een maximum van 2% binnen een complex)

Onder de potvormen zijn zowel open vormen, gesloten vormen zonder hals 

(tonvormige profielen) als drieledige vormen vertegenwoordigd. Ook hier geldt dat 

de meeste contexten slechts één of twee scherven opleverden waarbij iets gezegd 

kon worden over de vorm. De daterende waarde is dan ook beperkt. Het ontbreken 

van geoord aardewerk wijst over het algemeen op een datering na de vroege ijzertijd, 

aangezien geoord aardewerk kenmerkend is voor de late bronstijd / vroege ijzertijd en 

na deze periode nauwelijks meer voorkomt.

Slechts een klein deel van het aardewerk uit dit cluster was versierd (in totaal 30 

scherven, 3% van het geheel). Opvallend over het gehele complex is de variatie aan 

versieringstechnieken, waarin zowel vingertop- / nagelindrukken als groeven en 

kamstreek vertegenwoordigd zijn. Groeven en kamstreekversiering domineren echter 

het repertoire. 

Enkele contexten zijn op basis van de inhoud scherper te dateren en worden hieronder 

per periode nader belicht.

Vroege ijzertijd
Kuil S8394, gelegen binnen huisplattegrond 310 en vermoedelijk daartoe behorend, 

is een bijzondere kuil, waarin op de bodem een dikke laag verkoolde graankorrels 

lag. Deze laag was afgedekt met een laag secundair verbrand aardewerk. In totaal 

gaat het om 673 fragmenten (waarvan 436 gruis) met een totaalgewicht van ca. 12,4 

kg. De scherven zijn onder te verdelen in 19 rand-, 216 wand- en 2 bodemscherven. 

Ongeveer tweederde van de beschreven scherven heeft een besmeten oppervlak. 

De rest is ruwwandig. Uitgaande van de verschillende randvormen lijkt het materiaal 

hoofdzakelijk afkomstig van drie tot vier besmeten (voorraad)potten. Daaronder 

bevinden zich vermoedelijk twee besmeten potten met een tweeledig, tonvormig 

profiel. De potten zijn besmeten tot circa 5 cm onder de rand (figuur 24.1: vnr. 6006). 

Verder is een drieledige besmeten (Harpstedt-)pot aanwezig. De hals van de pot is 

ruwwandig en de rand afgeplat (figuur 24.1: vnr. 6007.1). Een opmerkelijke vondst 

uit de kuil is een secundair bewerkte scherf van besmeten aardewerk. De scherf is 

omgewerkt tot een ronde schijf met onduidelijke functie (fig 23.2: vnr. 6007.2). Op 

basis van de aanwezige vormtypes kan deze kuil in de vroege ijzertijd of het begin 

van de midden-ijzertijd gedateerd worden. Kuilen met een vergelijkbare inhoud van 

grote hoeveelheden secundair verbrand aardewerk zijn ook elders in Zuid- en Midden-

Nederland opgegraven en beschreven door Van den Broeke.3 Kuilen met secundair 

verbrande voorraadpotten lijken hoofdzakelijk te dateren in de vroege ijzertijd.4

Er zijn enkele andere scherven gevonden die waarschijnlijk in de vroege ijzertijd te 

dateren zijn. In S8158, een paalkuil van spieker structuur 230, bevond zich een halve 

pot. Het gaat hier om een deel van een drieledige pot met besmeten buik (figuur 

24.1: vnr. 5827). In een paalkuil (S7784) van bijgebouw structuur 224 bevond zich een 

randscherf van een drieledige pot met besmeten buik en gladde hals/rand. De rand van 

3  2002.
4  Van den Broeke 2002, 55-57.
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de pot is versierd met vingertopindrukken (figuur 24.1: vnr. 5824). In beide gevallen 

gaat het hier om Harpstedt-achtige potten waarvan de datering dus waarschijnlijk in 

de vroege ijzertijd ligt. Van den Broeke vermeldt bij de beschrijving van dit type dat 

exemplaren met gegladde hals/rand, zoals vnr. 5824 uit Best na de vroege ijzertijd nog 

slechts zeer incidenteel voorkomen in Zuid-Nederland.5

Midden- en late ijzertijd
Verschillende complexen zijn op basis van aanwezige vormtypes in de midden- of 

late ijzertijd te dateren. Het betreft hier hoofdzakelijk het materiaal afkomstig uit de 

verschillende onderzochte waterputten, waaruit de diagnostische stukken hieronder 

besproken worden.

Waterput S7555 leverde verschillende fragmenten van een gladwandige licht gesloten 

kom of schaal op. De kom heeft een geprononceerde knik op de overgang van 

buik naar schouder (figuur 24.3, vnr. 5414). Het gaat hier om een vormtype 32 in de 

5  Van den Broeke 2013, 71.

Figuur 24.1
Een selectie van aardewerk uit 
de vroege ijzertijd (schaal 1:4).

Figuur 24.2
Tot schijf omgewerkte scherf van besmeten 
aardewerk (schaal 1:4).
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typologie van Van den Broeke.6 Deze kunnen vrij scherp gedateerd worden in zijn fase 

F, in de midden-ijzertijd (ca. 450-375 v.Chr.).

In waterput S7687 konden uit de aanwezige scherven in ieder geval twee vormen 

gereconstrueerd worden. Enkele scherven behoren tot een gladwandige pot met 

drieledig S-vormig profiel. Daarnaast zijn meerdere grote scherven van een drieledige 

schaal met scherpe knik op overgang van de buik naar schouder (Van den Broeke, 

vormtype 71). De buik is versierd met afwisselend lege zones en zones met parallelle 

verticale groeven (figuur 24.3: vnr. 5948). Van den Broeke dateert dit type in de vroege 

ijzertijd of de tweede helft van de midden-ijzertijd. In combinatie met het versierings-

motief dat laat is, kan de pot in de tweede helft van de midden-ijzertijd gedateerd 

worden. 

Waterput S7163 leverde scherven van een gepolijste drieledige pot in reducerend 

baksel op. De pot heeft een scherpe knik op de overgang van buik naar schouder 

en is te karakteriseren als vormtype 42A in de typologie van Van den Broeke. De 

buik van de pot is versierd met parallelle verticale groeven (figuur 24.3: vnr. 5419.1). 

Daarnaast werden meerdere fragmenten van een gladwandige geprofileerde schaal 

gevonden met gepolijst oppervlak. Het gaat hier wederom om een vormtype 32 zoals 

boven reeds beschreven bij waterput S7555 (figuur 24.3: vnr. 5419.2). Op basis van de 

aanwezige vormtypes moet deze waterput in de midden-ijzertijd gedateerd worden 

(fasen F/G in de fasering van Van den Broeke).

In waterput S982 waren vier diagnostische scherven aanwezig. Twee randscherven 

zijn vermoedelijk afkomstig van drieledige schalen van het vormtype 71. Daarnaast 

is een randscherf van een gesloten tonvormige pot aanwezig, waarvan de buik 

mogelijk versierd is geweest met kamstreken. Door de verwering van de scherf is dit 

echter moeilijk te zien. De laatste scherf is een rand van een gepolijste tweeledige 

schaal of pot van vormtype 32 of 33 (figuur 24.3: vnr. 1779). De datering ligt daarmee 

vermoedelijk in de tweede helft van de midden-ijzertijd of de late ijzertijd.

Waterput S800 leverde één scherf op met diagnostische kenmerken, namelijk een 

randscherf van een ruwwandige pot met slap S-vormig profiel en een versiering met 

vingertopindrukken (figuur 24.3: vnr.5648). De pot is met name te dateren op basis 

van de versiering, namelijk een rij vingertopindrukken op de overgang van de schouder 

naar hals en een versiering van vingertopindrukken aan de buitenzijde van de rand. 

Met name de locatie van de randversiering: aan de buitenzijde, is kenmerkend voor de 

late ijzertijd (Van den Broeke 2013, 111).

Buiten de waterputten leverden maar weinig contexten goed dateerbaar aardewerk 

op. Het meeste van dit materiaal lijkt eveneens in de midden- of late ijzertijd 

gedateerd te moeten worden. Daaronder bevinden zich een randscherf van een 

tweeledige pot of schaal met geknikt profiel (vormtype 32 of 33) uit een paalkuil 

(S8112) van spieker structuur 234. In spieker structuur 199 werd een randscherf van een 

gepolijste drieledige kom (Van den Broeke vormtype 41) gevonden (figuur 24.3: vnr. 

5522). Naast een korte opleving in de late bronstijd en het begin van de vroege ijzertijd 

komt dit type ook in de tweede helft van de midden-ijzertijd en de late ijzertijd voor. 

Een versierde wandscherf uit een paalkuil (S1001) van spieker structuur 313 heeft een 

versiering bestaande uit vlakdekkende nagelindrukken met daaraan vast een indruk 

gemaakt met een (?) kam (figuur 24.3: vnr. 691). Van den Broeke vermeldt dat scherven 

met gecombineerde versieringstechnieken vaak later in de ijzertijd te dateren zijn (Van 

den Broeke 2013, 123). Andere versieringstypes die typerend zijn voor de tweede helft 

van de midden- en de late ijzertijd zijn de reeds eerder genoemde parallelle groeven. 

6  Van den Broeke 2013, 59-60.
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Een scherf met dergelijke versiering werd onder andere gevonden in spieker structuur 

238 (S5495). Een greppel (S2463) in werkput 84 leverde verschillende bodemscherven 

van een pot met geglad oppervlak en geprononceerde standvoet op. De wand is 

versierd met velden van diep ingedrukte  vingertopindrukken vermoedelijk afgewisseld 

met velden zonder versiering. Op basis van de bodemvorm en de versiering is ook deze 

scherf in de tweede helft van de midden- of de late ijzertijd te plaatsen (figuur 24.3: 

vnr. 2125). 

Een huisplattegronden konden op basis van aardewerk in deze periode gedateerd 

worden. Huis 270 leverde onder andere een wandscherf van een pot die versierd was 

met afwisselend lege zones en zones met parallelle verticale groeven (figuur 24.3: vnr. 

6087). Daarnaast werd een randscherf van een gladwandige schaal van vormtype 71 

gevonden (figuur 24.3: vnr. 6085)

Figuur 24.3
Selectie van aardewerk uit de midden- en late 
ijzertijd van vindplaats 11 (schaal 1:4).
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Een aparte categorie aardewerk is briquetage of kustaardewerk. Hiervan zijn op 

vindplaatscluster B-C 21 scherven gevonden. Een groot deel van het kustaardewerk 

is uitgevoerd in een gelig baksel (Van den Broeke’s A-waar). De potvorm was in de 

meeste gevallen niet meer te achterhalen. In een geval zijn gootjes herkend (vnr. 

5313). Bijna de helft van het kustaardewerk (N=9) uit dit vindplaatscluster, inclusief 

de genoemde gootjes, is geassocieerd met structuur 173. Het gaat hier om een 

huisplattegrond van het type Haps. Dit huistype wordt in de midden- en late ijzertijd 

gedateerd. De associatie met zoutgootjes is opvallend, aangezien gootjes vrij scherp 

gedateerd zijn in de tweede helft van de vroege ijzertijd. Een jongere datering in de 

gevorderde midden-ijzertijd is echter niet uit te sluiten hoewel dit vooralsnog alleen 

voor het kustgebied van West-Nederland enigszins kan worden beargumenteerd (Van 

den Broeke 2013, 167).

 

Vindplaats 24
Van deze vindplaats, een grafveld, zijn in totaal 181 scherven beschreven, waarvan 93 

stuks gruis (zie bijlage 24.1).

De resultaten zoals die zijn beschreven voor clusters B-C gelden in hoge mate ook 

voor cluster D. Het materiaal heeft weinig specifiek daterende kenmerken en is breed 

gedateerd tussen de late bronstijd en de ijzertijd. Dit geldt in het bijzonder voor 

scherven die afkomstig zijn uit sporen die niet specifiek aan het grafveld gerelateerd 

kunnen worden, waaronder enkele losse sporen (kuilen en standgreppels) en structuren 

(gebouwplattegrond structuur 30 en spiekers structuren 31 en 35). Het materiaal uit de 

kringgreppels bevat iets meer daterende kenmerken. In totaal gaat het daarbij om 64 

scherven uit 9 verschillende grafstructuren.

Een aantal grafstructuren viel op door een aanzienlijke hoeveelheid aardewerk. Bij 

analyse van het materiaal leek het steeds te gaan om een beperkt aantal individuen 

(1 of 2 per kringgreppel). Het aardewerk was gebroken en in sommige, zo niet alle 

gevallen, secundair verbrand. Vermoedelijk is hier sprake van aardewerk dat gebruikt 

is in het grafritueel en vervolgens intentioneel in de kringgreppels gedeponeerd is. 

Gezien het ontbreken van crematieresten in de greppels lijkt het niet te gaan om 

resten van containers voor crematieresten. Vermoedelijk betreft het materiaal dat 

tijdens de begrafenis of later in het kader van (graf)rituelen in het grafveld gebruikt is. 

Het aardewerk is als volgt te beschrijven:

Grafstructuur S9471
*Bodem- en wandscherven van 1 of 2 ruwwandige individuen met platte bodem, 

vermoedelijk secundair verbrand. Geen vorm reconstrueerbaar.

*Rand- en wandscherf van een lage gegladde (?) schaal (vormtype 32). Secundair 

verbrand (figuur 24.4: vnr. 6474).

Grafstructuur 9107

*Bodem- en wandscherven van 1 ruwwandig individu met platte bodem. Geen vorm 

reconstrueerbaar.

Grafstructuur 9221

*Bodem- en wandscherven van twee individuen, waaronder een besmeten pot. 

Materiaal lijkt secundair verbrand. Geen vormtype reconstrueerbaar.

Grafstructuur 9298

*Wandscherven van 1 individu. Ruwwandig oppervlak met versiering van dunne 

verticale parallelle groeven. Geen vormtype reconstrueerbaar (figuur 24.4: vnr. 6472).

Grafstructuur 9316

*Bodem- en wandscherven van 1 individu. Scherven lijken secundair verbrand. 

Ruwwandig oppervlak met versiering van parallelle gebogen lijnen van aaneengesloten 
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nagelindrukken. De lijnen zijn in vlakken aangebracht. De vlakken zijn van elkaar 

gescheiden door middel van een verticale rij diepe nagelindrukken. Geen vormtype 

reconstrueerbaar (figuur 24.4: vnr. 6463).

Het aardewerk uit grafstructuur S9471 is op basis van de aanwezigheid van een 

vormtype 32 in de midden-ijzertijd te dateren. De versieringspatronen op het 

aardewerk uit grafstructuren S9298 en S9316 is te dateren in de tweede helft van de 

midden-ijzertijd of de late ijzertijd. 

Vindplaatsen 21-23
De vindplaatsen in cluster E-F hebben in totaal 258 scherven handgevormd aardewerk 

opgeleverd, waarvan 9 fragmenten (mogelijk) kustaardewerk en 109 stuks gruis (zie 

bijlage 24.1).

Het handgevormde aardewerk is in twee groepen op te delen. Een deel is op basis van 

baksel en context zeer waarschijnlijk in de Romeinse tijd te dateren. Een ander deel 

hoort in de late prehistorie thuis. Ook hier kon net als in cluster B, C en D vaak geen 

nauwkeurigere datering gegeven worden dan late bronstijd – ijzertijd of zelfs late 

bronstijd – Romeinse tijd.

De groep aardewerk die op basis van baksel vermoedelijk in de late prehistorie 

gedateerd is omvat in totaal 71 scherven. Het materiaal uit de late prehistorie is 

afkomstig uit verschillende structuren en heeft over het algemeen weinig tot geen 

diagnostische kenmerken. Het materiaal dat in deze periode gedateerd is, is nog 

hoofdzakelijk met potgruis gemagerd (N=7). De herkenbare vormen zijn uitsluitend 

drieledig. In totaal 4 scherven laten een versiering zien. Het materiaal is in twee 

verschillende periodes van de late prehistorie te plaatsen, namelijk de late bronstijd 

/ vroege ijzertijd en de midden-/late ijzertijd. Het materiaal uit de eerste groep is 

geassocieerd met structuren 365, 397. Het aardewerk is op basis van een scherf met 

versierde stafband (vingertopindrukken) en een wandscherf met meerdere rijen 

nagelindrukken in deze periode gedateerd. Deze versieringstechnieken / -patronen zijn 

hoofdzakelijk in de late bronstijd en eerste fase van de vroege ijzertijd te dateren (Van 

den Broeke 2013). 

Het materiaal uit de tweede groep is afkomstig uit een waterput (S11895) en mogelijk 

uit gebouwplattegrond (structuur 401). De waterput leverde één diagnostisch stuk 

op. Het gaat daarbij om rand- en wandscherven van een drieledige gesloten pot met 

scherpe knik op overgang van buik naar schouder (Figuur 24.5: vnr. 6860). De vorm 

Figuur 24.4
Aardewerk uit grafstructuren op vindplaats 24 
(schaal 1:4)
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komt het best overeen met vormtype 45a die volgens Van den Broeke chronologisch 

indifferent zijn, maar in Oss een groter aandeel in fasen H en I lijken te laten zien 

(Van den Broeke 2013, 69). De buik van de pot is versierd met ondiepe kamstreken 

in rommelig patroon kruislings patroon. Dergelijke versieringspatronen lijken in Oss 

met name in de vroege en midden-ijzertijd voor te komen. Op basis van vormtype en 

versiering is een datering in de (tweede helft van) de midden-ijzertijd aannemelijk. 

Uit structuur 401 is een compleet miniatuurpotje afkomstig (figuur 24.5: vnr. 7197). 

Op basis van de geprononceerde voet is een datering in de datering in de late ijzertijd 

mogelijk, wanneer dit type bodem veelvuldig voorkomt. Een oudere datering is echter 

niet uit te sluiten.

De groep aardewerk die op basis van baksel en context in de Romeinse tijd gedateerd 

zijn omvat 69 scherven, waarvan er 20 afkomstig zijn uit de huisplattegronden uit de 

Romeinse tijd. Het handgevormde aardewerk vormt daarmee een verwaarloosbaar 

deel van de totale hoeveelheid Romeins aardewerk uit de huisplattegronden. Een 

deel van het aardewerk uit deze groep dateert bovendien mogelijk ouder omdat in 

veel gevallen op basis van het aardewerk alléén geen nauwkeurige datering te geven 

was en er op dit vindplaatscluster ook oudere sporen uit de ijzertijd aanwezig zijn. De 

groep bevat zeer weinig diagnostische stukken. Wat betreft baksel valt het relatief 

lage aandeel scherven dat met potgruis gemagerd is op (N=7). Een relatief groot 

deel van het aardewerk is gemagerd met organisch materiaal en/of zand. Magering 

met organisch materiaal komt pas vanaf de late ijzertijd met enige regelmaat voor 

(Van den Broeke 2013). Slechts in één geval kon bij aardewerk uit deze groep de 

vorm gereconstrueerd worden. Het gaat daarbij om een geprofileerde kom of schaal 

afkomstig uit een huisplattegrond (structuur 352) ( figuur 24.5: vnr. 6646). Versiering 

is nauwelijks aanwezig. Er zijn twee versierde randen aanwezig met een golf-achtige 

versiering. Dit versieringstype dateert vanaf de late ijzertijd tot in de vroeg-Romeinse 

tijd.

24.1.3 Conclusie

Het handgevormde aardewerk uit de verschillende vindplaatsclusters in Best-Aarle 

was relatief klein. Er waren geen grote gesloten complexen aanwezig. De datering 

van contexten was afhankelijk van diagnostische stukken die op basis van potvorm, 

Figuur 24.5
Vindplaatsen 21-23. Handgemaakt aardewerk 
(schaal 1:4).
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versiering of andere diagnostische kenmerken gewaardeerd konden worden. Op basis 

van de diagnostische stukken lijkt het grootste deel van het aardewerk in de midden- 

of late ijzertijd gedateerd te moeten worden. Een kleiner deel van het aardewerk 

dateerde in de vroege ijzertijd. De vindplaatsen uit de Romeinse tijd leverden een 

kleine hoeveelheid handgevormd aardewerk op dat waarschijnlijk in deze periode te 

dateren is. In totaal 20 scherven zijn afkomstig uit Romeinse huisplattegronden. Deze 

vertegenwoordigen een verwaarloosbaar deel van de totale hoeveelheid aardewerk uit 

de huisplattegronden.  

24.2 Het Romeinse aardewerk

Natasja De Winter  en Joep Hendriks

24.2.1 Inleiding

Het onderzoek naar de Romeinse nederzetting op vindplaatsen 21-23heeft een grote 

hoeveelheid aardewerk opgeleverd, iets dat inmiddels gebruikelijk lijkt te zijn voor 

nederzettingen in Noord-Brabant met een duidelijke component uit de gevorderde 

2e en 3e eeuw. De meer dan 4000 fragmenten zijn op één procent na afkomstig van 

vaatwerk dat vervaardigd is op de draaischijf. Omdat er geen directe aanwijzingen 

zijn voor lokale of regionale productie die voor het complex een rol hebben gespeeld, 

wordt in het vervolg consequent van importaardewerk gesproken. 

In deze bijdrage wordt het aardewerkcomplex in zijn geheel gepresenteerd. Een 

overzicht van het aardewerk uit de gebouwde structuren en waterputten is voor de 

meest omvangrijke contexten opgenomen in de catalogus. Hier wordt volstaan met 

een korte samenvatting van het materiaal uit de structuren. Vervolgens wordt het 

aangetroffen spectrum kort vergeleken met dat van enkele andere nederzettingen in 

Noord-Brabant.

24.2.2 Methodiek

Het vondstmateriaal werd per vondstnummer in eerste instantie uitgesorteerd 

naar materiaal.7 In deze analyse komt enkel het Romeins aardewerk aan bod. Het 

Romeins aardewerk werd vervolgens per vondstnummer ingedeeld naar aardewerk-

categorie, bakselgroep, vorm, type en versiering. Fragmenten van eenzelfde pot zijn 

gegroepeerd in één record. Binnen elk record dat op deze manier ontstond, is het 

aardewerk beschreven en het aantal fragmenten geteld. De datering is toegekend op 

basis van de typologische kenmerken van de fragmenten en de uiterlijke kenmerken. 

Hiervoor is gebruikt gemaakt van een select aantal referentiewerken.8 Indien mogelijk 

zijn scherven van eenzelfde individu uit verschillende vondstnummers aan elkaar 

gerelateerd. Al deze gegevens zijn opgenomen in een Access-databank.

In deze bijdrage wordt eerst een overzicht gegeven van de aanwezige aardewerkca-

tegorieën, vormen en typen. 126 fragmenten aardewerk waren te klein, te verweerd, 

afgeschilferd of verbrand, waardoor het niet mogelijk was ze met zekerheid te 

determineren.

7  Het Romeinse aardewerk is gedetermineerd door Natasja De Winter en Petra Driesen, en de 
terra sigillata door Elke Wesemael (allen ARON bvba). Diagnostisch aardewerk uit de gebou-
wde structuren (ca. tweederde van het gehele aardewerkcomplex) en enkele omvangrijke 
contexten is in een later stadium door Joep Hendriks (ACASA, UvA) geanalyseerd. 

8  Het gaat om de volgende publicaties: Dragendorff 1895; Dressel 1899; Ritterling 1913; Oelmann 
1914; Loeschcke 1919; Holwerda (AR) 1923; Brunsting 1937; Vanvinckenroye (VV) 1967; Stuart 
1977; Tuffreau-Libre 1980; Vanvinckenroye (VV) 1991; Deru 1996; Bet & Delors 2000; Van Enck-
evort (VH) 2000; Blondiau, Clotuche & Loridant 2001 (Ner); Höpken 2005.
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24.2.3 Het aardewerkcomplex

In totaal werden 4313 fragmenten Romeins aardewerk afkomstig uit de Romeinse 

nederzetting te Best-Aarle geanalyseerd. Tabel 24.1 en figuur 24.6 tonen de verdeling 

van de verschillende aardewerkcategorieën op basis van het totale aantal scherven 

(N), het maximaal aantal exemplaren op basis van alle fragmenten (MAE) en het 

aantal randfragmenten (N_rand). Het gladwandige aardewerk en het ruwwandige 

gebruiksaardewerk vormen met respectievelijk bijna 30 en 40 procent van alle 

geanalyseerde scherven de grootste categorieën. Ook dolia en wrijfschalen zijn relatief 

goed vertegenwoordigd. Geverfd aardewerk en terra sigillata zijn van de fijne tafelwaar 

elk met ongeveer twee procent aanwezig. Zoutwaar, kurkwaar, gebronsd aardewerk en 

terra rubra zijn in slechts zeer geringe mate aangetroffen. Een kleine hoeveelheid van 

de scherven is indeterminabel en kon niet een bepaalde aardewerkcategorie worden 

toegewezen, omdat ze te fragmentair, te beschadigd of te verbrand waren.

categorie N MAE N_rand   % N % MAE % N_rand

briquetage 44 38 1 1,0 1,2 0,2

kurkurn 1 1 0 0,0 0,0 0,0

terra sigillata 93 83 19 2,2 2,7 2,8

terra rubra 6 3 3 0,1 0,1 0,4

gebronsd 1 1 1 0,0 0,0 0,2

geverfd 75 56 16 1,7 1,8 2,4

metaalglans 17 11 0 0,4 0,4 0,0

gladwandig 1249 839 115 29,0 26,8 17,0

amfoor 231 131 24 5,4 4,2 3,5

dolium 458 347 55 10,6 11,1 8,1

wrijfschaal 274 169 100 6,4 5,4 14,7

ruwwandig 1738 1336 337 40,3 42,7 49,7

indet 126 113 7 2,9 3,6 1,0

totaal 4313 3128 678   100 100 100

Handgevormd importaardewerk
Onder het handgevormd aardewerk wordt voor de Romeinse periode enerzijds 

het inheems handgevormd aardewerk verstaan – het aardewerk dat in of in de 

nabijheid van de nederzettingen vervaardigd werd - en anderzijds het handgevormd 

‘importaardewerk’. Bij het geanalyseerde aardewerk van Best-Aarle werden slechts 69 

schreven inheems handgevormd aardewerk aangetroffen die op basis van baksel en 

context aan de Romeinse periode kunnen worden toegeschreven (zie ook paragraaf 

24.1). Daarnaast zijn 45 fragmenten handgevormd importaardewerk aangetroffen, 

Tabel 24.1
Het aardewerk uit de Romeinse tijd per 
aardewerkcategorie (N = aantal scherven, 
MAE = maximum aantal exemplaren).

Figuur #.1
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metaalglans

Figuur 24.6
Verdeling van de Romeinse aardewerkcat-
egorieën per kwantificeringseenheid.
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waaronder 44 fragmenten van briquetage- of zoutaardewerk en één fragment van een 

kurkurn (tabel 24.2).

Onder de term zoutaardewerk verstaan we cilindervormige- tot emmervormige potten 

die vermoedelijk voor het transport van zout gediend hebben. In Best werd zowel de 

dun- als de dikwandige variant aangetroffen. Deze fragmenten zijn allen vervaardigd 

in een poreus, zacht baksel met een (paars)rode tot grijze kleur die donkergrijs is in 

de breuk. De magering bestaat uit plantaardig materiaal dat veelal tijdens het bakken 

is uitgebrand, aangevuld met wat zand en soms ook potgruis. De herkomst van het 

dunwandige zoutaardewerk wordt door Van den Broeke in het voormalige stamgebied 

van de Morini, langs het Nauw van Calais, in Noordwest-Frankrijk gezocht. De datering 

van de dunne variant van zoutwaar wordt door Van den Broeke geplaatst tussen 70 en 

200 n. Chr. hoewel een preflavische datering niet uitgesloten is.9

Onder het handgevormd importaardewerk zijn eveneens de kurkurnen begrepen. Het 

betreft emmervormige recipiënten vervaardigd in het zogenaamde kurkurnbaksel, 

een bruin tot zwart baksel dat door het uitbranden van de kalkmagering tijdens 

het bakproces een uiterlijk heeft gekregen dat met kurk vergelijkbaar is. Kurkurnen 

werden in de Romeinse tijd gebruikt als transportcontainer, onder andere voor 

vleeswaren uit de Ardennen en de Eifel.10 In Best werd slechts één wandscherf in 

kurkwaar ingezameld. Kurkurnen worden over het algemeen in de 1e en 2e eeuw n.Chr 

gedateerd. 

categorie / bakselgroep vorm N MAE N_rand

briquetage (geel) - 6 6 0

briquetage (rood) - 36 31 1

pot 2 1 0

kurkurn pot 1 1 0

totaal   45 39 1

Terra sigillata 
Terra sigillata wordt vertegenwoordigd door 93 fragmenten, waarvan 19 randen, 51 

bodems en 23 wandfragmenten (tabel 24.3). Het schervenmateriaal is te herleiden 

tot maximaal 83 exemplaren. Zeven fragmenten zijn afkomstig van aardewerk dat 

in Zuid-Gallië werd geproduceerd, negentien fragmenten behoren tot de Midden-

Gallische productie. Het overgrote deel, bijna de helft van de sigillata, is echter is 

echter afkomstig uit Oost-Gallië en de Argonne. De productie van sigillata in de 

Argonnen startte niet voor 120 (Lavoye), de echte bloei van de ateliers komt er pas 

vanaf 150.11 Van 23 fragmenten kon geen herkomst worden achterhaald omdat ze te fel 

verbrand of verweerd waren. 

De aangetroffen vormen en typen bij de Zuid-Gallische sigillata zijn vier in een 

vormschotel vervaardigde kommen (Dragendorff 29 en 37), een bakje Dragendorff 27 

en een bord Dragendorff 36. Bij de versierde kommen was nog een fragment van een 

eierlijst te herkennen en een deel van bloemrozet in een bovenfries met daaronder een 

schouderband afgeboord door twee parelbanden. De Zuid-Gallische productie wordt 

gedateerd van circa 10 tot 120, al kan voor Best op basis van de baksels deze datering 

nog verfijnd worden. Geen enkel exemplaar werd vóór 40 geproduceerd.12

Midden-Gallische sigillata werd geëxporteerd in de 2e eeuw, op basis van de 

onderverdeling in baksels bij Brulet kon deze datering voor sommige vormen uit Best 

nog vernauwd worden. In Best zijn borden Dragendorff 31 en 18/31(resp. Bet 54 en 

9  Van den Broeke 1995, 193.
10  Lauwerier 1995; Tuijn 1998. 
11  Brulet et al. 2010, 157.
12  Enkel de baksels ZG-LG2 en 3 bij Brulet et al. 2010, 77-85.

Tabel 24.2
Overzicht van het handgevormde 
importaardewerk.



AArdewerk    1365

Bet 55), bakjes Dragendorff 27, Dragendorff 33 en Dragendorff 46 (resp. Bet 28, Bet 

36 en Bet 42), versierde kommen Dragendorff 37 gevonden, en fragmenten van een 

wrijfschaal Dragendorff 45 (Bet 100) en een kraagkom Dragendorff 43 (Bet 97). Deze 

beide laatste vormen komen pas voor van rond het midden van de 2e eeuw. 

De Oost-Gallische sigillata/Argonne-vormen uit Best bestaan uit wrijfschalen 

Dragendorff 45 (negen exemplaren), borden (drie van het type Dragendorff 31, 

waarvan één met rozetstempel, twee van het type Dragendorff 18/31, één van het type 

Dragendorff 32), vier kraagkommen (drie Dragendorff 43 en één van het type Ludovici 

RS uit Rheinzabern) en vier bakjes Dragendorff 33, waarvan één met aanzet van stem-

pelcartouche. Het zijn dus overwegend vormen die pas vanaf rond het midden van de 

2e eeuw voorkomen, met name de wrijfschalen en de kraagkommen.

Het spectrum van sigillata-typen dat in Best werd vastgesteld, is vergelijkbaar met wat 

in Zuid-Nederland door de band op 2e- en 3e-eeuwse inheems-Romeinse sites wordt 

aangetroffen.

bakselgroep vorm type N MAE N_rand

Zuid-Gallisch - - 1 1 0

bakje Dragendorff 27 1 1 1

bord Dragendorff 18/31 1 1 0

bord Dragendorff 36 1 1 0

kom Dragendorff 29 2 2 0

kom Dragendorff 37 2 2 0

Midden-Gallisch - - 5 5 0

bakje Dragendorff 27 1 1 0

bakje Dragendorff 33 2 2 0

bakje Dragendorff 46 1 1 1

bord - 1 1 0

bord Dragendorff 18/31 3 3 2

bord Dragendorff 18/31R 1 1 0

bord Dragendorff 31 1 1 1

kom Dragendorff 37 2 2 0

kom Dragendorff 43 1 1 0

wrijfschaal Dragendorff 45 1 1 0

Midden/Oost-Gallisch kom Dragendorff 37 1 1 1

Oost-Gallisch kom - 15 10 0

bakje Dragendorff 33 4 4 0

bord - 3 2 0

bord Dragendorff 18/31 2 2 2

bord Dragendorff 31 4 4 2

bord Dragendorff 32 1 1 0

kom Dragendorff 43 3 3 0

kom Dragendorff 43/Curle 21 1 1 0

wrijfschaal Dragendorff 45 11 9 7

Zuid/Midden/Oost-Gallisch - - 19 17 1

bakje - 1 1 1

wrijfschaal - 1 1 0

totaal     93 83 19

Gallo-Belgisch aardewerk (terra rubra en gebronsd aardewerk)
Op de site Best-Aarle werd maar in heel beperkte mate Gallo-Belgisch aardewerk 

aangetroffen, terra nigra is zelfs volledig afwezig (tabel 24.1).13 De groep van de terra 

rubra is vertegenwoordigd met drie randen, één wand en twee bodemfragmenten. 

Twee randen zijn afkomstig van verschillende exemplaren van een bekervorm. Van een 

13  Sommige auteurs rekenen ook het metaalglanzend aardewerk tot de nigra-productie. Dit 
geeft echter een vertekend beeld. Terra nigra komt in strikte zin niet meer voor na de 2de 
eeuw, terwijl metaalglanzend aardewerk hoofdzakelijk 3de-eeuws is. Hier wordt het dus apart 
behandeld.

Tabel 24.3 
Overzicht van de terra sigillata.
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van deze bekers kon het type niet worden bepaald wegens de slechte conditie waarin 

het aardewerk zich bevond. De derde rand behoort tot een grote beker of pot van het 

(container)type Deru P1-12.14Terra rubra dateert hoofdzakelijk uit de 1ste eeuw, maar 

komt nog voor tot het midden van de 2e eeuw.

Tevens is een gebronsd randfragment aangetroffen, eveneens van een beker in zandige 

bruine klei, waarvan de rand iets naar buiten staat en aan de buitenzijde licht verdikt is 

(figuur 24.7). De randvorm sluit aan bij die van de bekende Gallo-Belgische bekers, die 

gewoonlijk in terra nigra of terra rubra vervaardigd zijn, zoals van de typen Deru P1-12. 

Slechts een enkele specifieke bekervorm is voorzien van een dunne deklaag van mica. 

Dit betreft een product uit de tweede generatie van gebronsd aardewerk: het type 

DOR 2, 21 of Deru P24,15 waartoe waarschijnlijk ook het exemplaar uit Best gerekend 

mag worden. Globaal kan dit fragment in de eerste helft van de 2e eeuw gedateerd 

worden.

Geverfd aardewerk en metaalglanswaar 
Deze aardewerkcategorieën worden in totaal vertegenwoordigd door 92 fragmenten, 

die van maximaal 67 exemplaren afkomstig zijn (tabel 24.4). De geverfde vormen in 

Best zijn overwegend vervaardigd in een bleek baksel met donkerbruine tot zwarte 

verflaag (Brunsting techniek B). Er zijn zowel borden als bekers in deze techniek 

aanwezig, respectievelijk drie en vijf exemplaren. Drie bekers zijn van het type Stuart 

2 (Höpken E20), bekers met karniesrand, die vanaf het einde van de eerste eeuw tot 

begin derde eeuw op verschillende plaatsen werden geproduceerd. Eén beker is van 

het type Oelmann 32 (Höpken E24), met korte ingesnoerde hals en omgeplooide lip, 

een type dat vanaf het midden van de tweede eeuw voorkomt en in Keulen zelfs tot 

in de vierde eeuw geproduceerd zou zijn.16 De laatste beker is er een van het type 

Oelmann 30 (Stuart 3/Höpken E22), met strakke wand en eenvoudige rand. De Keulse 

productie van deze bekers is aangetoond voor de periode van het midden tot het einde 

van de 2de eeuw.17 

De bekers in techniek B uit Best zijn vaak voorzien van een geruwd oppervlak met 

kleikorrels, die vermoedelijk zowel dienden als versiering als om de grip te verbeteren. 

Tien wandscherven hebben ook een versiering met fijne kerfband (arcering), maar 

deze konden niet aan een type worden gekoppeld wegens het ontbreken van randen 

die aan deze wanden pasten. Tot slot kwam vijf keer barbotineversiering voor, waarbij 

figuren in een witte kleipap op de bekers werden aangebracht. Twee van de bekers met 

karniesrand zijn versierd met dit soort versiering.18

Veertien fragmenten hadden een eerder oranje tot oranjebruine verflaag (Brunsting 

techniek A). Met uitzondering van één scherf die van een bekervorm afkomstig is, gaat 

het uitsluitend om borden, maximaal zes exemplaren.

De drie wandscherven in techniek C, met oranje pasta en donkere verlaag, zijn 

afkomstig van bekers. Bekers in deze techniek werden onder andere in de Argonnen 

geproduceerd.

Tot slot zijn er ook nog zeventien scherven metaalglansaardewerk aanwezig, die 

productie-technisch gezien tot een aparte categorie behoren. Deze techniek verschijnt 

op de overgang van de 2e naar de 3e eeuw. De producten uit Trier verschijnen vanaf het 

begin van de 3e eeuw.19

14  Nauwkeuriger determinatie in de typologie van Deru is enkel mogelijk wanneer het volledige 
profiel van de beker is bewaard. Zie ook Deru 1996, 100-105.

15  Vergelijk Deru 1994, 84-86 en fig. 3.21; Deru 1996, 112-113.
16  Höpken 2005, 80
17  Höpken 2005, 80.
18  Zogenaamde jachtbekers, waarbij jachttaferelen op de bekers werden afgebeeld. Deze zijn te 

dateren vanaf ca. 120.
19  Brulet et al. 2010, 344.
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In Best werden uitsluitend wanden en bodems van deze aardewerksoort aangetroffen, 

die afkomstig zijn van de typische (deuk)bekers met hoge hals van het type Oelmann 

33. Deze bekers worden in de derde, maar ook nog in de eerste helft van de 4e eeuw 

vervaardigd, al is de kwaliteit dan aanzienlijk slechter. Twee bodems uit Best kunnen 

met de productie uit de Argonnen in verband gebracht worden, de rest behoort tot de 

Trierse productie.

bakselgroep vorm type N MAE N_rand figuur 24.7

techniek a (Rijnland) beker - 1 1 0

bord Stuart 10 14 12 8

techniek b (Rijnland) - - 3 3 0

beker - 39 28 0

beker Stuart 2 6 3 3

beker Oelmann 30 1 1 1

bord Stuart 10 6 3 3

techniek c (Argonnen) - - 1 1 0

beker - 2 2 0

beker Oelmann 32 1 1 1

- - 1 1 0

totaal     75 56 16  

techniek d (Trier) - - 1 1 0

beker - 3 3 0

beker Oelmann 33 10 4 0 2

grijs (Argonnen) - - 1 1 0

beker Oelmann 33 1 1 0

overig - - 1 1 0

 totaal     17 11 0  

Gladwandig aardewerk 
Dit is met 1248 scherven (114 randen, 1003 wanden, 95 bodems, 26 overige 

fragmenten) de tweede grootste groep binnen het Romeinse draaischijfaardewerk uit 

Best (tabel 24.5). De randen zijn afkomstig van maximum 85 exemplaren. De beige 

baksels lijken voornamelijk afkomstig te zijn uit de Maasvallei20 en Tienen. 24 scherven 

zijn zeepwaar. De exacte productieplaats van zeepwaar was tot voor kort niet gekend, 

al vermoedde men dat het in de regio van Bavay moest zijn, wegens de gelijkaardige 

vormen en baksels bij beide soorten.21 Recent werden inderdaad ovens opgegraven in 

Fanum Martis (Valenciennes) met beschilderde kommen in zeepwaar.22 

20  Om echt onderscheid te kunnen maken met de baksels uit het Rijnland, is microscopisch 
onderzoek op een breukvlak aangewezen. De baksels uit het Rijnland zijn zuiverder en witter 
van kleur dan die van de Maasvallei, maar met het blote oog is het onderscheid vaak moeilijk 
te maken. Alleszins zijn er bij het aardewerk uit Best erg veel vormen die typisch zijn voor de 
Maaslandse en Tiense productie.

21  Willems 2005, 56.
22  Gepubliceerd in Archéologia, nr 510, 2013, 31-43.

Figuur #.1
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Figuur #.2
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2 - v.6997.1
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Figuur 24.7
Selectie van de fijne tafelwaar (schaal 1:4). 

Tabel 24.4
Overzicht van het geverfde aardewerk en de 
metaalglanswaar.
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De gladwandige vormen in Best bestaan hoofdzakelijk uit borden, kruiken, bekers, 

potten en deksels. Daarnaast zijn er ook nog kommen, kannen en kraagkommen 

van het type Vanvinckenroye 1967.110 (VV 1991.523). Van meerdere exemplaren kon 

evenwel geen type worden bepaald, omdat de randen te fragmentair, beschadigd of 

verbrand zijn. 

De borden zijn goed vertegenwoordigd met bijna 50 exemplaren , waarvan 23 

exemplaren met een eenvoudige, licht naar binnen gebogen rand van het type 

Vanvinckenroye 1967.90. In Best zijn deze borden in vele gevallen geglad en gesmookt, 

wat typisch is voor de late Tiense productie. Opvallend binnen het complex zijn de 

twee randfragmenten met een verdikte rand, behorend tot borden van het type Van 

Enckevort VH12. Deze borden zijn uitgevoerd in een reducerend baksel en lijken door 

hun donkere, gepolijste uiterlijk sterk op terra nigra-producten; ze zijn vermoedelijk 

afkomstig uit Noord-Frankrijk en dateren uit de gevorderde 3e eeuw.23

De kruiken zijn voornamelijk kruiken met ingesnoerde rand, ook ‘Haspengouwse’ 

kruiken genoemd. Deze kruiken worden veelvuldig aangetroffen in Haspengouw, de 

Kempen, Noord-Brabant en Nederlands Limburg. Ze werden er ook op verschillende 

plaatsen geproduceerd, onder andere in Heerlen, Tienen en in Tongeren. Meestal 

zijn ze in een vrij zandig baksel uitgevoerd. Vanvinckenroye dateert ze tussen het 

midden van de tweede en het midden van de derde eeuw, al zouden er later ook nog 

sporadisch exemplaren voorkomen, die echter een veel grovere magering hebben 

dan die uit Best24. Daarnaast zijn er ook nog een variant van een tweeorige kruik van 

het type Stuart 132b en een twee imitaties van het type Ritterling 50, twee typen die 

frequent verschijnen in de Maaslandse productie.

Bij de kommen zijn een kom met dekselgeul, twee gladwandige varianten van 

de kom Oelmann 104 (Stuart 211), en een kom gelijkend op de ruwwandige kom 

Vanvinckenroye 1991.518. Ten slotte waren er ook nog fragmenten van kommetjes 

in zeepwaar, beschilderd met rode streepjes, mogelijk van het type Vanvinckenroye 

1991.255-256. Vanvinckenroye dateert ze vanaf de Flavische periode tot in het eerste 

derde van de 2e eeuw, maar vermoedelijk komen ze ook later voor. Recent werden 

23  Van Enckevort 2000.
24  Van Enckevort 2004, 297-298 en Vanvinckenroye 1991, 94-97, typen 419-431.

Figuur 24.8
Fragmenten van planetenvazen uit Fanum 
Martis. (uit: Archéologia, 2013, nr.510, p.42) 
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ovens met deze kommen opgegraven in Fanum Martis, deze gegevens zijn echter nog 

niet verder uitgewerkt (cf. supra). 

Bij het gladwandig aardewerk werden ook wandfragmenten van twee zogenaamde 

planetenvazen Vanvinckenroye 1991.601 gedetermineerd.25 Deze vazen, versierd 

met borstbeelden van de weekgoden, worden niet zo heel veel aangetroffen. In 

België komen ze in Tienen en Tongeren voor, in Nederland werden ze aangetroffen 

in Nijmegen, Voerendaal en Aardenburg en in een verdiept stalgedeelte aan de 

Beekseweg in Lieshout, en in Someren op het SRV-terrein.26 Planetenvazen werden 

geproduceerd in Bavay, maar recent zijn ook moules en fragmenten van planetenvazen 

ontdekt in Fanum Martis. Deze gelijken erg op deze uit Best. De datering is nog 

onzeker; Vanvinckenroye dateert ze in het eerste tot derde kwart van de 3e eeuw.

bakselgroep vorm type N MAE N_rand figuur 24.9

oxiderend - - 852 662 5

beker - 3 3 1

beker type ? 1 1 1

beker Vanvinckenroye 1967.87 4 4 3

bord - 19 14 1

bord Vanvinckenroye 1967.90 20 9 15 3-4

deksel Stuart 219 2 2 2

kan - 1 1 1

kan Vanvinckenroye 1967.119 1 1 1

kom type ? 2 1 2 2

kom Oelmann 104 var. 1 1 1

kom Vanvinckenroye 1967.110 2 2 2 5-6

kruik - 48 4 0

kruik Ritterling 50/51 var. 2 2 2

kruik Stuart 129a 1 1 1 1

kruik Stuart 132b var. 1 1 1

kruik Vanvinckenroye 1967.71/72 5 5 5

kruik Vanvinckenroye 1967.73 1 1 1

kruik Vanvinckenroye 1967.86 1 1 1

planetenvaas Vanvinckenroye 1991.601 8 2 0

pot Oelmann 87 9 6 9

pot Vanvinckenroye 1967.104 1 1 1

pot/beker - 6 1 1

zeef? Vanvinckenroye 1991.602? 1 1 0

gesmookt - - 85 56 1

beker - 11 4 0

bord - 10 7 0

bord Vanvinckenroye 1967.90 29 14 18 7-8

deksel Stuart 219 6 4 6

kan Vanvinckenroye 1967.119 24 4 8 12

kom Oelmann 104 var. 1 1 1 9

kom Vanvinckenroye 1967.110 1 1 1 11

pot type ? 2 1 2

pot Stuart 201a 2 2 2

pot Vanvinckenroye 1967.104a 1 1 1 10

pot Vanvinckenroye 1967.104b 4 2 4

reducerend - - 1 1 0

bord type ? 1 1 1

bord Van Enckevort VH12 2 2 2 13-14

zeepwaar - - 10 4 1

beker type ? 9 1 5

kom Vanvinckenroye 1991.255-
256? 13 2 4

kruik - 44 3 0

totaal     1248 838 114  

25  Ook wel gezichtsurnes genoemd.
26  Hiddink 2005, 199-200.

Tabel 24.5
Overzicht van het gladwandige aardewerk. 
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10 - v.6567.1

11 - v.7008.1

12 - v.7150.1

8 - v.7154.1

7 - v.7241.1

gladwandig, oxiderend Maasland/Tienen

5 - v.6695.1

3 - v.6997.1

6 - v.7002.2

4 - v.7121.1

gladwandig, gesmookt

9 - v.7241.1

gladwandig, oxiderend

1 - v.6569.1

2 - v.6882.1

gladwandig, reducerend Noord-Gallië

13 - v.6696.3 14 - v.6882.1

Figuur #.3

Figuur 24.9
Selectie van het gladwandige aardewerk 
(schaal 1:4).
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Amforen
De amforen tellen 231 scherven van maximum 20 exemplaren op basis van de 

randfragmenten (tabel 24.6).27 67 scherven zijn afkomstig van Spaanse olijfolie-

amforen Dressel 20. Deze zware amforen werden in de drie eerste eeuwen van 

onze tijdrekening geproduceerd in de Spaanse provincia Baetica (Zuid-Spanje) en 

voornamelijk gevuld met olijfolie naar de Mediterrane wereld en Noordwest-Europa 

verscheept. 

De overige fragmenten zijn afkomstig van kleinere standamforen, waarvan het 

overgrote deel van het type Mosan 1 (Haalebos 8052 / Vanvinckenroye 1991.447-448) 

is. Dit zijn amforen met een naar buiten omgeslagen lip met een lichte geul aan de 

binnenzijde. De buik is versierd met ribbels. Vergelijkbare exemplaren zijn onder 

andere aangetroffen in Breda, Nijmegen-Hatert, Rijswijk, Rosmeer, Tongeren (Basiliek, 

Vrijthof) en Venray-Hoogriebroek. Ze lijken te zijn geproduceerd in de Maasvallei.

bakselgroep vorm type N MAE N_rand figuur 24.10

Maasland mg. amfoor Mosan 1 144 68 17 1-2

Noord-Gallisch? mg. amfoor Vanvinckenroye 1991.445 1 1 1

- - 2 2 0

Zuid-Gallisch standamfoor Gauloise 4 5 2 3

Zuid-Spaans (Baetica) puntamfoor Dressel 20 67 47 2 3

overig mg. amfoor - 1 1 0

mg. amfoor type ? 1 1 1

amfoor - 10 9 0

totaal     231 131 24  

Dolia
Deze categorie is goed vertegenwoordigd wanneer men afgaat op het totale aantal 

fragmenten: 452 scherven afkomstig van maximaal 41 exemplaren op basis van 

randfragmenten. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om grote dolia van het type Stuart 

147, hoewel er ook kleinere exemplaren aanwezig zijn (figuur 24.10: 1-2). Deze zijn 

vervaardigd in het typische doliumbaksel met grove brokken chamotte. Sommige 

exemplaren hebben op de schouder een opgelegde lijst met vingerindrukken of een 

versiering met een ingegroefde golvende lijn. Dolia van dit type zijn niet nauwkeuriger 

27  Hierbij moet vermeld worden dat het werkelijk aantal amfoorscherven mogelijk nog hoger kan 
liggen, gezien fragmenten van standamforen soms moeilijk te onderscheiden zijn van die van 
kruiken of kruikamforen. Enkel voor standamforen typische bodems, oren, randen of wanden 
met ribbels werden bij de groep van de amforen ondergebracht, de wandscherven waar onze-
kerheid over bestond, zijn bij de groep van het gladwandig aardewerk ondergebracht. 

1 - v.6681.4 2 - v.7150.1 3 - v.7150.1

amfoor, Maasland amfoor Zuid-Spanje

dolium

4 - v.6672.1
5 - v.6590.1

wrijfschaal, Maasland/Tienen

wrijfschaal, Noord-Gallisch

9 - v.6944.1

2 - v.6882.1

5 - v.7008.1

1 - v.6612.1

4 - v.6882.1

6 - v.6681.4

8 - v.6980.1

3 - v.6837.1

Figuur #.4

Figuur #.5

wrijfschaal, Maasland/Rijnland

7 - v.6918.1

Figuur 24.10
Selectie van de amforen en de dolia (schaal 1.4).

Tabel 24.6
Overzicht van de amforen.
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te dateren dan in de Romeinse periode. Er is tevens één randfragment van een 

gladwandig dolium aangetroffen, dat doorgaans vanaf de tweede helft van de 2e eeuw 

gedateerd kan worden.28

Wrijfschalen
De wrijfschalen zijn door 274 scherven vertegenwoordigd (tabel 24.7), afkomstig van 

maximaal 75 exemplaren op basis van randfragmenten. Meer dan 60 procent van de 

wrijfschaalfragmenten zijn zeker afkomstig uit het Maasland of Tienen.29 Ze werden er 

vanaf het midden van de 1e eeuw geproduceerd tot in de 3e eeuw. Twaalf fragmenten 

van maximaal zeven exemplaren kunnen tot de groep van de grof gemagerde 

wrijfschalen gerekend worden. Deze groep wrijfschalen bevat alle exemplaren die sterk 

met chamotte of andere grote inclusies gemagerd zijn en daardoor op doliumbaksels 

lijken. De herkomst is niet gekend. 

28  Hiddink 2010.
29  De MAAS-baksels bij Willems 2005, 30-32.

1 - v.6681.4 2 - v.7150.1 3 - v.7150.1
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Figuur #.4

Figuur #.5

wrijfschaal, Maasland/Rijnland
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Figuur 24.11
Selectie van de wrijfschalen (schaal 1:4).
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Zeven wrijfschalen, zowel met een horizontale rand (als Stuart 149) en met een 

opstaande binnenrand (Vanvinckenroye 1967.94) als de typische randen van het type 

Vanvinckenroye 1991.350-351 zijn met zekerheid afkomstig uit de omgeving van Bavay, 

waar wrijfschalen werden geproduceerd vanaf de Flavische periode tot in het eerste 

kwart van de 3e eeuw. Van de overige scherven kon geen productiecentrum worden 

bepaald.

Opvallend bij de geanalyseerde wrijfschaalfragmenten uit Best, is dat het naast 

de klassieke vorm Stuart 149 – een verzamelnaam voor de talloze varianten met 

horizontale randen die hoofdzakelijk vanaf het midden van de 1e eeuw tot het begin 

van de 3e eeuw dateren – vaak om latere vormen gaat, zoals de wrijfschalen met 

hamervormige rand Brunsting 37 (VV 1991.336-337) te dateren vanaf het midden van 

de 2e eeuw, waarvan zeker vier verschillende exemplaren aanwezig zijn, maar vooral 

het type met opstaande binnenrand Vanvinckenroye 1967.94 (VV 1991.352-353). Dit 

laatste type is goed bekend uit Noord-Brabantse nederzettingscontexten en dateert 

in de late 2e en 3e eeuw.30 In Best zijn van dit type 28 exemplaren gevonden. Beide 

wrijfschaaltypen werden zowel in Tienen als in Heerlen, als in centra in het Rijnland 

geproduceerd. Op basis van de baksels lijken de wrijfschalen uit Best voor het 

merendeel miet uit het Rijnland afkomstig te zijn.

bakselgroep vorm type N MAE N_rand figuur 
24.11

Maasland wrijfschaal - 95 59 8

wrijfschaal Stuart 149 14 12 13 1

wrijfschaal Brunsting 37 3 3 3 2

wrijfschaal Vanvinckenroye 1967.94 60 23 38 3-5

wrijfschaal Vanvinckenroye 1991.353 1 1 1 6

Maasland/Rijnland wrijfschaal - 37 22 6

wrijfschaal Stuart 149 2 2 1

wrijfschaal Brunsting 37 1 1 1 7

wrijfschaal Vanvinckenroye 1967.94 2 2 2

wrijfschaal Vanvinckenroye 1991.353 11 1 6

Noord-Gallisch wrijfschaal - 1 1 0

wrijfschaal Stuart 149 2 1 2

wrijfschaal Vanvinckenroye 1967.94 1 1 1

wrijfschaal Vanvinckenroye 1991.350-351 6 4 4 8-9

doliumbaksel wrijfschaal - 7 14 2

wrijfschaal Stuart 149 5 5 5

overig wrijfschaal - 21 13 3

wrijfschaal Stuart 149 5 4 4

totaal     274 169 100  

Ruwwandig en overig gebruiksaardewerk 
Het ruwwandige gebruiksaardewerk vormt met in totaal 1738 fragmenten de grootste 

categorie binnen het gedraaide aardewerk van Best. De randen zijn afkomstig 

van maximaal 182 exemplaren. In de afgelopen jaren is er op het gebied van 

bakselonderzoek steeds meer progressie geboekt om binnen het gebruiksaardewerk 

verschillende bakselgroepen te herkennen, die zowel op grond van de productieregio 

als in functioneel opzicht van elkaar gescheiden kunnen worden.31 In het onderstaande 

wordt dan ook een onderscheid gemaakt tussen het reguliere ruwwandige aardewerk, 

bekend uit o.a. het Maasland, het Rijnland en het Eifelgebied, en het fijnere 

gebruiksaardewerk, zoals de Low Landse ware 1, het (Bataafse of regionale) grijze 

aardewerk en Noord-Franse reducerend gebakken producten. 

30  Hiddink 2010.
31  Zie o.a. Hiddink 2009; Hendriks 2012; Van Kerckhove 2015. 

Tabel 24.7
Overzicht van de wrijfschalen.
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Slechts één vijfde van de ruwwandige scherven bestaat uit potten en kommen die 

zijn vervaardigd in een reducerend baksel. Het overgrote deel van de ruwwandige 

vormen is vervaardigd in (oranje)beige tot lichtbruine baksels, waarvan de herkomst 

vermoedelijk in de Maasvallei en Tienen kan gezocht worden. Een twintigtal 

scherven zijn afkomstig van potten die in het typisch zandig Tongers baksel werden 

vervaardigd.32 De productie van aardewerk in Tongeren vond plaats tussen 50 en 

320/330.33 Daarnaast konden ook 80 scherven worden ondergebracht in de groepen 

die bij Willems NOOR 1 en NOOR 2 worden genoemd.34 Typisch voor deze productie 

is het harde, sterk gelaagde baksel, dat een erg ruw oppervlak heeft doordat inclusies 

doorheen de klei steken. De productie bestaat hoofdzakelijk uit kommen, potten, 

deksels en borden. De herkomst van de NOOR 2- groep wordt in Heerlen en het 

Rijnland gezocht, voor de NOOR 1-groep, die overal in de Civitas Tungrorum wordt 

aangetroffen, is die nog onduidelijk. Willems dateert deze groepen vanaf de Flavische 

periode tot in de derde eeuw. 

De meest voorkomende vormen bij het ruwwandig aardewerk in Best zijn potten, 

kommen, bijbehorende deksels en in mindere mate borden. Best vertegenwoor-

digd, met minstens 35 individuen, zijn de potten Stuart 203, (kook)potten met een 

dekselgeul,35 die ongeveer vanaf het midden van de tweede eeuw in tal van centra 

geproduceerd worden36. De vorm blijft bestaan tot in de derde eeuw, in de vierde 

eeuw vinden we deze potten zelfs ook nog terug in de Eifelproductie, al zijn ze dan 

veel grover uitgevoerd. Van de potten waarvan de randdiameter kon bepaald worden, 

schommelt deze tussen 16 en 31 cm. De potten met dekselgeul van Best zijn uitsluitend 

vervaardigd in een oxiderend bakproces. Er werden ook fragmenten aangetroffen van 

minstens elf verschillende deksels, die bij deze potten moeten gehoord hebben. 

Daarnaast komen in Best ook potten met omgeplooide en afgeplatte, al dan niet 

gegroefde rand voor (Oelmann 87 = Stuart 201b en Stuart 202) en potten met 

uitstaande en licht verdikte rand (Stuart 201a), respectievelijk negentien, één en acht 

individuen. Al deze potten komen gedurende de volledige Romeinse periode voor, al 

lijkt het type Stuart 201a aanvankelijk te domineren en zouden de typen Oelmann 87 

en Stuart 202 hun bloeitijd wat later hebben gekend, waarbij ze rond het midden van 

de twee eeuw sterke concurrentie kregen van de potten met dekselgeul. 

Tot slot zijn twee potten ruwwandige nabootsingen van kurkurnvormen met naar 

binnen omgeslagen en geprofileerde rand, type Loeschcke 58. Deze imitaties komen 

voor in de tweede en de derde eeuw.

Bij de kommen zijn de typen Oelmann 104 (Stuart 211), met naar binnen verdikte rand 

en groef op de buitenzijde, en het type Stuart 210, met omgeplooide en afgeplatte 

rand, vertegenwoordigd door respectievelijk elf en dertien exemplaren. Het type 

Oelmann 104 komt in Tongeren al vanaf het midden van de eerste eeuw voor, maar 

is duidelijk te onderscheiden van de latere, zwaarder uitgevoerde tweede en derde 

eeuwse randen. Ook in de productie uit de Eifel komt nog een gelijkaardig type voor, 

al is dit ook duidelijk te onderscheiden van de Midden-Romeinse exemplaren. Het type 

Stuart 210 komt zowat de gehele vroege en midden-Romeinse periode voor.

32  Willems 2005, 79-83. Tot vorig jaar vermoedde men enkel dat deze productie uit Tongeren 
afkomstig was, omdat dit aardewerk steeds in groten getale op opgravingen in Tongeren 
wordt aangetroffen, maar werden er nooit ovens opgegraven. Recent werden door het ADC 
enkele pottenbakkersovens opgegraven in Tongeren die dit vermoeden bevestigen.

33  Vilvorder et al., 2010, 241-256
34  Willems 2005, 72-78.
35  Deze potten werden vroeger omschreven als kookpot, maar tegenwoordig neemt men aan 

dat het eerder transport-of voorraadcontainers waren die achteraf gebruikt werden om in te 
koken. Van Enckevort 2004, 308-309.

36  O.a. te Tongeren, Tienen, Heerlen.
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bakselgroep vorm type N MAE N_rand figuur 24.12

oxiderend - - 634 534 9

bak Stuart 216 6 5 6 6

bord Vanvinckenroye 1967.90 1 1 1

deksel Stuart 219 12 8 9

dolium - 6 1 1

kan Vanvinckenroye 1967.119 4 1 2

kom - 3 1 1

kom type ? 4 3 4

kom Stuart 210 2 1 1

kom Stuart 210 var. 10 7 8

kom Oelmann 103 2 2 2 5

kom Oelmann 104 12 8 8

kruik - 1 1 1

kruik Vanvinckenroye 1967.86? 4 1 1

kruik Vanvinckenroye 1991.390 1 1 1

pot Loeschcke 58 2 2 2 7

pot Stuart 201a 2 2 2

pot Stuart 210 var. 1 1 1

pot Oelmann 87 46 13 20 1, 10

pot Oelmann 89 61 32 42 2-3, 8, 11 

pot Vanvinckenroye 1967.104a 3 3 3

pot Vanvinckenroye 1967.104b 2 2 2 9

pot Vanvinckenroye 1991.609? 4 1 2 4

pot/kom - 22 1 0

gesmookt - - 19 10 0

bak - 1 1 0

bak Stuart 216 2 2 2

bord - 2 1 0

kan Vanvinckenroye 1967.119 6 1 2 12

pot Stuart 201a 5 2 3

pot Stuart 210 2 1 1

pot Oelmann 89 2 2 2 14

pot Vanvinckenroye 1967.104a 1 1 1 15

pot Vanvinckenroye 1967.104 var. 6 1 2 13

reducerend - - 255 209 11

bak Stuart 216 1 1 1

bak Stuart 217 1 1 1

bord Vanvinckenroye 1967.90 2 1 1

deksel Stuart 219 2 2 1

kom Stuart 210 var. 16 10 12 17

kom Oelmann 104 var. 1 1 1

pot - 3 2 2

pot type ?? 1 1 1

pot Stuart 201a 2 2 2

pot Oelmann 90 var. 2 1 1 16

pot/kom - 1 1 1

overig - - 52 44 0

bord - 1 1 1

deksel Stuart 219 1 1 0

kom Stuart 210 var. 7 6 7

pot Oelmann 89 1 1 1

totaal     1240 939 186  

24 individuen met omgeplooide en afgeplatte rand zijn te fragmentair bewaard om ze 

aan een kom of pot toe te schrijven, en zijn bijgevolg ondergebracht onder het type 

Willem T2. 

Daarnaast zijn ook elf borden geteld bij het ruwwandig aardewerk van Best, waarvan 

acht van het type Stuart 216 met geulrand en drie van het type Stuart 218 met 

eenvoudige, licht naar binnen staande rand. Vanvinckenroye dateert de borden met 

Tabel 24.9
Overzicht van het ruwwandige aardewerk. 
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12 - v.7008.1

15 - v.6934.1

4 - v.7088.1

ruwwandig, oxiderend

ruwwandig, oxiderend Maasland/Tienen

ruwwandig, oxiderend Tongeren ruwwandig, oxiderend NOOR1?

ruwwandig, gesmookt Tongeren

ruwwandig, gesmookt

1 - v.6695.1

5 - v.6997.1

6 - v.6714.1

2 - v.6694.7

3 - v.6729.1

7 - v.6764.1 8 - v.7057.1
9 - v.7149.1

10 - v.6695.1 11 - v.6932.1

14 - v.7150.1

13 - v.6574.6

ruwwandig, reducerend

16 - v.6729.1
17 - v.6574.6

Figuur #.6

Figuur 24.12
Selectie van het ruwwandige aardewerk 
(schaal 1:4).
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geulrand van het midden van de eerste eeuw tot omstreeks midden derde eeuw37. 

Vijf individuen kunnen als ‘Tongerse beker’ gedetermineerd worden.38 Deze bekers 

hebben een eivormig profiel en een naar binnen verdikte rand. Ze werden in Tongeren 

(ruwwandig) en in Tienen (meestal gladwandig) geproduceerd. Vanvinckenroye dateert 

deze bekers in het laatste derde van de tweede en in de derde eeuw. In Tienen zijn ze 

ook typisch voor de late productie in de vicus.

Een andere beker met een rechtopstaande rand als van het type Vanvinckenroye 

1991.609(?) dateert uit het einde van de 2e eeuw.

Daarnaast zijn ook nog een beker met ingesnoerde hals, een ruwwandige kruikamfoor 

Stuart 131 en een kruik met konische lip en driehoekig geprofileerde tuitrand 

gedetermineerd. 

Low Lands ware 1
De Low Lands ware 1 telt 448 fragmenten, wat neerkomt op ongeveer 10 procent van 

het totaal aantal Romeinse scherven (tabel 24.10). De randen kunnen herleid worden 

tot maximaal 88 verschillende exemplaren, waarvan aan slechts drie fragmenten 

geen vorm of type kon worden toegewezen. Slechts ongeveer een tiende van de 

Low Lands ware uit Best is uitgevoerd in de oxiderende variant (waartoe ook enkele 

wandfragmenten van Scheldevallei-amforen gerekend zijn), de rest bestaat uit het 

typisch grijze zandige baksel met muscoviete mica (de onderscheiden bakselgroep 

Low Lands Ware 1).39 De oorsprong van dit aardewerk wordt gezocht in de regio van 

Bergen-op-Zoom en de productie wordt algemeen gedateerd tussen ca. 60 tot ca. 

300.40 

Het vormenspectrum in Best bestaat hoofdzakelijk uit de voor de Low Lands ware 

kenmerkende zware voorraadpotten met omgeplooide en afhangende rand, Holwerda 

AR 139-142, 78 verschillende individuen, allen uitgevoerd in het grijze baksel, met een 

randdiameter die varieert tussen 23 en 36 cm. 

Vijf andere exemplaren zijn kleinere en fijner uitgevoerde grijze kommetjes Holwerda 

AR 133-136. 

Daarnaast is er nog een rand van een grote pot die mogelijk als een doliumvorm kan 

geïnterpreteerd worden, en één rand van een bord Holwerda AR 151/161 met licht naar 

binnen gebogen lip. Dit bord is in de oranjerode variant uitgevoerd. Het ontbreken van 

andere randscherven bij de oxiderende variant van het Low Lands ware-baksel maakt 

het moeilijk om deze scherven aan een bepaalde vorm of type te verbinden. Een aantal 

scherven met ribbels, al dan niet met witte deklaag, en de typische aanzet van een oor 

wijzen erop dat er tevens een paar Scheldevallei-amforen binnen het aardewerkcom-

plex aanwezig waren.

37  Vanvinckenroye 1991, 124-125, typen 551-555.
38  Vanvinckenroye 1991, 120-121, typen 525-527.
39  De Clercq & Degryse 2008.
40  Zie ook Van Enckevort 2004, 349-351.
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9 - tv.7146.1

7 - v.7146.1

6 - v.6578.1

14 - v.6593.2

8 - v.6612.1

3 - v.6695.1

4 - v.6882.1

5 - v.6842.1

1 - v.6997.1

ruwwandig, reducerend Low Lands ware 1

2 - v.7057.1

ruwwandig, reducerend (Batavian) grey ware

ruwwandig, reducerend (Batavian) grey ware Willems T2

10 - v.7093.1

11 - v.6728.1

12 - v.6588.1

13 - v.6504.1

ruwwandig, reducerend North Gaulish grey ware

16 - v.7241.1

17 - v.6574.6
15 - v.7057.1

Figuur #.7

Figuur 24.13
Selectie van het overige gebruiksaardewerk 
(schaal 1:4).
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bakselgroep vorm type N MAE N_rand figuur 24.13

oxiderend Low Lands ware 1 - - 35 22 0

amfoor - 8 4 0

bord Holwerda AR 151/160 1 1 1

pot - 1 1 1

reducerend Low Lands ware 1 - - 244 220 3

kom Holwerda AR 133-136 12 5 8 1

pot - 24 22 1

pot Holwerda AR 140-142 124 80 93 2-5

reducerend (Batavian) grey ware kom Stuart 210 13 12 12 6-8

pot NerJ3 1 1 1 9

pot Willems T2 3 3 3

reducerend (Batavian) grey ware WT2 kom Stuart 210 var. 1 1 1

pot Brabant-type 1 1 1 13

pot Willems T2 11 6 7 10-11

pot Willems T2 var. 1 1 1 12

reducerend B/N-G grey ware kom Stuart 210 var. 3 3 3

pot Willems T2 var. 1 1 1

pot Holwerda AR 140-142 1 1 1

pot Van Enckevort VH34 1 1 1

reducerend North Gaulish grey ware kom type ? 1 1 1

kom Stuart 210 var. 1 1 1 17

kom Oelmann 104 var. 1 1 1

kom Tuffreau-Libre IIa/b 2 2 2

pot type ? 1 1 1

pot Willems T2 var. 2 2 2 15

pot Loeschcke 58 var. 1 1 1 14

pot Holwerda AR 139 var. 2 1 2

pot Van Enckevort VH34 1 1 1 16

totaal     498 397 151  

24.2.4 Contextanalyse en datering

De meeste structuren op de site Best-Aarle zijn op basis van het aangetroffen Romeins 

aardewerk zeker te dateren na het midden van de 2e eeuw, bij enkele andere werd er 

te weinig diagnostisch materiaal in aangetroffen voor een specifieke datering.41 

Argumenten voor deze datering zijn het zo goed als niet voorkomen van vroege aar-

dewerksoorten en vormen, zoals inheems handgevormd aardewerk, terra rubra en 

terra nigra, Zuid-Gallische terra sigillata en de aanwezigheid van vormen, typen en 

baksels die pas van rond het midden van de tweede eeuw voorkomen, zoals potten 

met dekselgeul, wrijfschalen met verticale rand, wrijfschalen in terra sigillata en 

terra sigillata uit de Argonnen en Rheinzabern. Op basis van de aanwezigheid van 

Tongerse bekers, gesmookte waar, wrijfschalen met opstaande lijst, metaalglanzend 

aardewerk en Maasvalleiamforen, kan de begindatering van de site, of toch zeker van 

de structuren (potstallen) waar veel aardewerk uit ingezameld werd, nog meer naar het 

einde van de 2e eeuw geplaatst worden.

De einddatering van de bewoning valt in de 3e eeuw, maar het is op basis van het 

aardewerk moeilijk te zeggen wanneer precies. Op basis van de aanwezigheid van 

Maasvallei-amforen, Oost-Gallische terra sigillata en geverfd aardewerk, waarvan de 

export stopt na 225, lijkt de nederzetting niet veel langer dan net na het midden van 

de 3e eeuw bestaan te hebben. Typische laat-3e-eeuwse of 4e-eeuwse vormen zijn niet 

aanwezig binnen het aardewerkcomplex.

41  Zie voor een overzicht van het Romeins aardewerk per graf paragraaf 21.5.

9 - tv.7146.1

7 - v.7146.1

6 - v.6578.1

14 - v.6593.2

8 - v.6612.1

3 - v.6695.1

4 - v.6882.1

5 - v.6842.1

1 - v.6997.1

ruwwandig, reducerend Low Lands ware 1

2 - v.7057.1

ruwwandig, reducerend (Batavian) grey ware

ruwwandig, reducerend (Batavian) grey ware Willems T2

10 - v.7093.1

11 - v.6728.1

12 - v.6588.1

13 - v.6504.1

ruwwandig, reducerend North Gaulish grey ware

16 - v.7241.1

17 - v.6574.6
15 - v.7057.1

Figuur #.7

Tabel 24.10
Overzicht van het overige gebruiksaardewerk. 
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24.2.5 Vergelijking met andere sites

Als we het aardewerk van Best-Aarle vergelijken met dat van de sites Breda-

Steenakker en -Huifakker, valt op dat de verdeling van de aardewerksoorten daar 

heel anders is.42 Als we het geheel van aardewerk uit deze sites bekijken, zien we 

dat drie kwart van het aardewerk daar bestaat uit handgevormd inheems aardewerk 

en Low Lands ware 1. Wanneer we het aardewerk uit Best gaan vergelijken met dat 

van de potstallen in Breda, en met de algemene verdeling van de aardewerksoorten 

daar in de 3e eeuw, is weer opvallend hoezeer de Low Lands ware 1 daar domineert, 

het maakt maar liefst drie kwart van al het aardewerk in die contexten uit. Gezien 

Breda veel dichter tegen Bergen-op-Zoom ligt, de regio waar dit aardewerk zou zijn 

geproduceerd, is deze vaststelling niet verwonderlijk. 

Het is dan ook onmogelijk vergelijkingen te maken tussen beide sites, gezien in Breda 

in de derde eeuw zowat alle vormen uit Low Lands aardewerk bestonden, en er maar 

weinig import was. 

Wanneer we de procentuele verdeling van het aardewerk van Nistelrode-Zwarte Molen 

vergelijken met die van Best, geldt dat in Nistelrode toch nog een groot percentage 

inheems handgevormd aardewerk aanwezig is (14, 1 procent over de drie sites 

bekeken, 8,4 procent enkel voor de site Zwarte Molen). In Nistelrode wordt er ook nog 

behoorlijk wat Belgische waar aangetroffen, vooral dan terra nigra, wat niet het geval 

is in Best. De Low Lands ware 1 is hier procentueel minder goed vertegenwoordigd dan 

in Best, slechts iets meer dan vier percent ten opzichte van meer dan tien percent. In 

Nistelrode ligt het aandeel grijze ruwwandige waar ook nog veel hoger dan in Best, 

met achttien percent ten opzichte van slecht vijf procent. De site Zwarte Molen wordt, 

met uitzondering van twee boederijen en een grafheuvel uit de 3e eeuw, gedateerd aan 

het einde van de 1e en het begin van de 2e eeuw.

Ook als we het aardewerk uit Best vergelijken met dat van Uden-Noord, een site 

waarvan de structuren niet ouder zouden zijn dan de 2e eeuw, krijgen we opnieuw een 

hele andere verdeling van de aardewerksoorten. Meer dan 26 procent van het daar 

aangetroffen aardewerk is nog inheems handgevormd, Low Lands ware is zo goed 

als afwezig. Ook metaalglansaardewerk en alle later te dateren vormen, baksels en 

gesmookte waar ontbreken. 

Het aardewerk uit Best is zowel qua aanwezige soorten als qua vormen en typen 

erg goed te vergelijken met dat van Lieshout-Beekseweg, zuidelijke en westelijke 

vindplaats.43 Het handgevormd inheems aardewerk is er zo goed als afwezig, ook 

Belgische waar en kurkurnen zijn er zo goed als niet vertegenwoordigd, er werd 

veel metaalglanswaar44 en gesmookt aardewerk gevonden, en veel standamforen. 

Lowlands aardewerk is er ook goed vertegenwoordigd, ten koste van het ‘grijze’ 

aardewerk. De terra sigillata is er ook overwegend afkomstig uit de oostgallische 

ateliers. 

Zowel standamforen met geribbelde buik, kruiken met ingesnoerde tuit 

(Haspengouwse kruiken), Tongerse bekers, gesmookte Tiense bekers, als wrijfschalen 

42  Van Enckevort 2004.
43  Hiddink 2005, 186 e.v. Het aardewerk uit huis 400 is perfect te vergelijken met dat uit Best.
44  In Lieshout geklasseerd onder de term terra nigra, dit geeft echter een totaal verkeerd beeld, 

het gaat hier om bekers Oelmann 33 uit de Argonnen, die absoluut niet onder terra nigra 
mogen gerekend worden. Echte terra nigra komt immers maar voor tot rond 150 en metaalg-
lansbekers zijn typisch voor 3e en vroege 4e eeuw. Ze sluiten in functioneel opzicht eerder aan 
bij de geverfde vormen.
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met verticale rand en exemplaren met een opstaande lijst en afhangende rand zijn ook 

gangbare typen in Lieshout. Er werd zelfs een planetenvaas in één van de gebouwen 

in Lieshout gevonden. De vormen bij de Low Lands ware zijn voornamelijk de potten 

Holwerda AR 139-142, en in mindere mate de kommetjes Holwerda 133-136, en één 

bord en één dolium. Weer net hetzelfde beeld als in Best-Aarle dus. De woonstalhuizen 

op de zuidelijke vindplaats in Lieshout worden eveneens in de derde eeuw gedateerd. 

24.3 Het aardewerk uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd

Aleike van de Venne

24.3.1 Inleiding

Tijdens het archeologisch onderzoek van Best-Aarle is een grote hoeveelheid 

aardewerk geborgen uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd (8533 fragmenten). Het 

materiaal  is afkomstig uit sporen en structuren daterend van de laat Karolingische tijd 

tot het begin van de twintigste eeuw en is overwegend gefragmenteerd. 

Als onderdeel van de uitwerking van het onderzoek is het aardewerk geanalyseerd. 

Het doel hiervan was de primaire presentatie van de dataset en de datering van de 

aangetroffen sporen en structuren. Hiertoe is het aardewerk per vondstnummer 

gedetermineerd op het niveau van bakselsoort, vormgroep en waar mogelijk type. De 

resultaten hiervan zijn opgenomen in de database. De scherven die aan een structuur 

konden worden toegeschreven zijn daarnaast in onderlinge samenhang bestudeerd 

om een complexdatering vast te stellen. Om inzicht te verkrijgen in de aanvang van 

(bewonings)activiteiten, de mate van continuïteit en de beëindiging hiervan is het 

verzamelde aardewerk ook op vindplaatsniveau bestudeerd.

Dit hoofdstuk geeft allereerst een beknopt overzicht van de verschillende aarde-

werksoorten die zijn aangetroffen bij de opgraving. Vervolgens worden de resultaten 

besproken per vindplaats. Daarbij wordt enerzijds ingegaan op de datering van de 

vindplaats en anderzijds op het vormenrepertoire. Aansluitend worden de resultaten 

van de afzonderlijke vindplaatsen met elkaar vergeleken om daarin algemene trends of 

bijzonderheden uit af te leiden. Een overzicht van het aardewerk op structuurniveau is 

opgenomen in  bijlage 24.3. 

            

24.3.2 De aardewerksoorten

Het aardewerk dat in het (post) middeeleeuwse deel van het onderzoek is aangetroffen 

kan worden onderverdeeld in tweeëntwintig bakselgroepen. In de onderstaande 

paragraaf worden deze beknopt gepresenteerd. Per aardewerksoort wordt een 

beschrijving gegeven van het baksel, het vormenrepertoire van de betreffende 

productiecentra en de relevante daterende kenmerken. Tevens wordt aangegeven 

welke classificatie gebruikt is voor de determinatie van de vondsten. 

Vervolgens worden de in Best aangetroffen stukken besproken. Daarbij wordt tevens 

bekeken in hoeverre de producten die in Best gevonden zijn, overeenstemmen met de 

producten die werden vervaardigd in de bekende centra en hoe de datering van het 

aangetroffen materiaal zich verhoudt tot de periode van productie. Hieruit komt naar 

voren in hoeverre een aardewerkensemble een selectie is uit het (potentiële) aanbod 

en wat hiervoor de reden kan zijn. 
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Mayen
In de omgeving van Mayen in de Eifel werd in de Karolingische periode aardewerk 

vervaardigd met een dunwandig, klinkend hard baksel. De magering is fijn tot 

middelgrof. Op de breuk zijn soms meerdere kleuren te onderscheiden variërend van 

bruin, donkergrijs en donkergroen tot beigegrijs en paars. Kenmerkend is het mica 

(kleine zwarte glimmende splinters vulkanisch mineraal) en gele of rode insluitsels 

die vaak op de breuk te zien zijn. Van dit soort aardewerk, dat wordt aangeduid als 

Mayen, zijn vrijwel uitsluitend bolvormige kookpotten vervaardigd met omgeslagen 

rand. Over het algemeen worden dergelijke potten gedateerd in de periode 725-900 

na Chr., hoewel een iets latere datering niet is uitgesloten.45 Incidenteel is in Pingsdorf 

vergelijkbaar ceramiek vervaardigd. Macroscopisch is dit moeilijk van Mayen te 

onderscheiden. 

In Best-Aarle zijn vier scherven van dergelijke karolingische kookpotten aangetroffen. 

Dit geringe aantal fragmenten kan worden verklaard door de datering van de 

vindplaatsen, die waarschijnlijk aan het eind van de 9de of het begin van de 10de eeuw 

ligt. 

Badorf
Badorf aardewerk heeft over het algemeen een fijn gemagerd, glad, geelwit of 

lichtgrijs tot bruin, krijtachtig aanvoelend baksel. Kenmerkend is het voorkomen van 

radstempelversiering. Het komt voor in de gehele Karolingische periode en tot in het 

midden van de 10de eeuw. Grote reliëfbandamforen, versierd met een combinatie van 

opgelegde kleistrips en radstempels zijn tot het begin van de 11de eeuw in gebruik 

geweest.46 Zandgemagerd Badorf aardewerk is moeilijk te onderscheiden van het 

10de-eeuwse aardewerk uit Pingsdorf. 

Bij het materiaal uit Best-Aarle zijn scherven versierd met radstempel of met 

een duidelijk fijn zacht en krijtachtig baksel tot de categorie Badorf gerekend. 

Scherven met rode verfversiering en een harder zandiger baksel zijn als Pingsdorf 

gedetermineerd. Twintig fragmenten (waarvan zeven met radstempelversiering) 

kunnen tot Badorf gerekend worden. Hieronder bevinden zich twee randfragmenten. 

De eerste is een uitstaande verdikte afgeronde rand. Volgens de gangbare typologie 

van Van Es en Verwers behoort deze tot het type W (wheelthrown) II B (figuur 24.14, 

v3016).47 De tweede is een uitstaande rand met geul en verdikte lip wordt eveneens 

onder dit type geschaard (figuur 24.14, v2001). Deze randvorm komt echter ook voor 

bij het Karolingische aardewerk uit Pingsdorf (randtype 1.4) uit de periode 875 - 910. 

Incidenteel is deze randvorm toegepast tot circa 990.48 

45  Verhoeven 1993, 68. Van Genabeek 2003, 157.
46  Kleij 2000, 109-110.
47  Van Es & Verwers 1980, 81-83.
48  Sanke 2002, 320. Bult 2011, 172. 

Figuur 24.14
Badorf aardewerk van het type WIIB (v3016 
en v2001). Schaal 1:1.  
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Huneschans
In een korte periode tussen circa 875 en 950 is in Pingsdorf en mogelijk ook in Badorf 

aardewerk vervaardigd, waarbij een combinatie van verfstrepen en radstempelversie-

ring werd toegepast. Het ging in de meeste gevallen om tuitpotten. Door de relatief 

scherpe datering is dergelijk aardewerk een gidsfossiel voor het einde van de 9de en 

eerste helft van de 10de eeuw. In Best-Aarle zijn slechts twee wandfragmenten met een 

combinatie van deze decoratievormen gevonden. 

Pingsdorf
Pingsdorf aardewerk, versierd met rode verfstrepen, komt voor het eerst voor aan het 

eind van de 9de eeuw en is in Nederland kenmerkend voor de periode tussen circa 900 

en 1225. Het meeste Pingsdorf is op de draaischijf vervaardigd. Het baksel is doorgaans 

hard en wit of geel van kleur, gemagerd met fijn zand. Zachte baksels zijn zeldzaam.49 

Bij de determinatie van het materiaal van Best-Aarle is de typologie van Sanke 

gehanteerd.50 Bij de datering is gebruikt gemaakt van de schema’s van Epko Bult.51 De 

typochronologie van het Pingsdorfaardewerk is vooral gebaseerd op de randvormen. 

Daarnaast kunnen ook versieringsmotieven een chronologisch kenmerk zijn. 

De versiering op het aardewerk uit Best-Aarle is in de meeste gevallen slechts 

gedeeltelijk zichtbaar en niet meer herkenbaar als motief. Het meest voorkomende 

motief is dat van komma’s (motief 2b en 2d), die een lang voorkomen hebben en 

voor een nauwkeurige datering niet goed te gebruiken zijn. Andere met de vingers 

aangebrachte motieven die slechts éénmalig voorkomen zijn stippen (motief 2a of 

2c), verticale doorlopende krullen (motief 3a) en horizontale golflijnen (motief 10). De 

laatste twee motieven zijn iets nauwkeuriger te dateren, namelijk motief 3a tussen 900 

en 1140 en motief 10 tussen 960 en 1140. De met een penseel aangebrachte versiering 

is slechts op twee fragmenten aangetroffen, waarvan één met schuin aangebrachte 

strepen. De versieringen met een penseel komen pas met enige regelmaat voor na 

960.52 

Onder de Pingsdorf-vormen van Best-Aarle zijn de tuitpotten het talrijkst. De oudste 

tuitpotten worden vertegenwoordigd door enkele fragmenten van afgeronde randen 

van het type 1.1 en 1.4. Tuitpotten met dergelijke randen hebben een lensbodem en 

komen in Pingsdorf voor tussen circa 850 en 990. Daarnaast zijn zes blokvormige 

randen gevonden (randtypen 2.8a, 2.8b, 2.11b) van tuitpotten met standring (amfoor). 

Het zwaartepunt van het voorkomen van deze randen ligt in 960 - 1070. Na 1160/1180 

komen ze niet meer voor.53 

Naast tuitpotten zijn in Pingsdorf ook kogelpotten vervaardigd. Twee scherven met 

een vierkante rand (randtype 8.4a) zijn van handgevormde kogelpotten die vanaf 

circa 1050 zijn geporduceerd, met een zwaartepunt tussen 1160 en 1260.54 Enkele 

fragmenten zijn van op de draaischijf vervaardigde kogelpotten die vanaf de 10de 

eeuw dateren. Een van deze gedraaide kogelpotten heeft een min of meer vierkante 

rand (randtype 9.4a). Hiernaast komen randfragmenten voor van een schotel 

(randtype 6.10) en een schenkbeker (randtype 4.2). Een kogelpotvormige drinkbeker is 

archeologisch compleet (randtype 3.4a, figuur 24.15, v3014). Zowel de drinkbeker als 

schenkbeker zijn gemaakt tussen 960 en 1140. 

Opvallend zijn de spaarzame aanwijzingen voor jonge Pingsdorf-vormen van na de 

11e eeuw. Alleen de twee hierboven besproken twee scherven van handgemaakte 

49  Sanke 2002.
50  Sanke 2002.
51  Bult 2011.
52  Sanke 2002, 333-337. Bult 2011, 182-184.
53  Sanke 2002, 320. Bult 2011, 173.
54  Sanke 2002, 327. Bult 2011, 178-179.

Figuur 24.15
Pingsdorf aardewerk, kogelpotvormige drink-
beker (v3014). Schaal 1:2.   
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kogelpotten hebben een 12e of 13e eeuwse datering. Daarnaast valt het ontbreken 

van tuitpotten met driehoekige randen op. Dergelijke randen komen voor vanaf 

circa 1050/1070 met een zwaartepunt in de periode 1120-1180.55 Waarschijnlijk is 

het vrijwel ontbreken van jong Pingsdorf-aardewerk te verklaren door de opkomst 

van Zuid-Limburgs aardewerk op het eind van de 11e en 12e eeuw, dat het Pingsdorf 

aardewerk van de markt verdringt. 

Op grond van bovengenoemde chronologische aanwijzingen dateert de overgrote 

meerderheid van het in Best-Aarle verzamelde Pingsdorf aardewerk in de 10de en 11de 

eeuw en komt het hier in de 12de eeuw nog maar sporadisch voor. 

Zuid-Limburg
In een aantal productiecentra in Zuid-Limburg (Brunssum, Schinveld, Nieuwenhagen 

en Waubach) werd vanaf het midden van de 11de eeuw tot in de 14de eeuw aardewerk 

vervaardigd. Dit worden gekenmerkt door een overwegend wit tot lichtgeel baksel 

en een relatief grove zandmagering (0,3-1,0 mm), op grond waarvan het in de meeste 

gevallen goed is te onderscheiden van de producten uit Pingsdorf. De stukken zijn 

dikwijls met rode verfstrepen gedecoreerd. Rond 1100 komt daarnaast in beperkte 

oplage ook geglazuurd aardewerk voor, vergelijkbaar met de producten uit Andenne 

en omgeving.

De wijze van productie varieert door de tijd en is een belangrijk daterend kenmerk. In 

combinatie met de ontwikkeling in vorm en decoratie heeft Bruijn een typochronologie 

opgesteld voor het Zuid-Limburgse aardewerk. Deze vormt het uitgangspunt voor de 

beschrijving van de Aarlese vondsten.

Bij het onderzoek werden in totaal 233 fragmenten Zuid-Limburgs aardewerk 

aangetroffen. Deze hebben hoofdzakelijk behoord tot tuitpotten, amforen, kook- en 

kogelpotten. Een achtal scherven is afkomstig van kannen en drinkbekers.

De variatie in randvormen en decoratiemotieven laten zien dat producten uit deze 

streek Best hebben bereikt tussen 1100  en 1200. Zowel handgevormd als gedraaid 

aardewerk is vertegenwoordigd in de vondstgroep en de aangetroffen randen 

omvatten sikkelranden (1075-1125), manchetranden (1075-1125) als ook een voor 

voorraadpotten specifieke blokvormige (1100-1125) en een horizontaal geknikte rand 

(1075-1125). Enkele randen van handgevormde kogelpotten met min of meer vierkante 

rand of dakvormig afgeschuinde rand worden geplaatst in periode I (1125-1200), zo ook 

een drinkbeker met eenvoudige afgeronde rand.

Hoewel de versiering op het aardewerk in de meeste gevallen slechts gedeeltelijk 

zichtbaar is, kon worden vastgesteld dat de geverfde ‘komma’s’ het meest 

voorkomende motief vormen. Daarnaast werd een versiering aangetroffen met boven 

elkaar geplaatste strepen. Zeldzamer is een versiering in de vorm van een reliëfband 

met vingerindrukken, voorkomend tussen 1075 en 1175.56 In tegenstelling tot 

onderzoek op andere vindplaatsen in de Kempen waar de importen uit Zuid-Limburg 

in de tweede helft van de elfde eeuw plaats maken voor de producten uit het Rijnland, 

lijkt dit in Best-Aarle pas in de twaalfde eeuw het geval. De oorzaak hiervoor wordt 

gezocht in de specifieke (handels- of uitwisselings)netwerken waar de bewoners deel 

van uitmaakten.

Kogelpot aardewerk
Het kogelpot aardewerk, maakt met 1160 scherven een belangrijk deel uit van 

het materiaal van Best-Aarle. Het gaat hierbij om vermoedelijk lokaal of regionaal 

vervaardigde, handgevormde potten, met verschillende zandgemagerde baksels. 

55  Sanke 2002, 321. Bult 2011, 173.
56  Bruijn 1961, 482 (periode A). Borremans & Warginaire 1966, 24, 52, 62, 70 (allemaal periode I).
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Figuur 24.16. 
Diverse randen van kogelpotten en een spinsteen 
van kogelpot aardewerk. Schaal 1:2.    
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Kogelpot aardewerk is in Brabant vanaf de 8e eeuw geproduceerd en blijft in gebruik 

tot rond het midden van de 12de eeuw. 

Het zogenaamde Zuid-Nederlandse handgemaakte aardewerk is in Best hoofdzakelijk 

in 10e en 11e eeuwse contexten aangetroffen en in beperkte hoeveelheden ook nog 

in sporen uit de 12e-eeuw, al gaat het hier in de meeste gevallen waarschijnlijk om 

opspit. Eén standring met een kogelpot baksel pleit wel voor een datering aan het 

eind van de 12de eeuw. Er komen zowel baksels met een gelijkmatige als met een 

heterogeen zandmagering voor, van zacht tot matig hard gebakken. Enkele scherven 

met wisselende korrelgrootte, een hard baksel en donkere kern doen denken aan 

Elmpter waar, mogelijk zijn deze niet lokaal, maar in het Rijnland vervaardigd. Slechts 

drie fragmenten zijn versierd, waarvan twee met verticale ovale vingerindrukken 

en één met een soort strip met radstempelversiering. De vormvariatie binnen deze 

bakselgroep beperkt zich hoofdzakelijk tot de randen van de potten. Binnen het totaal 

van 153 randfragmenten, zijn negen verschillende randvormen onderscheiden:

- eenvoudig afgerond, al dan niet ver doorgebogen (112 randfragmenten, figuur 

24.16, v3397); 

- 31 randen zijn verdikt afgerond met geul, soms met iets afgeplatte lip (31 

randfragmenten, figuur 24.16, v2851); 

- zeven randen zijn afgeplat (figuur 24.16, v2771);

-  verdikt afgerond (23 randen, figuur 24.16, v2860); 

- hoekig (acht randfragmenten);

- uitstaand blokvormig (acht randfragmenten, figuur 24.16, v2650);

- eenvoudig afgerond met geul (vier randfragmenten, figuur 24.16, v3397); 

- ver uitstaand met lip (een rand, figuur 24.17, v2829); 

- min of meer vierkant met geul (een rand, figuur 24.16, v2334).

Ondanks de grote variatie, hebben de randvormen slechts een beperkte daterende 

waarde. Enkele fragmenten hebben een secundair geboord gat (onder de rand) van 2 

tot 4 mm. Mogelijk hebben deze gaten gediend om met behulp van draad de pot op te 

kunnen hangen.

Behalve kogelpotten is een paddenstoelvormige spinsteen van kogelpot aardewerk 

gevonden (figuur 24.16, v6176).Een wandfragment van een kogelpot is rond afgewerkt 

en vermoedelijk secundair gebruikt als speelschijf (figuur 24.17, v2801). 

Kempisch aardewerk
In Best-Aarle zijn acht gedraaide wandfragmenten gevonden, die op basis van het 

beigebruine tot grijze zandige ‘schuurpapierachtig’ aanvoelende baksel aan Kempisch 

Figuur 24.17
Een speelschijf gemaakt van een wand-
fragment van kogelpot aardewerk.
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aardewerk zijn toegeschreven. Deze aardewerkgroep is op op Zuid-Nederlandse 

vindplaatsen vaak in geringe hoeveelheden aanwezig. Kempisch aardewerk is onder 

meer gevonden in Dommelen, waar het wordt gedateerd tussen 1175 en 1250.57 De 

productieplaats van dit aardewerk is onbekend, maar moet mogelijk in West-Brabant 

worden gezocht.58 

Blauwgrijs aardewerk
Blauwgrijs aardewerk is een verzamelnaam voor handgevormd, blauwgrijs aardewerk 

met een zandmagering uit het gebied ten noorden van Keulen. Een deel van de 

baksels binnen deze groep is toe te schrijven aan specifieke productiecentra en 

worden hieronder afzonderlijk beschreven. Het resterende aardwerk omvat 14 

fragmenten blauwgrijs aardewerk die tot de generieke bakselgroep gerekend zijn. 

Hieronder bevindt zich één uitstaande rand met geul en verdikte lip (figuur 24.18, 

v2125). Vanwege het hard Elmpt-achtige baksel wordt de rand vanaf de tweede helft 

van de 12de eeuw gedateerd. Zes hard gebakken scherven hebben een op Paffrath 

gelijkend baksel met bladerdeegstructuur dat lijkt op de producten uit de Ratingen. De 

karakteristieke kogelpotranden ontbreken echter.59 Desondanks is voor deze scherven 

een datering aangehouden in de tweede helft van de 12de of 13de eeuw.  

Blauwgrijs aardewerk: Paffrath-type
Het zogenaamde Paffrath aardewerk is in het Rijnland vervaardigd. Bekende 

productiecentra met enigszins vergelijkbare baksels zijn onder andere Paffrath, 

Katterbach en Wildenrath. Het aardewerk is dunwandig en heeft op de breuk een 

sterk gelaagde, bladerdeegachtige structuur. Het oppervlak van de scherf is meestal 

donkergrijs, blauwgrijs of soms wit van kleur en heeft vaak een metaalachtige glans. 

Het grootste deel van de producten bestaat uit kleine kogelpotjes. Het duikt op zijn 

vroegst tegen het midden van de 10de eeuw op in nederzettingen in Nederland en 

komt dan in kleine hoeveelheden voor.60 Vanaf 1000 neemt het aandeel Paffrath 

aardewerk in zijn algemeenheid toe, maar kan het voorkomen ervan sterk van streek 

tot streek verschillen.   In de Kempen lijkt Paffrath aardewerk na het midden van de 

12de eeuw nauwelijks meer voor te komen terwijl het in Holland nog in de 13de eeuw 

wordt aangetroffen.61 

In Best-Aarle vormt Paffrath aardewerk na Pingsdorf de grootste groep 

importaardewerk met 310 fragmenten. De randen zijn ingedeeld naar de typologie 

van Verhoeven.62 Het betreft 22 min of meer vierkante randen van het type 3, twee 

vierkante randen met groef aan de binnenzijde van het type 4, vier vierkante randen 

met groef aan de buitenzijde van het type 5 en drie vierkante randen met groef aan de 

57  Theuws, Verhoeven & van Regteren Altena 1988.
58  Theuws, Verhoeven & van Regteren Altena 1988, 340.
59  Verhoeven 2011, 124.
60  Verhoeven 2011, 127-129.
61  Verhoeven 1993, 72. Verhoeven 2011, 132-142.
62  Verhoeven 1998, 72, 79-80.

Figuur 24.18
Randfragment van blauwgrijs aardewerk met 
onbekende herkomst (v2125). Schaal 1:1. 
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binnen- en buitenzijde van het type 6. Deze randen komen tijdens de gehele looptijd 

voor. Alleen het laatste type heeft mogelijke een jongere datering.63 

Blauwgrijs aardewerk: Elmpt-type
Dit aardewerk vormt met 214 fragmenten de kleinste groep import-aardewerk. In 

de omgeving van de Duitse dorpjes Elmpt en Brüggen, zijn verschillende plaatsen 

met pottenbakkersafval bekend, maar ook in Oosterbeek bij Arnhem is vergelijkbaar 

materiaal geproduceerd. Het betreft hoofdzakelijk handgemaakt aardewerk. Het 

baksel is donker tot lichtgrijs van kleur. Vaak is de binnenkant licht gebleven, met 

een donkere buitenzijde. Kenmerkend is dat van de buitenkant soms schilfers zijn 

afgebroken, waardoor het lichtere baksel zichtbaar wordt. De potten hebben soms een 

metaalachtige glans. De scherven hebben een grof zandig baksel, met korrelgroottes 

tot 0,8 mm. Het vormenspectrum bestaat uit kogelpotten, voorraadpotten, kannen 

en kommen. De begindatering van de productie wordt gesteld rond 1150.64 De 

einddatering ligt rond 1350. Tussen het Aarlese materiaal bevinden zich, hoofdzakelijk 

randen van kogelpotten. 14 van deze kogelpotranden zijn min of meer vierkant, vijf 

randen zijn afgeplat (met groef bovenop). De min of meer vierkante kogelpotranden 

zijn vergelijkbaar met de typen uit Paffrath. De afgeplatte rand is een type dat 

voorkomt in de late 12de en eerste helft van de 13de eeuw.65 Naast de kogelpotranden 

komen randen voor van kommen, waaronder twee randfragmenten van kommen 

met naar binnen gebogen kraagrand (bg-kom-1), twee randen van kommen lijkend 

op bg-kom-3 met een scherpe knik in plaats van afgeronde schouder (v617) en een 

naar binnen gebogen rand met een groef op de bovenzijde (bg-kom-4). Verder zijn 

twee randen van (voorraad)potten gevonden met een naar binnen gebogen kraagrand 

(bg-pot-5). Fragmenten van twee bandoren duiden op aanwezigheid van kannen. 

Tenslotte is een poot van een grape gevonden. Vergelijkbare grapen met een grijs 

baksel uit het Rijnland komen voor vanaf het eind van de 13de eeuw.66

Maaslands
Maaslands aardewerk, uit de streek tussen Luik en Namen, kende een groot 

verspreidingsgebied en werd van de 10de tot de 14de eeuw geproduceerd.67 Het 

aardewerk kenmerkt zich door een over het algemeen fijn baksel dat lichtgeel, rossig 

of oranje(rood) van kleur is en deels is voorzien van loodglazuur. Het bekendste 

productiecentrum is Andenne, waar vanaf circa 1050 keramiek werd vervaardigd. 

Hiervan is de typologie vrij goed bekend door de publicatie van Borremans en 

Warginaire.68 In andere plaatsen in de omgeving, waaronder Hoei, werd al eerder 

aardewerk vervaardigd. Hiervan is de productie minder goed bekend. Vermoedelijk 

begon de aardewerkproductie hier al in het begin van de 10de eeuw. Onder het 

aardewerk uit Best-Aarle (326 fragmenten) bevinden zich voornamelijk scherven met 

een geel baksel. Slechts enkele fragmenten hebben een geelgrijs of rood baksel. De 

randfragmenten zijn divers en hebben een uiteenlopende datering van de 10de tot en 

met de 13de eeuw. De vroegste randvormen van kook- en tuitpotten, de zogenaamde 

sikkelrand is het meest voorkomende randtype van het onderzoek in Best-Aarle. 

Veertien sikkelranden zijn van de vroege soort met geul, maar zonder incisie (figuur 

24.19, v2856). Twee fragmenten zonder geul en zonder incisie lijken een soort 

tussenvorm te zijn, die waarschijnlijk voorkomt in het midden van de 11de eeuw (figuur 

63  Verhoeven 1998, 80.
64  Verhoeven 2011, 125.
65  Theuws, Verhoeven & van Regteren Altena 1988, 335. Ostkamp 1998, 26, 29.
66  Leinweber 1982, 82-83, 100, 220, 357.
67  Kleij 2000.
68  Borremans & Warginaire 1966.
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24.19, v3376). Het meest jonge type heeft geen geul, maar wel een scherpe insicie en 

dateert in het laatste kwart van de 11de of het eerste kwart van de 12de eeuw (figuur 

24.19, v3053). Van de hierop volgende manchetrand, met een datering in het midden 

van de 12de eeuw, is slechts één exemplaar aangetroffen (figuur 24.19, v2966).69 Een 

driehoekige rand is waarschijnlijk ook afkomstig van een kookpot, met een datering 

in het laatste kwart van de 12de eeuw of het eerste kwart van de 13de eeuw (figuur 

24.19, v2742).70 Vanaf de tweede helft van de 12de eeuw komen kannen voor.71 Bij de 

opgraving zijn vier dakvormige randen en een worstoor van kannen gevonden (figuur 

24.19, v6335). Tenslotte zijn drie spinsteentjes met een biconisch model (wm-spi-1) 

onder de Maaslandse vormen te noemen.   

Proto-steengoed
Vanaf circa 1200/ 1225 tot 1300 werd in Zuid Limburg en het Rijnland proto-steengoed 

vervaardigd.72 Dit werd gedraaid en op hoge temperatuur gebakken, maar nog niet 

zover dat de magering helemaal samensmolt met de kleimassa. Proto-steengoed 

werd na 1225 vaak ondergedompeld in een ijzerhoudende kleipap (engobe), wat een 

paarse kleur tot gevolg had. Buiten Zuid-Limburg is proto-steengoed onder andere 

in Langerwehe geproduceerd. In Best-Aarle zijn slechts 26 scherven proto-steengoed 

aangetroffen, waarvan de meeste voorzien van engobe. Hieronder bevinden zich 

drie randen van kannen, waarvan één met een versiering van radstempel. Een 

bodemfragment is voorzien van pootjes en waarschijnlijk afkomstig van een s5-kan-8. 

Verder zijn twee bodemfragmenten van drinkbekers gevonden, de eerste met 

standvlak, de tweede met een smalle standring. 

Steengoed
Na de opkomst van proto-steengoed werd vanaf het eind van de 13de eeuw en het 

begin van de 14de eeuw bijna-steengoed vervaardigd, waarbij de versintering groter 

was als bij proto-steengoed, maar de magering nog zichtbaar. Kort voor 1300 vond 

de omslag plaats naar volledig versinterd steengoed.73 Vanaf het midden van de 14de 

69  Theuws, Verhoeven & Van Regteren Altena 1988, 330-331.
70  Borremans & Warginaire 1966, 27, 29.
71  Theuws, Verhoeven & van Regteren Altena 1988, 331.
72  Bruijn 1964. Bartels 1999, 44. Janssen 1983, 191.
73  Bartels 1999, 47-48.

Figuur 24.19
Diverse randen van Maaslands aardewerk. 
Schaal 1:2.    
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eeuw waren het voornamelijk Duitse productiecentra die steengoed produceerden 

en exporteerden. Het ging daarbij merendeels om drinkgerei. In Best-Aarle zijn vijf 

fragmenten van kannen met rechte hals van bijna-steengoed gevonden, afkomstig uit 

Siegburg.

In de productieplaats Siegburg werd vanaf het eind van de 13de eeuw tot de 16de eeuw 

blank steengoed vervaardigd. Hiervan zijn op de opgraving 58 fragmenten gevonden. 

Het gaat hierbij om fragmenten van kannen en twee drinkschaaltjes. Door de 

fragmentatie konden de typen niet worden herleid. Eén bolle kan met hoge rechte hals 

betreft mogelijk een s1-kan-18. 

Naast blank steengoed zonder oppervlaktebehandeling komt grijs steengoed 

met oppervlaktebehandeling voor, in de vorm van engobe en/ of zoutglazuur (799 

fragmenten). Bekende productiecentra uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd zijn 

onder andere Langerwehe, Aken, Keulen, Frechen en Westerwald.74 Bij het onderzoek 

in Best-Aarle lijkt het merendeel van het grijs steengoed met een datering in de late 

middeleeuwen afkomstig te zijn uit Langerwehe. In de 16de eeuw en het begin van de 

17de eeuw lijkt het steengoed uit Raeren het beste vertegenwoordigd. Hierna wordt 

het steengoed vooral door producten uit Westerwald vertegenwoordigd.

Het materiaal uit de late middeleeuwen en 16de eeuw bestaat voornamelijk uit 

fragmenten van kannen. Onder de kanfragmenten uit de late middeleeuwen bevinden 

zich onder andere s2-kan 31, een s2-kan-53, een s2-kan-70 en s2-kan-77. Deze zijn 

waarschijnlijk afkomstig uit Langerwehe, net zoals fragmenten van twee bekers 

(s2-bek-2 en s2-bek-13). Verder komen twee twee-orige kruiken (s2-kru-4), een bolle 

spinsteen met groeven en een inktpotje (s2-kru-2) voor onder het middeleeuwse 

materiaal. Enkele kannen uit Raeren, met een datering in het laatste kwart van de 

15de eeuw of de 16de eeuw zijn de twee kannen van het type s2-kan-9 en een kleinere 

variant hiervan, de s2-kan-88. Van het eerste type is een archeologisch compleet 

exemplaar gevonden. Ook fragmenten van twee trechterbekers (s2-tre-5) dateren 

vanaf het laatste kwart van de 15de of de eerste helft van de 16de eeuw.75 Verder is een 

archeologisch complete pispot (s2-pis-1) te noemen en twee knikkers. Van het latere 

versierde steengoed uit Raeren, met een datering uit het laatste kwart van de 16de 

of de eerste helft van de 17de eeuw, zijn onder andere fragmenten gevonden van de 

s2-kan-55 en de s2-kan-64. Verder zijn enkele losse fragmenten met reliëfversiering 

in de vorm van onder andere appliques, stempels, kerfsnedeversiering en hoepels 

gevonden. Twee fragmenten met eikenblad appliques zijn waarschijnlijk afkomstig van 

kannen uit Keulen met een datering in het tweede kwart van de 16de eeuw.76 

Het steengoed met een datering van de 17de tot en met de 19de eeuw is voornamelijk 

afkomstig uit Westerwald. Vanaf het midden van de 17de eeuw komen bolle steengoed 

flessen voor die als container zijn gebruikt voor met name bronwater, maar later ook 

voor kruidenbitter, likeur en jenever. In Best-Aarle zijn drie randfragmenten met smalle 

hals en verdikte lip van deze zogenaamde ‘P-kruiken’ gevonden. Tot 1680 zijn deze nog 

zeldzaam, maar hierna komen ze regelmatig voor. De vorm wordt steeds smaller en 

verdwijnt uiteindelijk in het derde kwart van de 18de eeuw om plaats te maken voor 

de cilindrische fles, die tot het eind van de 19de eeuw met de hand is vervaardigd.77 

74  Bartels 1999, 48-85.
75  Gaimster 1997, 224, 227.
76  Bartels 1999, 61.
77  Bartels 1999, 72-76.
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Ook van cilindrische flessen zijn fragmenten aangetroffen op de opgraving. Naast 

fragmenten van flessen uit Westerwald komen fragmenten voor van potten die 

gebruikt zijn als inmaakpot of voorraadpot. Een fragment met tuit is waarschijnlijk 

afkomstig van een s2-pot-10. Verder is een fragment van een zalfpot te noemen. 

Naast de flessen en potten uit Westerwald zijn fragmenten van grote voorraadpotten 

uit Langerwehe opgegraven (s2-pot-6), die een functie hebben gehad als pekelvat of 

karnton. Deze dateren hoofdzakelijk uit de 18de en 19de eeuw.78

Grijsbakkend aardewerk
Het grijsbakkende aardewerk is de reducerend gebakken variant van het oxiderend 

gebakken roodbakkend aardewerk (zie onder). Door de zuurstofreductie werd het 

aardewerk beter waterdicht en was het makkelijker schoon te maken was.

Het grijsbakkende aardewerk komt op vanaf het eind van de 13de eeuw en verdringt in 

Brabantse steden zoals ’s-Hertogenbosch en Eindhoven vanaf het tweede kwart van 

de 14de eeuw het Elmpter aardewerk van de markt.79 Waar het eerste grijsbakkende 

aardewerk vandaan komt is niet geheel duidelijk. Het grijsbakkende aardewerk is als 

massaproducten waarschijnlijk regionaal vervaardigd. Bekende productiecentra zijn 

onder andere Bergen op Zoom, Aardenburg, Leiden, Delft, Haarlem en Utrecht. Vrijwel 

in alle gevallen werd grijsbakkend aardewerk samen met roodbakkend aardewerk 

geproduceerd.80 Een groot deel van het aardewerk is mogelijk lokaal geproduceerd. 

In de regio van Eindhoven zijn echter geen vindplaatsen van pottenbakkers bekend.81 

Een deel van het grijs- en roodbakkend aardewerk is mogelijk in ’s-Hertogenbosch 

geproduceerd, hier is 15de-eeuws afval van een pottenbakker opgegraven.82 

Onder het grijsbakkend aardewerk van Best-Aarle (994 fragmenten) bevinden zich 

hoofdzakelijk fragmenten van kommen (65 randfragmenten), waarvan de meeste met 

horizontaal uitgebogen rand, zonder oren, rustend op drie standlobben (figuur 24.20, 

v601). Vergelijkbare exemplaren in ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven dateren in de 14de 

en 15de eeuw. 

Verder komen enkele kommen voor met afgeronde kraagrand (figuur 24.20, 

v286) of kraagrand (figuur 24.20, g-kom-18, v2140). Behalve kommen komen 21 

randfragmenten van potten voor, onder andere met korte cilindrische hals met 

kraagrand (g-pot-5) en holle verticale hals met verdikte lip (g-pot-8) en een nieuw type 

met hals, afgeplatte rand en horizontale worstoren (figuur 24.20, v2140). Zeven randen 

behoren tot kannen met kraagrand en 3 randfragmenten behoren tot grapen. Tenslotte 

zijn enkele fragmenten van een vuurstolp gevonden met schubben langs de rand. 

Vuurstolpen dienden om ’s avonds en ’s nachts het vuur af te dekken, zodat het bleef 

smeulen en geen brandgevaar opleverde. 

78  Bartels 1999, 82.
79  Janssen 1983, 205. Arts 1994, 212.
80  Bartels 1999, 93, 105.
81  Arts 1992, 12.
82  Janssen & Nijhof 2010.
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Figuur 24.20
Diverse kommen en een pot van grijsbakkend 
aardewerk. Schaal 1:2.    



AArdewerk    1393

Roodbakkend aardewerk
Roodbakkend aardewerk is de grootste vondstgroep onder het aardewerk (2774 

fragmenten). Evenals het grijsbakkend aardewerk is dit vanaf de tweede helft van 

de 13de en 14de eeuw vervaardigd in de meeste steden.83 Een groot deel van het 

roodbakkende aardewerk is mogelijk lokaal of regionaal geproduceerd, hoewel in de 

regio Eindhoven nog geen vindplaatsen van pottenbakkersafval bekend zijn.84 Tot 

dusver bekende productiecentra in Noord-Brabant zijn Bergen op Zoom (13de-20ste 

eeuw), Breda (13de eeuw), Oosterhout (17de-19de eeuw), Geertruidenberg (16de-18de 

eeuw), ’s-Hertogenbosch (15de eeuw), Steensel (19de eeuw), Deurne (17de-20ste 

eeuw) en Oeffelt/ Boxmeer (17de – 19de eeuw).85 Roodbakkende aardewerk bleef 

in ’s-Hertogenbosch en Eindhoven tot het midden van de 14de eeuw een zeldzaam 

product. De enkele exemplaren die doorgaans worden gevonden zijn hoogversierde 

kannen, bakpannen en vetvangers.86 Fragmenten van roodbakkend hoogversierde 

kannen (met oplegstrips) ontbreken in Best-Aarle. Wel zijn enkele fragmenten van 

twee vetvangers met inkervingen op de afgeplatte rand en een bakpan met holle 

steel gevonden. Andere vroege roodbakkende vormen zijn enkele kleine grapen met 

spaarzaam loodglazuur (o.a. r-gra-38). 

In de 15de eeuw neemt de aanwezigheid van roodbakkend aardewerk in Best-Aarle 

aanzienlijk toe. Deze voorwerpen zijn voornamelijk voorzien van spaarzaam glazuur. 

De ontwikkeling van spaarzaam geglazuurd naar volledig inwendig geglazuurd 

roodbakkend aardewerk vond plaats in de eerste helft van de 15de eeuw. Pas aan het 

eind van de 16de eeuw zijn de meeste vormen geheel geglazuurd.87 Het 15de-eeuwse 

(of vroeg 16de-eeuwse) aardewerk betreft vooral fragmenten van grapen (o.a. 

r-gra-20, r-gra-75). Andere voorkomende vormen zijn enkele kannen met kraagrand 

(o.a. r-kan-24), enkele olielampjes (o.a. r-oli-1, zonder ophangoog), een voorraadpot, 

een gatenpot (r-gat-1) en enkele fragmenten van borden (r-bor-1) met een versiering 

van slibbogen of sgrafitto. Ook een fragment van een voetschaal is versierd met 

sgrafitto. Sgrafitto aardewerk dateert vanaf het eind van de 15de eeuw tot circa 

1550. Hiervoor werd eerst met een kwast een witte sliblaag aangebracht, waarin 

een voorstelling werd uitgekrast. Meestal betreft het heraldische voorstellingen of 

religieuze afbeeldingen en inscripties. Ook landschappen met kastelen en bomen 

op mottes zijn een gangbaar onderwerp.88 Op de voetschaal stond waarschijnlijk 

de toren van Barbara afgebeeld. In ’s-Hertogenbosch wordt regelmatig aardewerk 

gevonden met daarop in slib of sgrafitto de attributen van de heilige Agatha, Barbara 

en Catharina. Dit is typerend voor ’s-Hertogenbosch en directe omgeving in de periode 

tussen ruwweg 1490 en 1570. 89 Opmerkelijk is een onbekende vorm, een soort kleine 

bolle grape met tuit. De tuit zit op een vreemde plaats, dichtbij het oor (figuur 24.21, 

v2140). Mogelijk is het gebruikt als een soort zuigfles. Redelijk talrijk zijn fragmenten 

(76 randfragmenten) van kommen met horizontaal uitgebogen rand of kraagrand (o.a. 

r-kom-47), soms met horizontale worstoren. Net als de grijsbakkende kommen zijn 

deze gebruikt als melkteil. Een deel hiervan dateert mogelijk uit de 15de eeuw, maar 

de meerderheid dateert waarschijnlijk uit de 16de eeuw, wanneer de grijsbakkende 

variant is verdwenen. Van enkele fragmenten van bakpannen, deksels (o.a. r-dek-2), 

steelkommen, een spinsteen en een zalfpot is het onduidelijk of deze in de 15de of 16de 

83  Bartels 1999, 93, 105.
84  Arts 1992, 122.
85  Arts & Visser 1996, 52.
86  Janssen 1983, 197. Arts 1994, 204.
87  Bartels 1999, 107.
88  Hurst, Neal & van Beuningen 1986, 150-153.
89  Nijhof & Janssen 2000, 277.
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eeuw dateren. Opmerkelijk is de vondst van een stempel van roodbakkend aardewerk 

(figuur 24.21, v1301). Van de stempel zijn geen parallellen bekend. Er zijn wel 

19de-eeuwse exemplaren bekend.90 Dit is echter een veel ouder 15de-eeuws exemplaar. 

Onduidelijk is waar de stempel voor is gebruikt.

Vanaf de 16de eeuw neemt de vormvariatie verder toe. De voorkomende vormen uit 

de nieuwe tijd op de opgraving zijn: bakpan, bord (r-bor-3, r-bor-4, r-bor-11, r-bor-12, 

r-bor-17, r-bor-60), boterschaal, bloempot, deksel, grape (r-gra-12, r-gra-34, r-gra-59), 

kan (r-kan-20, r-kan-27), kandelaar, kachelpan (r-kap-1), kom (r-kom-32, r-kom-42), 

kop (r-kop-6, r-kop-14, r-kop-35) doofpot, hengselpot, roompot (r-pot-4, r-pot-10), 

voorraadpot, lekschaal, pispot (r-pis-6), steelkom (r-stk-1, r-stk-6), test en vergiet. Een 

vorm die vooralsnog niet voorkomt in het Deventer Systeem is een soort steelkom 

met sluitrand en tuit (figuur 24.22, v1834). Van dit type steelkom zijn fragmenten 

van minimaal drie exemplaren gevonden op de opgraving. Gezien de tuit zijn ze 

vermoedelijk gebruikt bij het proces van het bereiden van melkproducten, mogelijk 

kaas. 

In de loop van de 17de eeuw vindt een verschuiving plaats van lokale naar regionale 

productie van rood- maar ook witbakkend aardewerk. Zo veroveren de producten 

van Bergen op Zoom, Oosterhout, Gouda, Friesland en het Nederrijns gebied in 

toenemende mate de markt. Behalve van de producten uit Friesland zijn van al deze 

centra wel enkele typerende voorwerpen aangetroffen. Veel kookgerei, zoals grapen, 

steelkommen en kachelpannen, zijn waarschijnlijk afkomstig uit Bergen op Zoom of 

Oosterhout. Naast kookgerei is waarschijnlijk ook veel ander aardewerk afkomstig uit 

Oosterhout. Zo zijn de fragmenten van circa 20 borden versierd met de kenmerkende 

ringeloor versiering van afwisselend slibarcering en golflijnen op de vlag en soms 

krullen en lijnen op de spiegel. De overgang naar de vlag is telkens voorzien van een 

groef. De exemplaren op standlobben (o.a. r-bor-60) dateren in ieder geval uit het 

laatste kwart van de 16de eeuw en de eerste helft van de 17de eeuw.91 De exemplaren 

op standring dateren vooral in de tweede helft van de 17de en de 18de eeuw (o.a. 

90  Klijn 1995, 359.
91  Kleij 2009,  149-150.

Figuur 24.21
Een onbekende vorm (v2140) en een stempel 
(v1301) van roodbakkend aardewerk. Schaal 
1:2.   
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r-bor-3, r-bor-4, r-bor-11).92 Mogelijk zijn ook de boterschalen afkomstig uit Oosterhout, 

gezien de versiering van een golflijn rondom de punt bij het eerste exemplaar en een 

versiering van vier sliblijnen vanuit de punt bij het andere exemplaar. Naast de borden 

zijn ook de kommen/ melkteilen met tweeledige rand en afgeplatte horizontale 

worstoren (r-kom-32 en r-kom-42) typerend voor Oosterhout. Opmerkelijk is dat de 

laat 16de-eeuwse exemplaren van deze melkteilen identiek zijn aan de 18de-eeuwse 

vormen.93 Van deze melkteilen zijn 10 randfragmenten aangetroffen. Hoewel de 16de 

eeuw beter vertegenwoordigd is in de vondstcomplexen dan de 17de en 18de eeuw 

lijkt de sterke reductie van 76 naar 10 randen van melkteilen toch wel te wijzen op 

een verandering in het proces van het bereiden van melkproducten. Vormen van de 

opgraving die ook zijn gevonden tussen het pottenbakkersafval in Oosterhout zijn ook 

de koppen (r-kop-14), roompot (r-pot-10) en het hengsel met geknepen decoratie van 

een hengselpot.94 Eén wandfragment is voorzien van een spakenrad. Een merkteken 

dat in de 18de eeuw voorkomt op Oosterhouts aardewerk.95 Een Gouds product, 

waarvan slechts enkele fragmenten op de opgraving zijn gevonden is een bord op 

standvlak van het type r-bor-12 met witte slib aan de binnenzijde en een groene 

golflijn op de vlag. Dit is imitatie Frankfurter waar dat voorkomt vanaf het eind van 

de 18de en in de 19de eeuw.96 Het Nederrijns aardewerk is duidelijk herkenbaar door 

de slibversiering en wordt voornamelijk gevonden in de vondstcomplexen van de late 

17de en 18de eeuw. Het zijn enkele fragmenten van kleine borden van het type r-bor-10 

met een versiering van (aaneengesloten) stippen of gekruiste lijnen. Dergelijke borden 

dateren voornamelijk in het laatste kwart van de 17de en (eerste helft van de )18de 

eeuw, maar komen in kleinere hoeveelheden ook eerder en later voor.97 Het grotere 

type r-bor-17 komt vaker voor in de vondstcomplexen. De versiering bestaat dan vooral 

uit cirkels met golflijnen. Een aantal koppen van het type r-kop-6 is versierd met een 

slibspiraal aan de binnenzijde en is ook gevonden tussen 18de-eeuwse het pottenbak-

kersafval uit Gennep.98 Dit geldt ook voor enkele fragmenten van roompotten met 

een soort kraagrand met verdikte lip en bandoor op standvlak (r-pot-4).99 Ook het 

zogenaamde zwartgoed is een typisch Nederrijns product. 

92  Hupperetz 1994, 7-8, 102-111.  Kleij 1996, 107-108, 116. Kleij 2009, 150. 
93  Kleij 2009, 151, 159.
94  Kleij 1996. Kleij 2009.
95  Kleij 1996, 104.
96  Van der Meulen en  Smeele 2012, 125-131, 229, 231.
97  Bartels 1999, 139-141. Mars 1991. Ostkamp 2009, 496.
98  Mars 1991, 122.
99  Mars 1991, 108.

Figuur 24.22
Een onbekend soort steelkom van roodbak-
kend aardewerk (v1834). Schaal 1:2.  
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Witbakkend aardewerk
Witbakkend aardewerk kreeg zijn karakteristieke witte kleur doordat men gebruik 

maakte van klei dat gedurende het tertiair door de zee is afgezet. In de periode tot 

1400 is witbakkend aardewerk gemaakt in verschillende steengoedcentra in het 

Rijnland (zoals Langerwehe) en in de bekende productiecentra in het Maasland, zoals 

Andenne en Namen. Na 1400 neemt de import van dit aardewerk uit het Rijn- en 

Maasgebied toe. Dan start ook op beperkte schaal de productie van witbakkend 

aardewerk in Nederland, in dezelfde pottenbakkerijen als waar ook het roodbakkend 

aardewerk werd vervaardigd. Vanaf het midden van de 16de eeuw neemt deze lokale 

productie toe met een hoogtepunt in de 18de en 19de eeuw. Doordat er veel onderling 

werd geïmiteerd is het echter problematisch de herkomst vast te stellen.100 

Het oudste witbakkend aardewerk van de opgraving Best-Aarle betreft vijf fragmenten 

van pelgrimshoorns (ha-hoo-1) uit Langerwehe (figuur 24.23). De binnenzijde 

is gedraaid, de buitenzijde is bijgesneden. In ’s-Hertogenbosch dateren deze 

voornamelijk in de periode 1325-1450.101 Daarnaast komen twee fragmenten van kleine 

kannetjes, zuigflesjes of graapjes uit Langerwehe voor met een datering in de 14de of 

15de eeuw.102  

Tussen het middeleeuws witbakkend aardewerk bevinden zich ook fragmenten van 

grapen voorzien van engobe en loodglazuur. Janssen omschrijft deze groep met wit 

of rossig baksel als een lokaal product dat werd vervaardigd langs de Maas in Zuid- en 

mogelijk Midden-Limburg.103 Dit zogenaamd ‘Limburgs’ aardewerk dateert van de 14de 

tot de vroege 16de eeuw.104 Tijdens het onderzoek in Best-Aarle zijn 70 fragmenten 

van dit aardewerk gevonden, waarvan 48 behoren tot één grape op hoge poten met 

haakoor en driehoekige rand, die dateert rond 1400 (figuur 24.24, v1518).

Binnen het Aarlese witbakkende aardewerk wordt de 16e eeuw vertegenwoordigd door 

enkele fragmenten van koppen (ha-kop-2) van zogenaamde ‘Hafner’-waar. Dit is een 

verzamelnaam voor keramiek afkomstig uit het niet-Nederlandse gedeelte van het 

stroomgebied van de Rijn, maar ook in het Maasdal, dat is vervaardigd tussen 1425 en 

100  Bartels 1999, 147.
101  Janssen 1983, 206.
102  Hurst, Neal & van Beuningen 1986, 227.
103  Janssen 1983, 206.
104  Janssen 1983, 192. Ostkamp 2009, 494.

Figuur 24.23
Fragment van een pelgrimshoorn uit 
Langerwehe (ha-hoo-1). Schaal 1:2. 
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1680.105 Het merendeel van deze producten is voorzien van het kenmerkende bruin 

gespikkelde/ getraande gele of groene loodglazuur aan de binnenzijde. De buitenzijde 

van de voorwerpen is telkens ongeglazuurd.

Van jonger Duits fabricaat is het zogenaamde Frankfurter waar, uit het Midden-

Rijngebied. Dit betreft vooral kachelpannen op standvlak met een bandoor, die aan 

de binnenzijde zijn voorzien van loodglazuur en aan de buitenzijde zijn voorzien van 

twee horizontale bruine strepen onder de rand. Frankfurter waar komt in Nederland 

voor tussen 1760 en 1900. Overigens zijn in Nederland op veel plaatsen imitaties 

van deze kachelpannen gemaakt die nauwelijks van het Duitse materiaal zijn te 

onderscheiden.106 Een witbakkend nederrijns product is een fragment van een bord 

op standvlak met bruine en groene slibversiering. Dit soort borden zijn vervaardigd in 

Frechen en dateren voornamelijk in de eerste helft van de 19de eeuw, maar komt ook in 

de tweede helft van de 18de eeuw voor.107

Naast het in Duitsland vervaardigde witbakkend aardewerk komt vanaf de 17de eeuw 

lokaal of regionaal vervaardigd witbakkend aardewerk voor. Een groot deel van de 

vormen die in roodbakkend aardewerk werden gemaakt, produceerde men dan ook 

in witbakkend aardewerk. In de 18de en 19de eeuw wordt vooral in Gouda en Friesland 

op grote schaal witbakkend aardewerk geproduceerd.108 Hiervan zijn onder andere 

fragmenten van een deksel, twee koppen en een pispot (w-pis-9) gevonden.

105  Bartels 1999, 150-151.
106  Bartels 1999, 166-167.
107  Francke 1988, 78-80. Jürgens & Kleine 1988, 112. Gedateerd bord 1771 in Keramikmuseum 

Frechen (31-10-2012, http://www.rheinische-keramik.de/).
108  Bartels 1999, 162-165.

Figuur 24.24
Grape van witbakkend aardewerk uit Limburg. 
Schaal 1:2. 
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Majolica
Majolica komt in de middeleeuwen al voor rond het Middellandse-Zeegebied. Kort 

na 1500 vestigden een aantal ambachtslieden van keramiek en glas uit dat gebied 

zich in de Lage Landen. Zij vestigden zich onder andere in Vlaanderen, en hun 

producten verschijnen dan ook op de Nederlandse markt.109 Majolica kenmerkt zich 

door een dekkende laag wit tinglazuur waarop aan de zichtbare zijde monochrome 

of polychrome decoratie is aangebracht. De achterzijde is bedekt met transparant 

loodglazuur. Op de borden zijn vaak afdrukken van proenen zichtbaar, die werden 

gebruikt om de borden in de oven te stapelen. In de 16de eeuw was majolica nog 

een luxeproduct. Aan het eind van de 16de eeuw raakt het breder verspreid en met 

de komst van het faience in het tweede kwart van de 17de eeuw verliest het zijn 

luxe uitstraling. Vanaf het eind van de 17de eeuw wordt het gebruik algemener.110 

In Best-Aarle zijn 32 fragmenten gevonden van majolica dat in de Lage Landen is 

vervaardigd. Dit komt voor vanaf het eind van de 16de eeuw, maar telkens in kleine 

hoeveelheden. Het betreft borden met meestal polychrome, maar soms monochroom 

blauwe beschildering, die waarschijnlijk in de Zuidelijke Nederlanden te Antwerpen, 

Bergen op Zoom of Middelburg zijn vervaardigd.111 Het merendeel van het majolica 

in Best-Aarle is monochroom blauw beschilderd en dateert hoofdzakelijk in de 17de 

eeuw. Aangezien nog nauwelijks productieplaatsen van majolica onderzocht zijn en het 

materiaal fragmentarisch is, is het moeilijk de herkomst vast te stellen. Doordat het 

glazuur zwart is verkleurd, zijn de motieven daarnaast nauwelijks of niet herkenbaar. 

De enige voorkomende vorm tussen het materiaal van de opgraving is het bord. 

Faience
Majolica is aan de bovenzijde bedekt met wit tinglazuur en aan de onderzijde met het 

goedkopere loodglazuur. Faience is aan beide zijden voorzien van tinglazuur. Een ander 

verschil met majolica is het ontbreken van proenafdrukken bij faience, aangezien de 

voorwerpen in kokers werden gebakken. Hiertoe werden in de gaten van de kokers 

losse pennen gestoken. Een bord rustte zo op drie pennen die aan de onderzijde 

langs de rand van de borden drie littekens achterlieten. Faience is de technologische 

opvolger van majolica en komt voor vanaf het einde van de 16de eeuw. De eerste 

faience is geïmporteerd uit onder andere Italië. Vanaf het tweede kwart van de 17de 

eeuw wordt faience echter ook in de Lage Landen geproduceerd. Dan komt het een 

lange tijd naast majolica voor en maakt een explosieve groei door na 1650, wanneer 

faience de overhand krijgt.112 Het werd in verschillende plaatsen in West-Nederland, 

maar ook in Friesland en België geproduceerd. Later concentreerde de productie 

zich voornamelijk in Delft.113 Rond 1800 valt de productie van faience sterk terug 

door de opkomst van het industrieel wit aardewerk. Op de opgraving in Best-Aarle 

is voornamelijk Nederlandse faience gevonden, waarschijnlijk voor een groot deel 

afkomstig uit Delft. De Nederlandse faience bestaat uit 64 fragmenten, voornamelijk 

afkomstig van borden (o.a. f-bor-3). Enkele fragmenten hebben behoord tot een 

deksel, twee koppen, twee schotels (f-bor-8) en twee plooischotels. Een klein deel van 

het faience is eenvoudig wit, de goedkoopste variant. Al bestaan er ook duurdere witte 

producten die meermalen in de tinglazuur gedoopt zijn, maar deze lijken te ontbreken 

bij het huidige onderzoek. Het versierde faience is voornamelijk beschilderd met een 

floraal motief in monochroom blauw. Daarnaast zijn enkele fragmenten gevonden met 

een paarse of polychrome versiering.

109  Bartels 1999, 201.
110  Jaspers 2010, 127-128.
111  Janssen 1983, 215.
112  Bartels 1999, 201-236.
113  Jaspers 2010, 128.
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Industrieel wit aardewerk
Industrieel wit aardewerk is zoals de naam aangeeft op industriële wijze gemaakt en 

heeft een wit baksel met transparant loodglazuur. De klei is tijdens het vervaardigen 

in mallen geperst en/ of gegoten. De productie van het zogenaamde creamware start 

in Engeland vanaf 1759 in de Wedgewood fabriek. Rond 1763 wordt het in Nederland 

geïntroduceerd.114 Tussen 1760 en 1820 wordt het aardewerk steeds witter van kleur. 

Na 1800 is het merendeel gemaakt van een zeer wit baksel.115 Vanaf het begin van 

de 19de eeuw wordt ook in Frankrijk, Luxemburg en België industrieel aardewerk 

vervaardigd. In Nederland komt de productie van dit aardewerk tot grote bloei 

vanaf de oprichting van een fabriek in Maastricht door Petrus Regout in 1836.116 In 

Best-Aarle zijn 754 fragmenten industrieel wit aardewerk gevonden waaronder zowel 

laat 18de-eeuws materiaal uit Engeland (12 fragmenten), als jonger industrieel wit 

aardewerk uit Maastricht. De enige aanwezige merken op het industrieel wit aardwerk 

zijn afkomstig uit Maastricht. Meer dan de helft van de voorwerpen is versierd met 

een beschildering of drukdecor. Dit gaat vooral om de borden, koppen en schotels. 

Het vormenspectrum bestaat uit bord (iw-bor-2, iw-bor-4, iw-bor-5, iw-bor-6), deksel, 

juskom (iw-jus-1), kom (iw-kom-4, iw-kom-6), kop (iw-kop-1), pispot, pot, schotel 

(iw-bor-1, iw-bor-3), theepot en vaas.

Industrieel steengoed
Industrieel steengoed is vanaf ongeveer 1700 in Engeland geproduceerd. In Nederland 

wordt het voor 1735 echter niet gevonden. Het zogenaamde salt-glazed stoneware, 

met een grijswitte kleur, komt vooral voor in de periode 1740-1760, waarna het van 

de markt wordt verdrongen door het Engelse industrieel witte creamware aardewerk. 

Het vormenspectrum bestaat vooral uit tafelgerei. Met name theeserviezen zijn 

waarschijnlijk voor enigszins draagkrachtigen betaalbaar geweest.117 Het vormde als 

het ware de inleiding op de grootschalige industriële productie uit de tweede helft 

van de 18de eeuw. Bij het huidige onderzoek zijn 13 fragmenten industrieel steengoed 

gevonden, van koppen (s3-kop-3) en schotels (s3-bor-1).

Europees porselein
Europees porselein was in de periode van 1725 tot 1850 zeer kostbaar door het 

ingewikkelde productieproces. In eerste instantie is het vooral vervaardigd in 

Duitsland, maar ook in andere plaatsen in Europa verschijnen porseleinfabrieken. 

De eerste productie vond in 1710 plaats in Meißen.118 In Nederland werd in 1762 voor 

het eerst porselein geproduceerd in Weesp. Het vormenspectrum beperkt zich in 

eerste instantie voornamelijk tot koppen en schotels, een enkel bord, beeldjes en 

eierdoppen.119 Pas in de eerste helft van de 19de eeuw wordt het Europees porselein 

voor brede lagen van de bevolking betaalbaar.120 In het laatste kwart van de 19de eeuw 

is een toename in het aantal vormen te zien en wordt het algemeen.121 Het Europees 

porselein uit Aarle beperkt zich tot twee 20ste-eeuwse onderdelen ten behoeve van 

elektriciteit. 

114  Bartels 1999, 238.
115  Bartels 1999, 250.
116  Bartels 1999, 239-240.
117  Bartels 1999, 87.
118  Krabath 2011, 3, 6.
119  Bartels 1999, 195-200.
120  Krabath 2011, 6.
121  Bartels 1999, 195-200.
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Kleipijp
Bij de opgraving in Best-Aarle zijn 132 fragmenten van tabakspijpen aangetroffen. 

De aangetroffen kleipijpen kunnen worden gedateerd vanaf het midden van de 17de 

eeuw tot en met de 20ste eeuw. Van de oudere modellen zijn nauwelijks exemplaren 

aanwezig. Eén massief gedrongen dubbelconisch model is te dateren rond 1650. 

Daarnaast dateren twee langgerekte dubbelconische modellen vooral in het derde 

kwart van de 17de eeuw.122 Het trechtervormige model uit het eind van de 17de of 

eerste helft 18de eeuw is beter vertegenwoordigd.123 De meerderheid van de kleipijpen 

bestaat uit exemplaren van het 18de- en 19de-eeuwse ovoïde model. Ook is één 

rondbodemkop te noemen, die in het midden van de 18de eeuw is ontstaan en tijdens 

de gehele 19de eeuw in gebruik bleef.124 De aanwezige hielmerken, reliëfmerken en 

bijmerken duiden vooral op een herkomst uit Gouda. Eén reliëfmerk (IVA? boven 

parelkroon) is waarschijnlijk afkomstig van Jan van Outheusden uit Gorinchem 

(1753-1820). Drie tabakpijpen hebben een Bosch bijmerk met H gekroond/ AB 

gekroond (1810-1848).125

24.3.3 Vindplaatsen en structuren: datering en vormenrepertoire van 
het aardewerk

Het aardewerk vormt het belangrijkste aanknopingspunt voor de datering van 

de vindplaatsen en structuren. Daarnaast biedt de relatief grote  hoeveelheid 

vondstmateriaal dat bij het onderzoek is aangetroffen de mogelijkheid inzicht te 

krijgen in de samenstelling van de keramische huisraad van een plattelandsgezin, 

de variatie daarvan tussen afzonderlijke huishoudens en de ontwikkeling hierbinnen 

door de tijd. De oorspronkelijke ambitie was om op erfniveau inzicht te krijgen in het 

vormrepertoire van het gebruikte aardewerk. Als gevolg van de formatieprocessen op 

de verschillende vindplaatsen bleek dit niet haalbaar. In verband met  de herbouw van 

opeenvolgende boerderijen op dezelfde locatie is het aardewerk uit de afzonderlijke 

grondsporen in veel gevallen een mengsel van materiaal uit de gebruiksfase van de 

betreffende boerderij en van de boerderijen die hieraan vooraf gingen. Hoewel die 

opeenvolgende bewoning gedeeltelijk te ontrafelen is door onderscheid te maken 

tussen de verschillende spoorvullingen en daarmee het moment van depositie, is de 

hoeveelheid materiaal dat uiteindelijk met enige zekerheid toe te schrijven is aan de 

gebruiksfase van een specifieke boerderij daarmee gering. Derhalve is gekozen het 

aardewerkensemble van de vondstgroepen per vindplaats als geheel te bekijken en 

daarbinnen, per periode een overzicht te geven. Hierdoor kan een completer beeld 

geschetst worden van de aardewerksoorten en de gebruikte vormen per periode. 

De verhoudingen tussen de aardewerksoorten en de functiecategorieën zijn telkens 

weergegeven in de grafieken. Hierbij moet worden opgemerkt dat de fragmenten uit 

de akkerlagen niet zijn meegeteld. Naast het tellen van fragmenten is van de randen 

het percentage gemeten, de EVE (estimated vessel equivalent) methode. Dit is een 

methode van kwantificeren met als uitgangspunt dat iedere scherf een meetbare 

fractie vertegenwoordigt van een compleet voorwerp. Door van randen of bodems 

het percentage te meten, wordt aangegeven hoeveel procent van het oorspronkelijke 

voorwerp bewaard is gebleven. Het totaal van de percentages geeft een schatting van 

het totale aantal voorwerpen en hoeveel daarvan bewaard is gebleven. Het voordeel 

122  Duco 1987, 33.
123  Duco 1987, 26-27.
124  Duco 1987, 28.
125  Van den Hurk & Nijhof 1983.
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van deze methode is dat grote vondstcomplexen gestandaardiseerd geïnventariseerd 

en onderling vergeleken kunnen worden. Het enige nadeel is dat bakselgroepen met 

een laag aantal scherven soms niet of ondervertegenwoordigd zijn.126 Om deze reden 

is bij elke vindplaats zowel een grafiek afgebeeld van de verhoudingen van de aarde-

werksoorten op basis van aantal fragmenten, als op basis van randpercentage (EVE). 

Voor de verhoudingen tussen de functiecategorieën zijn alleen de randfragmenten, dat 

wil zeggen de EVE-getallen, gebruikt. 

In hoofdstuk 22 is per structuur in tabellen en soms grafieken een overzicht gegeven 

van het aangetroffen aardewerk.  

Vindplaats 31
Bij het onderzoek van vindplaats 31 zijn 1288 fragmenten aardewerk verzameld. 

Hiervan zijn 69 fragmenten afkomstig uit het akkerdek en 1219 uit de onderliggende 

sporen en structuren. 33 scherven dateren uit de ijzertijd en Romeinse tijd en worden 

verder buiten beschouwing gelaten. De samenstelling van de vondsten suggereert dat 

vanaf het begin van de 10de eeuw op deze locatie is gewoond, of dat op het terrein op 

zijn minst intensiever landgebruik heeft plaatsgehad. Behalve het kogelpot aardewerk 

zijn de producten uit Pingsdorf, Paffrath en het Maasland ruim vertegenwoordigd 

en in mindere mate Zuid-Limburgs aardewerk. Aardewerk uit Badorf en Mayen, 

kenmerkend voor de voorafgaande periode, ontbreekt daarentegen vrijwel geheel. 

Een randfragment met een iets uitstaande rand met geul en een verdikte lip, voorzien 

van een radstempelversiering, komt overeen met een randtype dat ook onder het 

productieafval in Pingsdorf is gevonden. Deze heeft een datering tussen 875 en 910.127 

Het is onduidelijk in hoeverre dit vroege materiaal daterend is voor het erf omdat 

het uitsluitend is aangetroffen als opspit. Wel staat vast dat het terrein bewoond was 

vanaf de constructie van waterput S2706 (STR 573), dendrochronologisch gedateerd 

in 988. De enige andere waterput op de vindplaats kan niet nauwkeuriger worden 

gedateerd dan tussen 900 en 1150. Het is onduidelijk wanneer de bewoning precies is 

beëindigd. Binnen de laatste huisplattegrond (STR 565) is zowel een fragment Elmpt 

als een fragment proto-steengoed gevonden, wat een datering aan het begin van de 

13de eeuw suggereert. Het merendeel van het aardewerk lijkt daarentegen te wijzen op 

een datering in het laatste kwart van de 11de of het eerste kwart van de twaalfde eeuw. 

Het is niet uitgesloten dat het jonge aardewerk (Elmpt en protosteengoed) intrusie 

betreft en dat ononderbroken bewoning heeft plaats gevonden tot circa 1125. Wanneer 

het jonge materiaal wel daterend is voor de plattegrond, moet een onderbreking in 

bewoning hebben plaatsgevonden in de 12de eeuw. In enkele losse sporen en in het 

bovenliggende akkerdek zijn meer fragmenten Elmpt en daarnaast ook grijsbakkend 

aardewerk, roodbakkend aardewerk en steengoed gevonden die erop wijzen dat 

het terrein vrij snel, zo niet direct, na het verlaten van de bewoning, tot akkerland is 

omgezet. Een bijgebouw (STR 570) dateert uit het laatste kwart van de 17de of de 18de 

eeuw. Op grond van de aangetroffen baksels en vormen kan worden aangenomen dat 

het erf in de periode 900-1125 onafgebroken in gebruik is geweest. Na deze periode 

heeft mogelijk een onderbreking in bewoning plaatsgevonden tot het begin van de 

13de eeuw. Daarna is het terrein tot akkerland omgezet. 

126  Orton, Tyers & Vince 1993, 166-181. Gawronski & Jayasena 2011, 29-30. De toepassing van 
deze methode bij Nederlandse vondstcomplexen neemt de afgelopen jaren toe. Onder 
andere S. Ostkamp en N. Jaspers van het ADC en J. Gawronski & R. Jayasena van het Bureau 
Monumenten & Archeologie van de Gemeente Amsterdam hebben de laatste jaren een aantal 
vondstcomplexen gepubliceerd met gebruik deze methode.

127  Sanke 2002, (randtype 1.4).
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Het aardewerk uit de structuren bestaat telkens uit een combinatie van lokaal 

gemaakt kogelpot aardewerk met importaardewerk. Over het algemeen verschuift de 

verhouding tussen beide groepen in de loop van de tijd, waardoor deze een indicatie 

kan geven voor de datering. In de regio neemt in de 10de eeuw kogelpot aardewerk 

meestal de overhand. In de 11de eeuw bevatten aardewerkcomplexen meestal een 

hoger aandeel importaardewerk. Doordat de meeste structuren van vindplaats 31 

weinig materiaal bevatten, is nauwelijks vast te stellen of dit uit de 10de of 11de eeuw 

dateert. Daardoor is het onmogelijk het vormrepertoire per periode te beschrijven. 

Wanneer gekeken wordt naar de randfragmenten van de vindplaats als geheel, 

zonder de fragmenten uit het akkerdek, dan valt op dat de ruime meerderheid bestaat 

uit kookgerei. Dit zijn zowel de kogelpotten van het lokaal vervaardigde kogelpot 

aardewerk als de kogelpotten uit Paffrath, Elmpt en Zuid-Limburg. 

Het drinkgerei bestaat uit fragmenten van slechts één handgevormde drinkbeker van 

Zuid-Limburgs aardewerk met eenvoudige afgeronde rand en boven elkaar geplaatste 

rode verfstrepen. Een dergelijke versiering met verticale rijen herhalende boogjes 

rode verf werd toegepast in het midden van de 12de eeuw.128 Overigens is deze beker 

niet afkomstig uit een structuur. Zowel de (tuit)potten met sikkelrand afkomstig 

uit het Maasland, als de amforen met blokvormige rand afkomstig uit Pingsdorf, 

zijn ingedeeld onder het schenkgerei. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de 

sikkelranden ook afkomstig kunnen zijn geweest van kookpotten. Verder behoort tot 

het vormrepertoire een complete spinsteen van Maaslands aardewerk.

Vindplaats 32
Bij het onderzoek van vindplaats 32 zijn 1271 fragmenten aardewerk verzameld. 

Hiervan zijn 78 fragmenten afkomstig uit het akkerdek en 1193 uit de onderliggende 

sporen en structuren. 59 scherven dateren uit de ijzertijd en Romeinse tijd en worden 

verder buiten beschouwing gelaten. De samenstelling van de vondsten suggereert dat 

vanaf het begin van de 10de eeuw op deze locatie is gewoond, of dat op het terrein 

op zijn minst intensiever landgebruik heeft plaatsgevonden. Behalve het kogelpot 

aardewerk zijn de producten uit Pingsdorf, Zuid-Limburg, Paffrath en het Maasland 

ruim vertegenwoordigd. Aardewerk uit Badorf, Mayen en Huneschans, kenmerkend 

voor de voorafgaande periode, ontbreekt daarentegen vrijwel geheel. Onduidelijk is 

in hoeverre dit oude materiaal, zoals Badorf, Mayen en Huneschans, daterend is voor 

het erf. Het is uitsluitend aangetroffen als opspit, waardoor de daterende waarde 

ervan voor de afzonderlijke structuren beperkt is. De waterputten zijn op basis van 

het aardewerk op zijn vroegst vanaf de tweede helft van de 10de eeuw aangelegd. 

Een dendrochronologische datering van waterput S4244 (STR 541) tussen 991 en 1010 

duidt er in ieder geval op dat vanaf deze datum zeker bewoning heeft plaatsgevonden. 

Vanwege het voorkomen van ouder aardewerk staat vast dat het terrein voor deze 

bewoning in gebruik was. De bewoning lijkt ten einde te zijn gekomen aan het einde 

van de twaalfde eeuw. In deze periode komen scherven Elmpt en Kempisch aardewerk 

in enkele structuren voor. Onmiskenbaar 13de-eeuws aardewerk, zoals proto-

steengoed, ontbreekt in de structuren. In enkele losse sporen en in het bovenliggende 

akkerdek zijn wel fragmenten jonger aardewerk, zoals grijsbakkend aardewerk, 

roodbakkend aardewerk en steengoed gevonden. Hieruit blijkt dat het terrein vrij 

snel na het verlaten van de bewoning, tot akkerland is omgezet. Op grond van de 

aangetroffen baksels en vormen kan worden aangenomen dat het erf in de periode 

900-1200 ononderbroken in gebruik is geweest. 

128  Bruijn 1968, 47.



AArdewerk    1403

 

 

    
 

 

0%

0%

2%

3%
0% 0%

82%

0%
3%

0% 0%
10%

0%

vindplaats 31 (EVE=14,05)ba (badorf)

ba (mayen)

pi (pingsdorf)

pi (zuid-limburgs)

s5 (proto-
steengoed)
s2 (grijs 
steengoed)
kp (kogelpot) 

1% 0%

18%
2%

0%

0%

58%

0%
8%

0%

1%

12%

0%

vindplaats 31 (n=1186)ba (badorf)

ba (mayen)

pi (pingsdorf)

pi (zuid-limburgs)

s5 (proto-
steengoed)
s2 (grijs steengoed)

kp (kogelpot) 

bg (blauwgrijs)

85%

3% 12%

vindplaats 31 functie obv EVE

kookgerei

drinkgerei

schenkgerei

Figuur 24.25
Grafieken met de verhoudingen tussen de 
bakselgroepen naar aantal scherven, EVE en 
functiecategorieën.



1404 Best-AArle

 

 
 

 
 

 

1% 0%

18%
0%

12%

1%
37%

1%
1%

16%

1%

0%

0%

10%

2%

vindplaats 32 (n=1141) ba (badorf)
ba (mayen)
pi (pingsdorf)
pi (huneschans)
pi (zuid-limburgs)
s2 (grijs steengoed)
kp (kogelpot)
kp (kempisch)
bg (blauwgrijs)
bg (paffrath)
bg (elmpt)
g (grijsbakkend)
r (roodbakkend)
wm (maaslands)
indet.

1%0%

13% 0%

22%

0%
42%

1%
0% 10%

0%

0%

0%

11%

0%

vindplaats 32 (EVE=13,30)ba (badorf)
ba (mayen)
pi (pingsdorf)
pi (huneschans)
pi (zuid-limburgs)
s2 (grijs steengoed)
kp (kogelpot)
kp (kempisch)
bg (blauwgrijs)
bg (paffrath)
bg (elmpt)
g (grijsbakkend)
r (roodbakkend)
wm (maaslands)
indet.

63%

4%

32%

1%

vindplaats 32 functie obv EVE

kookgerei

drinkgerei

schenkgerei

onbekend

Figuur 24.26
Grafieken met de verhoudingen tussen de 
bakselgroepen naar aantal scherven, EVE en 
functiecategorieën.



AArdewerk    1405

Het aardewerk uit de structuren bestaat telkens uit een combinatie van handgevormd 

aardewerk met importaardewerk. Over het algemeen verschuift de verhouding 

tussen beide groepen in de loop van de tijd. Deze verschuiving in verhoudingen kan 

een indicatie geven voor de datering. In de regio neemt in de 10de eeuw kogelpot 

aardewerk meestal de overhand. In de 11de eeuw bevatten aardewerkcomplexen 

meestal een hoger aandeel aan importaardewerk. Doordat de meeste structuren van 

vindplaats 32 elkaar oversnijden is veel kogelpotaardewerk en ouder importaardewerk 

in jongere plattegronden terecht gekomen, waardoor de verhoudingen van het 

aardewerk binnen de structuren vertekenend zijn en niet gebruikt kunnen worden 

om deze te dateren. Het jongste aardewerk is in dit geval bepalend geweest voor 

de dateringen van de structuren. Door de grote hoeveelheid opspit is het ook niet 

mogelijk om het vormrepertoire per periode te achterhalen. Wanneer gekeken wordt 

naar de randfragmenten van de vindplaats als geheel, zonder de fragmenten uit het 

akkerdek, valt op dat de ruime meerderheid bestaat uit kookgerei. Dit zijn zowel de 

kogelpotten van het lokaal vervaardigde kogelpot aardewerk als de kogelpotten en 

kookpotten uit Paffrath, Elmpt, Zuid-Limburg en het Maasland. Eén kogelpotje van 

Zuid-Limburgs aardewerk is compleet en in de insteek van een staander van STR 523 

als bouwoffer ingegraven (zie STR 523). Het drinkgerei bestaat uit fragmenten van 

één archeologisch complete kogelpotvormige drinkbeker van aardewerk uit Pingsdorf 

(randtype 3.4a). Deze beker heeft een versiering met horizontale golflijnen (zie STR 

523). Deze vorm en versiering komen alleen voor tussen 960 en 1140.129 Zowel de (tuit)

potten afkomstig uit Pingsdorf of het Maasland, als de amforen afkomstig uit Pingsdorf 

of Zuid-Limburg, zijn ingedeeld onder het schenkgerei. Hierbij moet wel worden 

opgemerkt dat enkele randen (onder andere de sikkelranden en manchetvormige 

randen) ook afkomstig kunnen zijn van kookpotten. Naast fragmenten van tuitpotten 

en amforen is ook een fragment van een schenkbeker uit Pingsdorf (randtype 4.2) 

onder het schenkgerei aanwezig. Tenslotte behoort tot het vormenrepertoire  ook een 

complete spinsteen van Maaslands aardewerk (wm-spi-1).

Vindplaats 41
Tijdens het onderzoek van vindplaats 41 zijn 132 fragmenten aardewerk verzameld. 

Hiervan zijn 22 fragmenten afkomstig uit het akkerdek en 110 uit de onderliggende 

sporen en structuren. Drie scherven dateren uit de ijzertijd en worden verder buiten 

beschouwing gelaten. Het geringe aantal fragmenten grijsbakkend aardewerk, 

samen met roodbakkend aardewerk met spaarzaam loodglazuur en grijs steengoed 

doet een datering aan het eind van de 15de eeuw vermoeden. Specifiek 14de-eeuws 

aardewerk zoals Elmpt of specifiek 14de-eeuws steengoed ontbreekt geheel. 

Waarschijnlijk is deze locatie bewoond vanaf circa 1475, of heeft op het terrein op 

zijn minst intensiever landgebruik plaatsgevonden. De enige bewoningssporen die in 

de 15de eeuw of de 16de eeuw geplaatst kunnen worden, zijn twee waterputten (STR 

633 en STR 634). De andere waterputten volgen deze twee achtereenvolgens op en 

wijzen op ononderbroken bewoning. De jongste waterput (STR 636) is in de eerste 

helft van de 18de eeuw gedempt. Waarschijnlijk is de bewoning hierna ten einde 

gekomen. In enkele losse sporen en in het bovenliggende akkerdek is ook jonger 

aardewerk gevonden, zoals industrieel wit aardewerk. Dit geeft aan dat na beëindiging 

van de bewoning het terrein in gebruik is gebleven als akkerland. Op grond van de 

aangetroffen baksels en vormen kan worden aangenomen dat het erf in de periode 

1475-1750 ononderbroken in gebruik is geweest. 

129  Sanke 2002, 322, 334. Bult 2011, 175, 183.
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Indien gekeken wordt naar de randfragmenten van de vindplaats als geheel, zonder 

de fragmenten uit het akkerdek, dan valt op dat de meerderheid van het aardewerk 

bestaat uit tafelgerei (o.a. bord, kan, kop, schotel, plooischotel en voetschaal) van 

roodbakkend aardewerk, steengoed, majolica, faience en industrieel wit aardewerk. 

Opvallende exemplaren zijn een fragment van een voetschaal met daarop een sgrafitto 

versiering van de toren van Barbara. Daarnaast een fragment van een Nederrijns bord 

met een floraal motief in sgrafitto en slibversiering. Sgrafitto aardewerk dateert vanaf 

het eind van de 15de eeuw tot circa 1550.130 In ’s-Hertogenbosch wordt regelmatig 

aardewerk gevonden met daarop afgebeeld in slibversiering of sgrafitto de attributen 

van de heilige Agatha, Barbara en Catharina. Dit is typerend voor ’s-Hertogenbosch 

en directe omgeving in de periode tussen ruwweg 1490 en 1570.131 Het fragment 

Nederrijns aardewerk met sgrafitto dateert waarschijnlijk in de tweede helft van de 

17de of eerste helft van de 18de eeuw.132 De fragmenten van steengoed kannen bestaan 

onder andere uit een fragment van een kleine 16de-eeuwse kan (s2-kan-88) uit Raeren. 

Het jongste steengoed van de vindplaats is versierd met kraslijnen en kobalt en is 

afkomstig uit Westerwald. Kookgerei is ook goed vertegenwoordigd en bestaat uit 

fragmenten van grapen (o.a. r-gra-12) en een steelkom. Enkele fragmenten van grote 

roodbakkende kommen/ melkteilen (o.a. r-kom-32) en een vergiet zijn ingedeeld bij de 

functiegroep voedselbereiding. Tenslotte behoort een fragment van een roodbakkende 

pispot bij de functiegroep sanitair.  

 

Vindplaats 42
Bij het onderzoek van vindplaats 42 zijn 645 fragmenten aardewerk verzameld. 

Hiervan zijn 80 fragmenten afkomstig uit het akkerdek en 565 uit de onderliggende 

sporen en structuren. De samenstelling van de vondsten, in dit geval Elmpt, 

roodbakkend aardewerk met spaarzaam loodglazuur, grijs steengoed en een grote 

hoeveelheid grijsbakkend aardewerk, suggereert dat vanaf het begin van 14de eeuw 

op deze locatie wordt gewoond. Drie fragmenten proto-steengoed wijzen mogelijk op 

bewoning vanaf het einde van de 13de eeuw. De chronologie van huisplattegronden 

onderbouwd een begindatering van bewoning in de tweede helft van de 13de eeuw 

(STR 501). Ook een leemwinningskuil met aardewerk uit Elmpt (STR 514) dateert 

waarschijnlijk uit deze periode. De jongste waterput (STR 513) en de jongste greppel 

(ST 703) zijn waarschijnlijk in de eerste helft van de 18de eeuw gedempt. Hierna is de 

bewoning ten einde gekomen. Jonger materiaal ontbreekt, ook in het bovenliggende 

akkerdek.

Indien gekeken wordt naar de randfragmenten van de vindplaats als geheel, zonder de 

fragmenten uit het akkerdek, dan valt op dat de meerderheid bestaat uit fragmenten 

van kommen/ melkteilen (voedselbereiding) van aardewerk uit Elmpt, grijsbakkend en 

roodbakkend aardewerk. De oudste kommen van Elmpter aardewerk hebben een naar 

binnen gebogen kraagrand (bg-kom-1) of een uitstaande rand met een schouderknik 

(v617). De grijsbakkende kommen hebben vooral een kraagrand (g-kom-18), maar 

ook een horizontaal uitgebogen rand komt voor (zie figuur 24.20, v601). De 15de of 

16de-eeuwse roodbakkende kommen hebben eveneens een kraagrand. De jongere 

exemplaren hebben een tweeledige rand (r-kom-32 en r-kom-42). Naast een groot 

aantal kommen, neemt ook het tafelgerei in de vorm van borden, kannen, kruiken, 

koppen en een beker van roodbakkend aardewerk en steengoed een groot aandeel in 

beslag. Herkenbare vormen zijn; s1-kan-18, s2-kan-31, s2-kan-77, s2-kru-4, r-kan-24, 

130  Hurst, Neal & van Beuningen 1986, 150-153.
131  Nijhof & Janssen 2000, 277.
132  Ostkamp 2009, 1059 (cat.386).
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r-kop-6 en r-kop-14. Op de vindplaats is opvallend weinig kookgerei gevonden in de 

vorm van grapen. Slechts één fragment is mogelijk afkomstig van een pispot. De func-

tiecategorie opslag is vertegenwoordigd door enkele potten en een groot type kan van 

grijs- en roodbakkend aardewerk. Het is opmerkelijk dat vier van de vijf fragmenten 

behorende tot een pelgrimshoorn van het onderzoek in Best-Aarle uit vindplaats 42 

komen. Deze zijn, op basis van de randfragmenten, afkomstig van minimaal twee, 

maar vanwege een afwijkend baksel waarschijnlijk drie exemplaren. De pelgrimshoorn 

is een karakteristiek attribuut van de bedevaartganger. Behalve bij kerkelijke feesten 

is de hoorn ook gebruikt om gevaar bij bedreigende omstandigheden als onweer of 

maansverduistering af te wenden.133 De aanwezigheid van fragmenten van meerdere 

pelgrimshoorns kan verschillend worden geïnterpreteerd. Mogelijk was de bedevaart 

(naar Aken) gedurende een langere opeenvolgende periode, populair bij de familie die 

het erf bewoonde. Ook kan het zijn dat de op dat moment aanwezige boerderij als 

tussenstop/ overnachtingsplaats werd gebruikt door bedevaartgangers. Een verklaring 

dat de hoorn werd gebruikt bij dreigend onweer is daarentegen ook een aannemelijke 

verklaring op het platteland. Tenslotte is op het erf een spinsteen gevonden van 

roodbakkend aardewerk.

Vindplaats 51
Bij het onderzoek van vindplaats 51 zijn 3247 fragmenten aardewerk verzameld. 

Hiervan zijn 126 fragmenten afkomstig uit het akkerdek en 3121 uit de onderliggende 

sporen en structuren. Van deze fragmenten behoorde er één tot de prehistorie. 

Drie fragmenten zijn niet te determineren. Het aardewerk van de vindplaats heeft 

een zeer uiteenlopende datering. Een klein deel (10 fragmenten) dateert uit de 

volle middeleeuwen, waaronder kogelpot aardewerk, Zuid-Limburgs aardewerk 

en Maaslands aardewerk. Dit aardewerk is onder andere afkomstig uit een 

huisplattegrond met een datering in het midden van de 12de eeuw (STR 590). Deze 

plattegrond vormt een ontbrekende schakel in de opeenvolging van huisplattegronden 

van vindplaats 31 en vindplaats 52. Mogelijk behoren enkele scherven Elmpt ook tot 

deze fase, maar om toch een onderscheid in perioden te maken is Elmpt meegenomen 

in de grafiek met aardewerk uit de late middeleeuwen en 16de eeuw. Gezien de 

aanwezigheid van zowel Elmpt, als proto-steengoed, bijna-steengoed en het daarop 

volgende blanke en grijze steengoed, naast de aanwezigheid van waterputten met 

een datering van de 13de tot en met de 16de eeuw, lijkt het terrein vanaf de 12de eeuw 

ononderbroken in gebruik te zijn geweest. Dit blijft zo tot en met het einde van de 

19de eeuw. Het aardewerk van de 17de tot en met de 19de eeuw is ook samengevoegd 

in een aparte grafiek om een indruk te geven van de verhoudingen van de aardewerk-

soorten in de nieuwe tijd. Een betere indruk per periode geven daarentegen enkele 

structuren, zoals huisplattegrond met potstal STR 598 (1375-1425), waterput STR 644 

(1850-1900) en beerput STR 650 (1730-1750). De andere structuren bevatten te weinig 

materiaal of teveel opspit van oudere structuren om een goede indruk te geven van 

de verhoudingen tussen de aardewerksoorten en het vormrepertoire. Op grond van 

de aangetroffen baksels en vormen kan worden aangenomen dat het erf in de periode 

1125-1900 ononderbroken in gebruik is geweest. Een huisplattegrond uit de 13de of 

14de eeuw ontbreekt op vindplaats 51. Huisplattegronden uit deze perioden zijn wel 

aangetroffen op het direct ernaast gelegen terrein van vindplaats 52.

133  Van de Venne & Snieder 1994, 89. Koldeweij 1993, 305.
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Het is niet verwonderlijk dat het vormrepertoire van aardewerk uit de late 

middeleeuwen tot en met de 16de eeuw erg verschilt van de vormvariatie daarna. 

Vooral de aanzienlijk afname in het kookgerei en de toename van het tafelgerei, 

zijn goed waar te nemen. Dit is een algemene trend die overal in Nederland in de 

huishoudens plaats vindt. Wanneer wordt gekeken naar het oudste materiaal dan valt 

met name de grote vormvariatie onder het roodbakkend aardewerk op. Vooral grapen  

(o.a. r-gra-20, r-gra-34 en r-gra-75) en kommen/ melkteilen komen veel voor. Minder 

talrijk zijn bakpannen, borden (o.a. r-bor-1 en r-bor-60), kannen, koppen, pispotten 

en steelkommen (o.a. r-stk-1 en r-stk-6). Van vormen zoals boterschaal, deksel, 

gatenpot (r-gat-1), olielamp, spreeuwenpot, vergiet, vetvanger en zalfpot komen 

slechts fragmenten van enkele exemplaren voor. Hoogst uitzonderlijk is een stempel 

van roodbakkend aardewerk (zie figuur 24.21). Ook onder het grijsbakkend aardewerk 

komen veel kommen voor. Deze zijn zowel voorzien van een kraagrand als van een 

horizontaal uitgebogen rand. Ze zijn net als de roodbakkende kommen/ melkteilen 

ingedeeld onder de categorie voedselbereiding. Verder zijn een aantal kannen en 

potten (g-pot-8) een grape en een vuurstolp te noemen. Het steengoed bestaat 

voornamelijk uit kannen (o.a. s2-kan-9, s2-kan-70), een kruik (s2-kru-2), een pispot 

(s2-pis-1) en een trechterbeker (s2-tre-5). Onder het witbakkend aardewerk zijn enkele 

grapen met engobe en loodglazuur uit Limburg aanwezig. Daarnaast twee koppen van 

Hafner aardewerk. Het aardewerk uit Elmpt is erg fragmentarisch. Enkel een poot wijst 

op het voorkomen van een grape van deze aardewerksoort. 

In de nieuwe tijd bestaat het kookgerei uit grapen (o.a. r-gra-59 en r-gra-12) en vanaf 

het einde van de 18de eeuw worden rood- en witbakkende kachelpannen gemaakt. 

Het tafelgerei is het meest talrijk. In de 17de en 18de eeuw bestaat dit vooral uit 

roodbakkende borden afkomstig uit Oosterhout (r-bor-3, r-bor-4, r-bor-11), Gouda 

(r-bor-12) en het Nederrijns gebied (r-bor-17). Daarnaast komen enkele majolica en 

faience borden voor. Ander tafelgerei uit deze periode zijn roodbakkende kannen 

en koppen (r-kop-6, r-kop-14, r-kop-35), een enkele witbakkende kop en een enkele 

kop en schotel van faience of industrieel steengoed (s3-bor-1 en s3-kop-3). In de 

19de eeuw wordt het tafelgerei van deze aardewerksoorten grotendeels vervangen 

door industrieel wit aardewerk. Voorkomende vormen uit dit onderzoek zijn borden 

(iw-bor-2, iw-bor-4, iw-bor-5, iw-bor-6), (theepot)deksel, juskom, kommen (iw-kom-4 

en iw-kom-6), koppen, schotels (iw-bor-1 en iw-bor-3) en een theepot. Andere vormen 

van industrieel wit aardewerk zijn een pispot, een pot en een mogelijke vaas. Onder 

het roodbakkend aardewerk komen, naast het kook- en tafelgerei onder andere 

bloempot, voorraadpotten (r-pot-4, r-pot-59/ 60), doofpot, roompotten, lekschaal, 

test en vergiet voor. Een nieuwe onbekende vorm waarvan enkele exemplaren zijn 

gevonden, is een soort steelkom met een sluitrand en een tuit (zie figuur 24.22, v1834). 

Nog niet genoemd onder het witbakkend aardewerk is een pispot (w-pis-9). Tenslotte 

zijn onder het steengoed fragmenten aangetroffen van kannen uit Raeren (s2-kan-55, 

s2-kan-64), voorraadpotten uit Langerwehe (s2-pot-6) en bekers (s2-bek-11), potten 

(o.a. s2-pot-10) en flessen (zowel P-kruik als cilindrische fles) uit Westerwald. Al met 

al een uitgebreide verzameling aardewerk die het boerenhuishouden weerspiegeld. 

Vanaf het einde van de 17de eeuw werd er ook gerookt, gezien de aanwezigheid van 

kleipijpen met een trechtermodel kop en de hierna voorkomende pijpen met een 

ovoïde of rondbodemkop.      

Vindplaats 52
Bij het onderzoek van vindplaats 52 zijn 1410 fragmenten aardewerk verzameld. 

Hiervan zijn 151 fragmenten afkomstig uit het akkerdek en 1259 uit de onderliggende 

sporen en structuren. Hiervan behoren vier fragmenten tot aardewerk uit de 
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prehistorie. 11 fragmenten zijn niet te determineren. Het aardewerk van de vindplaats 

heeft een zeer uiteenlopende datering. Twee fragmenten (Badorf en Mayen) dateren 

waarschijnlijk uit het einde van de 9de eeuw of het begin van de 10de eeuw. Deze 

twee fragmenten zijn uitsluitend aangetroffen als opspit en waarschijnlijk niet 

daterend voor het erf. Meer materiaal is afkomstig uit de volle middeleeuwen (126 

fragmenten), waaronder vooral Zuid-Limburgs aardewerk, Maaslands aardewerk en 

kogelpot aardewerk. De structuren waaruit dit materiaal afkomstig is, zijn vooral aan 

de noordzijde van de vindplaats gelegen en vormen net als STR 590 van vindplaats 51 

een ontbrekende schakel in de opeenvolging van huisplattegronden van vindplaats 

31 en de zuidzijde van vindplaats 52. Mogelijk behoren enkele scherven Elmpt ook tot 

deze fase. Om toch een onderscheid in perioden te maken is het Elmpt meegenomen 

in de grafiek met aardewerk uit de late middeleeuwen en de 16de eeuw. De oudste 

structuren van de vindplaats dateren op zijn vroegst in de tweede helft van de 12de 

eeuw, gezien de aanwezigheid van Elmpt. Slechts één structuur (STR 593) is mogelijk 

ouder. Hierna lijkt het terrein ononderbroken in gebruik te zijn geweest. Dit blijft 

zo tot en met het einde van de 19de eeuw. Het aardewerk van de 17de tot en met de 

19de eeuw is samengevoegd in een aparte grafiek om een indruk te geven van de 

verhoudingen van de aardewerksoorten in de nieuwe tijd. Met huisplattegrond STR 

595 (1375-1425) kan een betere indruk worden verkregen van de verhoudingen van 

de aardewerksoorten rond 1400. De andere structuren bevatten te weinig materiaal 

om een goed beeld te geven van de verhoudingen tussen de aardewerksoorten en 

het vormrepertoire. Op grond van de aangetroffen baksels en vormen kan worden 

aangenomen dat het erf in de periode 1150-1900 ononderbroken in gebruik is geweest.

Door het geringe aantal fragmenten met tevens een uiteenlopende datering, die 

hoofdzakelijk als opspit moeten worden geïnterpreteerd, is het vormrepertoire in de 

volle middeleeuwen op vindplaats 52 nauwelijks te beschrijven. De oudste fragmenten 

zijn afkomstig van tuitpotten uit Badorf en Pingsdorf.  Een iets uitstaande rand 

met dekselgeul en verdikte lip voorzien van een radstempelversiering uit Badorf 

komt overeen met een type dat ook onder het afval in Pingsdorf is gevonden. Deze 

heeft een datering tussen 875 en 910, maar deze rand komt in Pingsdorf in kleinere 

hoeveelheden nog voor tot circa 990.134 De verdikte afgeronde rand uit Pingsdorf 

dateert tussen 850 en 990.135 De andere randen die zijn in te delen bij schenkgerei zijn 

veel jonger en afkomstig van een amfoor met manchetvormige rand uit Zuid-Limburg 

134  Sanke 2002, 320. Bult 2011, 172 (randtype 1.4).
135  Sanke 2002, 320. Bult 2011, 172 (randtype 1.1).  
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(circa 1075-1125) naast kannen uit het Maasland en Zuid-Limburg, die dateren vanaf 

de tweede helft van de 12de eeuw.136 Randen van kogelpotten komen nauwelijks voor 

en zijn alleen afkomstig van het jongere Elmpter aardewerk. In de late middeleeuwen 

is een kwart van het aardewerk afkomstig van kookgerei. Dit bestaat aanvankelijk uit 

enkele kogelpotten met min of meer vierkante rand of afgeplatte rand uit Elmpt. Vanaf 

het begin van de 14de eeuw tot en met de 16de eeuw zijn het roodbakkende grapen 

(o.a. r-gra-34, r-gra-38) die deze functie vervullen. Verder zijn onder het kookgerei 

een bakpan en enkele deksels (r-dek-2) aanwezig. Het tafelgerei bestaat in deze 

periode voornamelijk uit kannen van bijna-steengoed, proto-steengoed (s5-kan-8), 

blank steengoed en grijs steengoed. Daarnaast komen twee bekers voor (s2-bek-13 

en s2-tre-5). Verder zijn enkele koppen (o.a. r-kop-14) en een kan van roodbakkend 

aardewerk te noemen. Opvallend is het ontbreken van borden. De categorie opslag 

is met bijna een derde aandeel ruim vertegenwoordigd en bestaat voornamelijk uit 

potten van Elmpter aardewerk, grijsbakkend aardewerk (o.a. bg-pot-5 en g-pot-5) 

en enkele potten van roodbakkend aardewerk. Daarnaast komen grote kannen 

van deze aardewerksoorten voor die onder de categorie opslag zijn ingedeeld. De 

functiegroep verlichting is relatief groot door de aanwezigheid van een nagenoeg 

compleet olielampje (r-oli-1, zonder ophangoog) van roodbakkend aardewerk. Enkele 

fragmenten van een grijsbakkende vuurstolp met uitgeknepen schubben langs de rand 

behoren tot de categorie verwarming. Het aandeel grijsbakkende en roodbakkende 

kommen is hoog, waardoor de categorie voedselbereiding bijna 20% van de 

functiegroepen in beslag neemt. De grijsbakkende kommen hebben een kraagrand 

(g-kom-18) of horizontaal uitgebogen rand. De roodbakkende exemplaren hebben 

een kraagrand (r-kom-47). Tenslotte is een fragment pelgrimshoorn uit Langerwehe 

gevonden. 

In de nieuwe tijd, tussen 1600 en 1900 is met name de functiecategorie tafelgerei 

sterk gestegen, ten koste van met name de categorieën opslag en voedselbereiding. 

Het merendeel van het tafelgerei bestaat in de 17de en 18de eeuw uit borden met 

slibversiering uit onder andere Oosterhout en het Nederrijns gebied. In de 19de eeuw 

worden deze grotendeels vervangen door borden van industrieel wit aardewerk. 

Enkele borden zijn van faience of witbakkend aardewerk die in het Nederrijns gebied 

vervaardigd zijn (o.a. Frechen). Naast borden komen roodbakkende koppen (r-kop-14) 

en jongere koppen en schotels van industrieel steengoed (o.a. s3-bor-1) en industrieel 

wit aardewerk voor (iw-bor-3). Verder zijn enkele steengoed kannen en een drinkbeker 

(s2-bek-11) onder het tafelgerei te noemen. Het kookgerei is vertegenwoordigd door 

roodbakkende grapen (o.a. r-gra-12). De categorie opslag is klein en bestaat slechts uit 

een enkele pot van roodbakkend aardewerk of steengoed en enkele steengoed flessen. 

Kommen/ melkteilen (voedselbereiding) komen nauwelijks meer voor (r-kom-32). 

Tenslotte vormen fragmenten van roodbakkende pispotten (sanitair) en een test 

(verwarming) slechts een klein percentage van het geheel. Vanaf het einde van de 

17de eeuw werd er ook gerookt, gezien de aanwezigheid van tabakspijpen met een 

trechtermodel kop en een ovoïde model kop.

24.3.4 Vergelijking van de vindplaatsen

De verschillen in samenstelling van het aardewerk tussen de vindplaatsen, zowel wat 

betreft de aardewerksoorten als het vormrepertoire, lijken vooral veroorzaakt te zijn 

door verschillen in datering. Zo komt op vindplaats 31 naar verhouding meer kogelpot 

aardewerk voor dan op vindplaats 32. Dit verschil wordt waarschijnlijk veroorzaakt 

136  Theuws, Verhoeven & van Regteren Altena 1988, 331. Stoepker 2011, 60.
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door de langere looptijd van vindplaats 31 namelijk tot het einde van de 12de eeuw in 

plaats van het eerste kwart van de 12de eeuw. Kogelpot aardewerk raakt in onbruik in 

Brabant rond het midden van de 12de eeuw ten gunste van import-aardewerk, zoals 

Zuid-Limburgs aardewerk en Elmpter aardewerk. Met name Zuid-Limburgs aardewerk 

is bij vindplaats 32 talrijker. 

Wat betreft de functie van het aardewerk bestaat de ruime meerderheid in de 

volle middeleeuwen uit kookgerei in de vorm van kogelpotten. Daarnaast komt 

vooral schenkgerei voor in de vorm van tuitpotten en amforen. Er is een  zeer klein 

percentage drinkbekers. Waarschijnlijk gebruikte men voornamelijk houten bekers of 

nappen.  Het is opvallend dat bij vindplaats 32 duidelijk meer schenkgerei aanwezig 

is (32%) dan bij vindplaats 31 (12%). Dit lijkt erop te wijzen dat in de 12de eeuw 

meer gespecialiseerd schenkaardewerk, in de vorm van tuitpotten en amforen (en 

vanaf het eind van de 12de eeuw ook kannen), is gebruikt, in plaats van kogelpotten. 

Daarentegen kan het verschil in vorm/functie ook gedeeltelijk zijn veroorzaakt door 

het toeschrijven van onder andere de sikkelranden en manchetvormige randen aan 

tuitpotten en amforen, terwijl deze randen ook bij kookpotten zijn toegepast.

Bij vindplaats 42 ligt de nadruk van bewoning vooral op de 14de tot en met de 16de 

eeuw, en minder op de periode daarna. De vindplaats kan daarmee redelijk worden 

vergeleken met de periode 1300-1600 van vindplaats 51 en 52. De verhoudingen 

tussen de aardewerksoorten komen telkens redelijk overeen. De ruime meerderheid 

bestaat telkens uit grijsbakkend en roodbakkend aardewerk. Bij vindplaats 51 is 

minder grijsbakkend aardewerk aanwezig omdat de bewoning zich in de 14de eeuw 

meer heeft geconcentreerd op vindplaats 52, waardoor minder structuren uit deze 

periode op vindplaats 51 aanwezig waren. Opvallend daarentegen is het hoge 

percentage steengoed op vindplaats 42 ten opzichte van vindplaats 51 en 52. Een 

oorzakelijk verband kan worden gezocht omdat op vindplaats 42 het merendeel van 

het aardewerk afkomstig is uit waterputten en niet uit huisplattegronden en andere 

structuren. Tevens verklaart dit ook het hoge percentage tafelgerei en het lage 

percentage kookgerei op deze vindplaats. Verder is te melden dat bij alle vindplaatsen 

kommen/ melkteilen (voedselbereiding) zo’n 20% van het vormrepertoire in beslag 

nemen. Dit redelijk hoge percentage lijkt normaal voor het platteland waar koeien 

werden gehouden en waar van de melk boter en kaas werd gemaakt. Ook opvallend 

is het hoge percentage aardewerk met als functie opslag bij vindplaats 52 in deze 

periode. Het is onduidelijk waar dit verschil door wordt veroorzaakt. Mogelijk hebben 

de bewoners van dit erf meer overproductie gehad en daardoor de mogelijkheid om 

meer voedsel op te slaan. Het is opvallend dat juist op dit erf fragmenten van meerdere 

pelgrimshoorns zijn gevonden. Mogelijk betekent dit dat de bedevaart (naar Aken), 

vermoedelijk gedurende een langere opeenvolgende periode in de 14de en 15de eeuw, 

populair was onder de familie die het erf bewoonde. Anderzijds kan het erf door bede-

vaartgangers zijn gebruikt als tussenstop of overnachtingsplaats. Dit verklaart mogelijk 

ook het hoge percentage aardewerk voor opslag. Daarentegen zijn de hoorns behalve 

bij kerkelijke feesten ook gebruikt om gevaar bij bedreigende omstandigheden als 

onweer of maansverduistering af te wenden.137 Ook op vindplaats 52 is een fragment 

van een pelgrimshoorn aangetroffen. 

Wat betreft het aardewerk uit de nieuwe tijd (na 1600) zijn vindplaats 51 en 52 het 

beste te vergelijken. Vindplaats 41 en 42 bevatten te weinig materiaal om zinvolle 

uitspraken over te doen. Vindplaats 52 heeft duidelijk meer roodbakkend aardewerk 

137  Van de Venne & Snieder 1994, 89. Koldeweij 1993, 305.
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en minder industrieel wit aardewerk dan vindplaats 51. Dit heeft te maken met de 

aanwezigheid van meer structuren die dateren uit de 19de eeuw op vindplaats 51. Dat 

verklaart tevens het hogere percentage tafelgerei en het lagere percentage kookgerei. 

Het grote verschil in aardewerksoorten en functiecategorieën van een complex met 

een datering in 18de eeuw en een complex met een datering in de 19de eeuw, wordt 

geïllustreerd door STR 650 (1730-1750) en STR 644 (1850-1900). Het hoge percentage 

roodbakkende tafelgerei wordt bijna geheel vervangen door industrieel wit tafelgerei. 

Daarnaast verdwijnt het kookgerei van keramiek bijna geheel in de tweede helft van 

de 19de eeuw door de opkomst van emaille pannen, terwijl het in het midden van 

de 18de eeuw nog een kwart van het aardewerkrepertoire in beslag neemt. Deze 

aanzienlijke afname in het kookgerei en de toename in het tafelgerei is een algemene 

trend die overal in Nederland in de huishoudens plaats vindt. Wel opvallend is het hoge 

aandeel aardewerk met een opslagfunctie bij vindplaats 51, met name in de vorm van 

potten roodbakkend aardewerk en enkele van steengoed (21%). Of dit typerend is 

voor de 18de en/ of 19de eeuw op het platteland is onbekend. Dit is wel waarschijnlijk, 

aangezien boeren zoveel mogelijk zelfvoorzienend waren met aanwezigheid van 

moestuinen, boomgaarden en de productie van het eigen land. Overproductie werd 

verruild of verkocht. Daarvoor zijn ongetwijfeld veel potten nodig geweest.    

24.3.5 Conclusie

Aan de hand van het aardewerk kan worden geconcludeerd dat in het onderzoeks-

gebied lang bewoning heeft plaatsgevonden, vanaf de volle middeleeuwen tot en 

met de 19de eeuw. In die periode heeft op de verschillende vindplaatsen een groot 

aantal gebouwen gestaan. De samenstelling van de vondsten van vindplaats 31 en 32 

suggereert dat vanaf het begin van de 10de eeuw op deze locaties wordt gewoond, 

of dat het terrein op zijn minst het toneel was van intensiever landgebruik. Behalve 

het kogelpot aardewerk zijn de producten uit onder andere Pingsdorf, Paffrath en het 

Maasland ruim vertegenwoordigd. Aardewerk uit Badorf en Mayen, kenmerkend voor 

de voorafgaande periode, ontbreekt vrijwel geheel. De randfragmenten van aardewerk 

uit Badorf zijn behalve uit de Karolingische periode ook nog te dateren aan het begin 

van de 10de eeuw.138 Het is moeilijk vast te stellen of structuren werkelijk uit het begin 

van de 10de eeuw stammen, omdat het oudste materiaal voornamelijk als opspit is 

aangetroffen. Terwijl het terrein van vindplaats 32 nog tot het einde van de 12de eeuw 

in gebruik blijft, verschuift de bewoning van vindplaats 31 naar het zuiden. Aan de 

noordzijde van vindplaats 51 en 52 zijn structuren aangetroffen die een schakel vormen 

tussen de bewoning uit de 10de en 11de eeuw en de bewoning uit de late middeleeuwen 

en nieuwe tijd aan de zuidzijde van deze vindplaatsen. Hier is de grond tot het einde 

van de 19de eeuw continu bewoond gebleven. Ten westen van bovengenoemde 

vindplaatsen zijn nog twee woonerven gevonden uit de late middeleeuwen en nieuwe 

tijd. Vindplaats 41, net ten westen van vindplaats 51 is doorlopend bewoond vanaf 

circa 1475 tot 1750. Vindplaats 42 ligt een stuk verder naar het westen en is eveneens 

doorlopend bewoond geweest tussen 1275 en 1750. 

De verschillen in samenstelling van het aardewerk tussen de vindplaatsen, zowel 

wat betreft de aardewerksoorten als het vormrepertoire, lijken vooral veroorzaakt 

te zijn door verschillen in datering. Wat betreft de functie van het aardewerk in de 

volle middeleeuwen bestaat de ruime meerderheid uit kookgerei in de vorm van 

kogelpotten. Daarnaast komt vooral schenkgerei voor in de vorm van tuitpotten en 

138  Sanke 2002, (randtype 1.4).
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amforen en vanaf het eind van de 12de eeuw kannen. Een zeer klein percentage van 

het aardewerk is vertegenwoordigd door enkele drinkbekers. In de late middeleeuwen 

(en 16de eeuw) bestaat de meerderheid van het aardewerk telkens uit grijsbakkend 

en roodbakkend aardewerk. Het kookgerei bestaat nu hoofdzakelijk uit grapen. 

Het tafelgerei bestaat in deze periode vooral uit steengoed kannen en in mindere 

mate borden en koppen van roodbakkend aardewerk. Het is opvallend dat bij alle 

vindplaatsen kommen/ melkteilen (voedselbereiding) zo’n 20% van het vormrepertoire 

in beslag nemen. Verder opvallend is het hoge percentage aardewerk met als functie 

opslag bij vindplaats 52 in deze periode. Het is onduidelijk waar dit verschil door wordt 

veroorzaakt. Mogelijk hebben de bewoners van dit erf meer overproductie gehad en 

daardoor meer inkomsten en de mogelijkheid om meer voedsel op te slaan. Het is 

opvallend dat juist op dit erf fragmenten van meerdere pelgrimshoorns zijn gevonden. 

Dit kan verschillend worden geïnterpreteerd. Mogelijk was de bedevaart (naar Aken) 

gedurende een langere opeenvolgende periode, populair bij de familie die het erf 

bewoonde. Ook kan het zijn dat de op dat moment aanwezige boerderij als tussenstop/ 

overnachtingsplaats werd gebruikt door bedevaartgangers. Dit zou tegelijk het hogere 

aandeel aardewerk met een opslag functie kunnen verklaren. Een verklaring dat de 

hoorn werd gebruikt bij dreigend onweer is daarentegen ook aannemelijk voor het 

platteland.

In de periode na 1600 is in de 19de eeuw duidelijk de omslag te zien naar een 

aanzienlijke afname in het kookgerei en een grote toename in het tafelgerei, met 

name van industrieel wit aardewerk. Opvallend is het hoge aandeel aardewerk met 

een opslagfunctie bij vindplaats 51, met name in de vorm van potten roodbakkend 

aardewerk en enkele van steengoed (21%). Of dit typerend is voor de 18de en/ of 19de 

eeuw op het platteland is onbekend. Dit is wel waarschijnlijk, aangezien boeren zoveel 

mogelijk zelfvoorzienend waren met aanwezigheid van moestuinen, boomgaarden en 

de productie van het eigen land. Overproductie werd verruild of verkocht. Daarvoor 

zijn ongetwijfeld veel potten nodig geweest. 

Zoals in de inleiding is besproken, viel een uitputtende studie naar de verschillen in 

materiële cultuur tussen deze vindplaats en andere vindplaatsen op het platteland 

enerzijds en tussen stad en platteland anderzijds helaas buiten de mogelijkheden 

en doelstellingen van dit onderzoek. De uitkomsten vormen wel een aandachtspunt 

voor toekomstig onderzoek. Aardewerkcomplexen van het platteland uit de late 

middeleeuwen en nieuwe tijd uit de regio zijn zeldzaam. Daarnaast is het interessant 

te kijken naar de herkomst van het aardewerk. Het is de vraag in hoeverre in Nederland 

vervaardigd materiaal afkomstig is uit Eindhoven of ’s-Hertogenbosch. Mogelijk kan dit 

worden vastgesteld aan de hand van het lokaal vervaardigde grijs- en roodbakkende 

aardewerk uit deze steden.    
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24.4 Grofkeramisch bouwmateriaal en verbande leem 

Guus Gazenbeek

24.4.1  Inleiding

Algemeen
In het kader van het uitwerken van het in 2011 uitgevoerde archeologisch onderzoek 

op de site Best - Aarle is het grofkeramisch bouwmateriaal139 en het verbrand leem 

gedetermineerd. Er is geen mortel aangetroffen. In totaal is 37,2 kg aan materiaal 

verzameld en onderzocht.

aantal gewicht (gr) gemiddeld  gewicht (gr) % aantal % gewicht

grofkeramiek 218 34.618 158,8 45,8 93,1

verbrand leem 258 2.583 10,0 54,2 6,9

totaal 476 37.201 78,2 100,0 100,0

Al het materiaal is geteld, gewogen en onderzocht op bijzonderheden. Bij de 

uitwerking van de gegevens is enerzijds gekeken naar materiaaltechnische aspecten 

(geologische herkomst, vormingsprocessen, bewerkingssporen et cetera) anderzijds 

naar de verspreiding binnen de site en naar mogelijke toepassingen, zowel binnen 

het onderzochte gebied als in de (directe) nabijheid daarvan. De aanwezigheid 

van grofkeramiek, maar ook van natuursteen, op een site, ook dat wat niet uit 

grondsporen komt maar verspreid over het terrein ligt, kan als een indicatie voor de 

aanwezigheid van (gedeeltelijke) steenbouw of een harde dakdekking binnen of in de 

directe omgeving van het onderzochte gebied worden beschouwd.140 Het is daarom 

van belang dat niet alleen grofkeramisch bouwmateriaal, mortel en natuursteen 

systematisch wordt verzameld, maar ook integraal onderzocht.141 

Tenslotte is in dit onderzoek ook gekeken naar wat het aangetroffen materiaal kan 

zeggen over de productie en toepassing van grofkeramiek en natuursteen in dit deel 

van Brabant tijdens de Romeinse tijd en in het vervolg daarop naar hergebruik in de 

post-Romeinse tijd.142 

139  Het keramisch bouwmateriaal wordt hier aangeduid met de correctere term grofkeramiek. 
Dit is de gangbare term binnen de keramische wereld waarmee dakpannen, metselstenen, 
straatstenen en buizen worden onderscheiden van fijner keramisch bouwmateriaal zoals 
tegels en aardewerk. Daarmee wordt niet alleen een verschil in productgroep maar ook in 
productiemethode weergegeven.

140  De term steenbouw wordt in Nederland veelal gebruikt, zonder dat deze echter goed 
gedefinieerd wordt. Meestal duidt men de aanwezigheid van dakbedekkingsmateriaal als 
een indicator voor steenbouw, waarmee dan alleen een (kunst)stenen dakbedekking wordt 
bedoeld. De term steenbouw zou echter uitsluitend gebruikt dienen te worden in contexten 
waarin daadwerkelijk sprake is van gebouwen met muren die geheel of gedeeltelijk in steen 
zijn opgetrokken. Wanneer er alleen aanwijzingen zijn voor dakbedekking, zoals op de meeste 
sites, dan verdient het de voorkeur om te spreken over een ‘met harde dakdekking’. 

141  Systematisch onderzoek hiernaar is tot op heden vrijwel niet uitgevoerd. Waar dit wel 
gebeurd is, is veelal slechts gekeken naar een selectie van het materiaal, dat bovendien op de 
site vaak ook al selectief is verzameld. Vergelijkingen met andere sites zijn daardoor moeilijk. 
Vaak wordt verondersteld dat alleen materiaal afkomstig uit relevante sporen onderzocht 
hoeft te worden. Dit is echter een onjuiste veronderstelling. Ook al verspreidt bouwmateri-
aal zich bij sloop of verval van een gebouw wel enigszins, het blijft haar waarde houden als 
informatiebron over het soort gebouwen dat aanwezig is geweest, al kan deze informatie niet 
altijd direct teruggekoppeld worden aan specifieke gebouwsporen

142  Over de productie van grofkeramiek is nog weinig bekend. Van veel fenomenen weten we dat 
ze voorkomen, maar nauwelijks in welke verhoudingen tot de totale hoeveelheid materiaal. 
Pas als we hier greep op krijgen, kunnen we beginnen met het formuleren van antwoorden op 
vragen betreffende de organisatie en techniek van de productie van grofkeramiek.

Tabel 24.11
Vondstmateriaal uitgesplitst naar aantal en 
gewicht. 
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De conclusies verbonden aan het onderzoek van het materiaal worden sterk bepaald 

door de in het veld gehanteerde manier van verzamelen. In het onderhavig onderzoek 

is het grofkeramisch materiaal systematisch verzameld. Het gemiddelde gewicht van 

het Romeins grofkeramiek ligt op 158,8 gram per fragment, wat goed aansluit bij de 

60 tot 180 gram per fragment van andere archeologische onderzoeken waarvan het 

grofkeramiek op vergelijkbare wijze is onderzocht. 

Onderzoeksmethoden
Het grofkeramisch bouwmateriaal is gedetermineerd op type en daarbinnen op deel 

van het geheel (zoals hoek, flens, vlak et cetera). Fragmenten waarvan het type niet 

vast te stellen was zijn als niet-determineerbaar (IND) geclassificeerd. De toewijzing 

van fragmenten aan een bepaald type levert doorgaans geen grote problemen op, 

daar de meeste vormen goed van elkaar te onderscheiden zijn. Alleen de indeling van 

vlakken als delen van tegulae of lateres, is enigszins arbitrair omdat er een aanzienlijke 

overlap bestaat in de respectievelijke diktematen. Deze fragmenten zijn daarom aan 

de hand van afwerkingssporen op boven- en onderzijde ingedeeld.143 Alle fragmenten 

zijn geteld en gewogen. Maten zijn alleen genomen van complete facetten. Alle 

fragmenten zijn onderzocht op primaire en secundaire bewerkings- en gebruikssporen. 

Tot de eerste categorie behoren stempels, signaturen, teltekens en fabricagesporen. 

Ook ante-coctum aangebrachte graffiti alsmede indrukken van dieren, mensen 

en voorwerpen vallen hieronder. Tot de tweede categorie behoren post-coctum 

aangebrachte graffiti, kapsporen, spijkergaten, mortelresten, mechanische 

slijtagesporen144 et cetera.

24.4.2 Grofkeramiek

Aantallen en vormen
Ruim de helft naar aantal van het materiaal bestaat uit fragmenten van bakstenen 

uit de late middeleeuwen of nieuwe tijd. Naar gewicht vormen deze fragmenten 

echter ongeveer veertig procent van het totaal. In essentie is ongeveer de helft van 

het materiaal dus Romeins. Het aandeel aan niet-Romeins materiaal reflecteert 

de ontwikkelingen op en rond de site in de post-Romeinse tijd, waarbij tijdens het 

bemesten van akkerland sterk gefragmenteerd materiaal als toevallige component in 

de mest op de locatie is terecht gekomen.  

Het niet determineerbare materiaal is op basis van het baksel vrijwel zonder 

uitzondering toe te schrijven aan de Romeinse tijd.

143  In het algemeen is de onderzijde van een later vlakker en met minder uitgesproken vervorm-
ingen. Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt doordat een drogere massa wordt gebruikt bij 
het vormen (een later hoeft niet verder bewerkt te worden). Tegulae lijken met een nattere, 
plastischer massa te worden gemaakt, wat vaak zichtbaar is aan de vervormingen aan de 
onderzijde, die daarom regelmatig werd bijgewerkt.

144  Onder mechanische slijtagesporen worden die sporen gerekend die ontstaan door schuren, 
krassen etc. als gevolg van belopen of hergebruik als slijpsteen etc. Grofkeramiek slijt vooral 
als gevolg van verwering door weersinvloeden: regen, vorst, zon. In de bodem lijkt grofker-
amiek nauwelijks aan slijtage onderhevig te zijn, al wordt het wel brosser op termijn. Verwer-
ingsporen zeggen daarom niet alleen wat over het primaire (en secundaire) gebruik van het 
materiaal in de oorspronkelijke toepassing(en), maar ook over de latere processen.
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ROM aantal  gewicht (gr)
gemiddeld 

gewicht (gr)
% totaal naar 

aantal
% totaal naar 

gewicht
% totaal per 

periode 

TEG 62 17.825 287,5 28,4 51,5 91,2

IMB 5 932 186,4 2,3 2,7 7,4

LAT 1 47 47,0 0,5 0,1 1,5

totaal ROM 68 18.804 276,5 31,2 54,3 100

INDET 30 990 33,0 13,8 2,9

LME-NT

BS 113 14.283 126,4 51,8 41,3 94,2

DP 4 362 90,5 1,8 1,0 3,3

PLA 3 179 59,7 1,4 0,5 2,5

Tot. Post-Rom. 120 14.824 123,5 55,0 42,8 100

Post-Romeins grofkeramiek
Het post-romeinse materiaal is sterk gefragmenteerd zodat de mogelijkheid zinvolle 

uitspraken te doen  over de samenstelling beperkt zijn. Het gemiddelde gewicht van de 

post-Romeinse fragmenten ligt met 123 gr op minder dan de helft van het Romeinse 

materiaal. Het zal dan ook niet verbazen dat van slechts 29 van de 113 fragmenten 

baksteen een dikte kon worden vastgesteld. Van tien van deze fragmenten kon ook de 

breedte van de oorspronkelijke steen worden bepaald. De variatie in breedtes en diktes 

is groot, waarbij bij de laatsten diktes tussen 42 en 62 mm zijn gemeten. De breedtes 

variëren tussen 86 en 112 mm. Bij geen enkel fragment kon een oorspronkelijke 

lengte worden vastgesteld.  De maatvoering van bakstenen veranderde tussen de 

herintroductie in de late 12de eeuw en heden, waarbij er een tendens is geweest tot 

het verkleinen van de stenen tot in de 18de eeuw, waarna de stenen weer enigszins 

groter zijn geworden, tot aan het huidige Waalformaat. Deze ontwikkeling heeft zich 

echter niet overal op dezelfde wijze voorgedaan. Het meest uitgesproken, en daardoor 

wellicht het best gedocumenteerd, lijkt deze ontwikkeling in de kustgebieden van de 

lage landen te hebben plaatsgevonden. Elders lijkt de maat van bakstenen minder 

te krimpen. In de provincie Brabant is alleen voor de stad ’s-Hertogenbosch een 

goede typo-chronologie ontwikkeld, terwijl in Eindhoven alleen voor het verdwenen 

middeleeuwse kasteel steenmaten zijn gedateerd. 

In tabel 24.13 zijn de 29 fragmenten met een volledige breedte en/of dikte gedateerd 

naar de typo-chronologie van ’s-Hertogenbosch.145 Omdat geen complete lengtes 

aangetroffen zijn, kunnen de resultaten uitsluitend als indicatief worden beschouwd. 

Desondanks zal het duidelijk zijn dat het in Best aangetroffen baksteenmateriaal 

een productie over enkele eeuwen omvat, vanaf het begin van de veertiende tot 

in de negentiende eeuw. Dat wil niet zeggen dat het ook over een dergelijk lange 

periode binnen het onderzocht gebied is terechtgekomen. De gebruikscyclus van 

grofkeramiek is lang, waarbij gerust enkele eeuwen kunnen verstrijken tussen 

productie en uiteindelijke depositie als afval. Gezien de ruime datering en de sterke 

fragmentatie van het materiaal ligt het dan ook voor de hand om te veronderstellen 

dat het als deel van de mest op de akkers is terechtgekomen, en dat dit zeker pas 

na de middeleeuwen is gebeurd. Een prikkelende, maar vooreerst nog speculatieve, 

gedachte blijft echter wel dat ook in Best mogelijk al relatief vroeg bakstenen werden 

toegepast.  In dit verband is interessant dat 35 van de 113 fragmenten sporen van 

sterke primaire verhitting vertonen, en als delen van ratel of mondsteen kunnen 

worden ingedeeld. Dit zijn de stenen die tijdens het bakproces in direct contact met 

het vuur staan en daardoor veelal vervormen of breken, met als gevolg dat ze als 

145  Janssen 1986 en tabel beschikbaar gesteld door E. Nijhof van bureau Bouwhistorie, Archeolo-
gie en Monumenten van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Tabel 24.12. 
Grofkeramiek uitgesplitst naar type. Gebruikte 
afkortingen: TEG = tegula, IMB = imbrex, LAT 
= lateres, INDET = niet determineerbaar, BS  = 
baksteen, DP = dakpan, PLA = plavuis. 
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metselsteen onbruikbaar zijn. Daarnaast zijn enkele fragmenten aangetroffen die 

dusdanig zacht gebakken waren (boerengrauw) dat ze eveneens als metselsteen niet 

of maar beperkt bruikbaar zullen zijn geweest. Dit zijn de soort stenen die op de pro-

ductielocatie al terzijde worden gezet als misbrand. Kan dit veelvuldig voorkomen 

in het vondstspectrum uit Best gezien worden als een indicatie voor een productie 

ter plekke? Daarbij moet dan niet gedacht worden aan een vaste steenoven, maar 

vooral aan veldbrand in de directe omgeving van de leemvoorkomens die benut 

werden.  Veldbrand vindt plaats direct op het maaiveld en is meestal een eenmalige 

aangelegenheid, de sporen die het nalaat zijn dus minimaal en bovendien zeer 

kwetsbaar voor latere verstoring. 

De bakstenen zijn zonder uitzondering gemaakt van een zandige leem en zijn 

veelal gemarmerd, met een rode tot paarse grondkleur en lichte belijning. Een 

enkel exemplaar is eerder roos/geel gespikkeld, het zogenaamde  appelbloesem. 

Bij de mondstenen is regelmatig  anflug glazuur te zien, ontstaan als gevolg van het 

neerslaan van as en rook waarin zouten voorkomen op de sterk verhitte stenen. Wat 

baksel en kleur betreft passen de stenen in datgene wat gangbaar is in dit deel van 

Brabant. Er zijn geen machinaal gevormde stenen aangetroffen.

Tot het overige grofkeramiek behoren vier fragmenten van dakpannen, waarvan een 

fragment behoort tot een handgevormde pan het hol/bol type (Hollandse of Boomse 

pan) en drie fragmenten behoren tot machinaal gevormde, platte dakpannen met 

sluitranden. Dit laatste type dateert zeker van na de derde kwart van de negentiende 

eeuw.  Tenslotte zijn er nog enkele fragmenten van ongeglazuurde, roodbakkende 

plavuizen.
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Tabel 24.13
Baksteen gedateerd op basis van 
breedte en/of dikte volgens de 
typo-chronologie opgesteld voor 
’s-Hertogenbosch.  
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Romeins grofkeramisch bouwmateriaal
Ongeveer een twee derde van de fragmenten Romeins grofkeramisch bouwmateriaal 

kon op type gedetermineerd worden (zie tabel 24.12). Naar gewicht vormden de 

determineerbare fragmenten echter bijna 95% van het totaal aan Romeins materiaal. 

Vrijwel al het grofkeramiek betreft dakbedekkingsmaterialen in de vorm van tegulae 

en imbrices, slechts 1,5% bestaat uit lateres.

In tabel 24.14 wordt het determineerbare Romeinse bouwmateriaal verder uitgesplitst 

naar type en vergeleken met enkele andere sites die op een vergelijkbare wijze zijn 

onderzocht.146 Het materiaal van Best Aarle lijkt goed te passen binnen het spectrum 

aan vormen zoals op de andere rurale sites is waargenomen. Bijna 99% van het 

grofkeramiek bestaat uit dakbedekkingsmateriaal (tegulae en imbrices), op andere 

rurale sites is dit tussen de 90 en 100 %.  
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Best 91,2 7,4 1,5

Nistelrode1 43,2 51,4 5,4

Eckelrade2 78,4 21,6

Holtum3 68,1 31,9

Heerlen Trilandis4 83,2 15,8 1,0

Helden Schrames5 82,5 16,6 0,8

Uden Noord6 77,2 17,5 1,8 3,5

Ewijk Keizershoeve7 62,2 26,2 3,8 0,7 4,9 0,7 0,5 0,1

Maasbracht Steenakker8 40,8 16,0 1,7 3,5 5,6 26,5 3,1 2,8

Naaldwijk ‘t Zandheultje9
64,7 26,2 2,0 6,0 1,2

Naaldwijk Hoogwerf10 48,4 15,9 4,7 13,0 0,2 14,8 1,8 1,3

Leiden Matilo 11 56,3 23,7 2,5 15,0 1,2 1,2

Leiden Matilo12 54,3 26,4 5,5 5,2 0,2 0,1 2,1 2,1 3,8

Vleuten LR 6213 50,0 29,1 2,5 5,9 0,3 0,8 0,3 1 0,2 9,9

Vleuten Wachttoren14 58,1 31,9 2,6 4,4 0,4 2,6

Nijmegen Rijn/Lekstraat15 61,0 26,4 4,5 0,1 6,1 0,2 1,1 0,6 0,1

Voorburg 2007-0816 61,2 25,5 3,2 0,1 7,9 0,1 1,9 0,2

Voorburg 200517 65,0 17,2 2,7 0,2 8,0 0,1 6,2 0,6

Op sites met een stedelijk of militair karakter ligt dit percentage meestal tussen de 80 

tot 90 procent. Evenals op andere rurale sites vormen ook in Best lateres een zeer klein 

percentage van het totale vondstcomplex, en ontbreken andere vormen, zoals verwar-

mingselementen, geheel. 

146  De keuze is hier beperkt tot enkele rurale sites in Limburg en Noord Brabant. Ter vergelijking 
zijn een aantal militaire en (sub)urbane sites langs de limes opgenomen. Enerzijds wordt deze 
keuze bepaald door de beschikbare data, veel sites zijn wat het bouwmateriaal betreft maar 
summier uitgewerkt, anderzijds door de representativiteit van de wel beschikbare data. 

Tabel 24.14
Verhoudingen tussen verschillende typen 
grofkeramiek van Best, uitgedrukt in procent-
en (naar aantal). Ter vergelijking zijn enkele 
andere sites opgenomen die op vergelijkbare 
wijze zijn onderzocht. Naast een aantal andere 
rurale nederzettingen (Nistelrode, Eckelrade, 
Holtum, Heerlen, Helden en Uden) zijn dit vil-
lae (Ewijk, Maasbracht), een mogelijke vicus 
(Naaldwijk), militaire sites (Leiden en Vleuten) 
en twee urbane sites (Voorburg en Nijmegen).

1  Gazenbeek in prep. 
2  Gazenbeek in prep. h.
3  Gazenbeek 2012c
4  Gazenbeek in prep. f.
5  Gazenbeek 2010a.
6  Gazenbeek in prep. c.
7  Eigen data, niet gepubliceerd.
8  Gazenbeek in prep. i.
9  Gazenbeek in prep.e.
10  Gazenbeek 2012a.
11  Gazenbeek in prep. g.
12  Gazenbeek in prep.a.
13  Gazenbeek 2012b.
14  Gazenbeek in prep.d.
15  Gazenbeek in prep. b.
16  Gazenbeek in druk
17  Gazenbeek 2009
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Dat er in sterk geromaniseerde contexten verhoudingsgewijs meer bouw- en verwar-

mingsmaterialen worden aangetroffen, wijst vermoedelijk zonder meer op gebouwen 

waarin meer ‘hard’ bouwmateriaal is verwerkt. Inderdaad wordt op dergelijke 

sites ook altijd relatief veel natuursteen aangetroffen dat als bouwmateriaal heeft 

gefunctioneerd, evenals mortelresten. Maar dat betekent niet dat er bouwwerken 

hebben gestaan die geheel in steen waren opgetrokken. Veruit het meeste harde 

bouwmateriaal zal, behalve als dakbedekkingsmateriaal, zijn verwerkt in sokkels 

van gebouwen die verder in leem- of hout/leembouw zullen zijn uitgevoerd. In rurale 

contexten worden vrijwel alleen tegulae en imbrices aangetroffen. Er is, en wordt, wel 

gesuggereerd dat dit materiaal niet als dakbedekking kan zijn gebruikt, omdat er zo 

weinig is gevonden of omdat de profielen van de flenzen variëren in vorm waardoor 

het niet mogelijk zou zijn om er een sluitend dak mee te maken.147 Het kan dan ook 

niet anders, althans in deze interpretatie, dan dat het materiaal is gekocht of geruild 

door de bewoners van rurale nederzettingen om te gebruiken in haardplaatsen, 

als vloerbedekking of als fundering in stiepen. Sommige auteurs gaan zelfs zo ver 

om te veronderstellend dat het materiaal door de bewoners is meegenomen van 

andere, vervallen en/of verlaten, sites om te worden gebruikt.148 Wanneer echter 

gekeken wordt naar de verspreiding van grofkeramiek in rurale gebieden, dan wordt 

duidelijk dat het in vrijwel alle rurale nederzettingen voorkomt, ook in nederzettingen 

die ver verwijderd liggen van de veronderstelde herkomstgebieden (de limes, het 

villalandschap, de vici). Het lijkt dan ook aannemelijker dat het materiaal is gebruikt 

in de functie waarvoor het gemaakt werd, namelijk als dakbedekking, en dat het 

hier hoofdzakelijk om primair gebruik gaat. Dat we zo weinig vinden is heel goed 

te verklaren vanuit de mogelijkheden van hergebruik dat grofkeramiek biedt. Dit 

lijkt te worden onderbouwd door de hoeveelheid dakbedekkingsmateriaal dat 

wordt aangetroffen in stedelijke en militaire contexten waarvan algemeen wordt 

aangenomen dat verstening van de daken standaard praktijk was. Een grootschalig 

onderzoek op Voorburg leverde 2,3 ton aan tegulae fragmenten op, maar het 

minimum aantal tegulae dat daarin onderscheiden kon worden was net voldoende 

om 40m2 dak te dekken.149  Datzelfde onderzoek leverde ook een aantal van daken 

afkomstige proppen mortel, waarin duidelijk te zien was dat tegulae met verschillende 

flensvormen naast elkaar gebruikt werden. Dat ligt ook voor de hand bij een systeem 

opgebouwd uit losse elementen waarbij de halfronde bovenpannen ruim over de platte 

onderpannen vallen. Veel interessanter is het kleine aantal lateres die op deze rurale 

nederzettingen worden aangetroffen. Deze hebben onmogelijk een functie kunnen 

vervullen op een dak zodat gedacht moet worden aan een andere toepassing. Hier zou 

gebruik in een haard voor de hand liggen, maar mogelijk niet op de manier waarop 

steeds gedacht wordt. In plaats van de traditionele haardplaats direct op de vloer, 

zou ook gedacht kunnen worden aan een meer Romeins model. Dit is een verhoogd 

type, met een plaats om te koken, waarbij lateres worden toegepast in de stookplaats 

en een oven, waarin ook weer lateres zijn verwerkt. Een dergelijk ‘keukenblok’ is 

bijvoorbeeld in 2011 aangetroffen in een kleine villa in Grand en al eerder in de villa Am 

Silberberg in Ahrweiler.150 Deze exemplaren zijn vrijwel volledig bewaard tussen de nog 

aanwezige resten van de stenen muren, maar dergelijke bovengrondse constructies 

zijn uiteraard zeer kwetsbaar in archeologische zin, zodat de kans dat ze aangetroffen 

worden uitermate laag is. Het exemplaar in Grand is opvallend, omdat, hoewel 

natuursteen in de regio volop en zeer eenvoudige te verkrijgen was, de stookplaat 

147  Zie bijvoorbeeld Lammers 1994.
148  Vos gaat hier uitgebreid op in (Vos 2009, 48-49).
149  Onderzoek AAC 2007-2008. Gazenbeek in druk.
150  Grand: onderzoek van M. Gazenbeek, INRAP Metz. Zie ook Gazenbeek, Bellavia et al 2013; 

Ahrweiler Fehr 2003, Abb. 10.
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en de oven met grofkeramiek waren aangelegd, terwijl de rest van de constructie 

uit het lokale kalksteen was gebouwd. Deze keuze bij het gebruik van het materiaal 

is zeer waarschijnlijk verbonden aan de specifieke thermische eigenschappen van 

het grofkeramiek. In onze gebieden mogen we er van uitgaan dat leem in plaats van 

natuursteen gebruikt zal zijn om een dergelijke constructie te maken. Dat verklaart dan 

ook meteen waarom we er niets van terug zullen vinden, anders dan de fragmenten 

van een paar lateres. Overigens hoeven niet alleen lateres te zijn gebruikt. Van belang 

in deze constructies is kennelijk een vlak gemaakt van grofkeramiek, een omgekeerde 

of, al dan niet, van zijn flenzen ontdane tegula zal daarom ook geschikt kunnen zijn 

bevonden.

De 62 tegulae-fragmenten konden allemaal eenduidig aan een specifiek deel van 

een tegula worden toegeschreven. Er bevinden zich in het vondstcomplex geen 

exemplaren waarvan tenminste een complete lengte- en/of breedteprofiel aanwezig 

is. Onderscheiden zijn de verschillende hoeken (links- en rechtsboven en links- en 

rechtsonder), de flenzen, de koppen en de vlakken (figuur 24.31) 

TEG aantal gewicht % aantal % gewicht

FL 17 5.772 27,4 30,7

KOP 7 1.005 11,3 5,3

LB 1 556 1,6 3,0

RB 1 637 1,6 3,4

B 1 58 1,6 0,3

LO 4 326 6,5 1,7

RO 7 497 11,3 2,6

VL 24 5.136 38,7 27,3

totaal 62 18.804 100,0 100,0

Bij het toeschrijven van een fragment aan een deel van een tegula is de volgende 

rangorde gehanteerd: compleet (tenminste 50% van de tegula aanwezig), hoeken 

(hoek+flens+kop+vlak), flenzen (flens+vlak), koppen (kop+vlak), vlakken (alleen 

Figuur 24.31
Onderdelen van een tegula. LB = hoek boven 
links, RB = hoek boven rechts, LO = hoek 
onder links, RO = hoek onder rechts, VL = 
vlak, FL = flens, KOP = boven- of onderzijde.

Tabel 24.15
Verhoudingen tussen verschillende delen van 
tegulae.
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vlak). Een verdeling naar onderdelen laat zien dat alle delen van een tegula in het 

vondstspectrum vertegenwoordigd zijn.

Omdat elke hoek van een tegula anders is, zijn hoeken geschikt om een minimum 

aantal individuen vast te stellen. Alle hoeken konden worden toegeschreven aan een 

bepaalde positie, al kon van een fragment alleen bepaald worden dat het om een 

bovenhoek ging. De hoeken onder rechts komen het meest voor, het minimum aantal 

exemplaren kan daarom op 7 worden gesteld. Bij een dekking van circa 10 tegulae 

per vierkante meter, is dit voldoende voor een dakoppervlak van circa 0,7 vierkante 

meter.151

De onderhoeken van tegulae vertonen variaties in de manier waarop ze gevormd zijn. 

Er lijkt een geleidelijke ontwikkeling te zijn van hoeken met volledig uitgesneden 

inkepingen naar hoeken die deels gevormd en deels gesneden zijn. Warry heeft 

aangetoond dat deze ontwikkeling, althans in Britannia, een mogelijkheid biedt om 

tegulae te dateren.152 De trend die hij signaleert is dat het vormingsproces steeds 

verder wordt vereenvoudigd door het uitschakelen van arbeidsintensieve ingrepen. 

Tussen het materiaal van Best konden van slechts drie van de elf onderhoeken met 

zekerheid een vorm worden vastgesteld. In alle gevallen gaat het om eenzelfde 

vorm  (figuur 24.32), waarbij een rechthoekig inzetstuk in de mal is gebruikt om een 

uitsparing aan de buitenzijde van de flens te creëren. Het aansluitende schuine deel 

van de inkeping is met een scherpe mes redelijk steil gesneden, maar doorsnijdt de 

bovenzijde van de flens niet. Dit type komt overeen met Warry’s type C,153 welke het 

meest gangbaar zou zijn geweest in de tweede eeuw (160 – 260 A.D.).154 

151  Zes complete tegulae uit Forum Hadriani meten 410x315 (2x), 410x320, 410x335, 415x330 en 
420x320 mm (Gazenbeek 2009). Derhalve kan worden uitgegaan van een dekking van circa 
0,13 m2 per tegula. De overlap bij tegulae bedraagt circa 20%, de netto dekking zal daarom 
circa 0,10 m2 bedragen. Brodribb komt tot een vergelijkbare dekking bij het badgebouw van 
Beauport Park. Bij een tegula met een maat van 397x310 mm en een overlap van 10cm (=25%) 
komt hij uit op een dekking van 0,09 m2 (Brodribb 1979a, 141-142).

152  Warry 2006a en Warry 2006b
153  Warry 2006 b) Figure 1.3.
154  Warry 2006 b) Figure 4.3.

Figuur 24.32
Voorbeeld van en hoekvorm van het type C 
volgens typologie van Warry. 
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Een drietal stukken kunnen hooguit als indicatief  beschouwd worden voor de datering 

van een site.  Bovendien is het nog lang niet duidelijk of de datering die Warry heeft 

gevonden voor het materiaal in Engeland, ook opgaat voor Nederland. Interessant in 

dit verband is het onderzoek van Clément naar laat-republikeinse tegulae uit Lyon en 

omgeving.155 Deze hebben een hoekvorm die overeenkomt met het type C van Warry 

die deze tussen 160 en 260 A.D. dateert. Clément dateert zijn materiaal echter tussen 

150 en 90 B.C. Bovendien is nog maar weinig bekend over hergebruik en de levensduur 

van Romeins dakbedekkingsmateriaal. Voorlopig moeten we de bovenstaande 

resultaten dan ook vooral als indicatief beschouwen. 

Op Romeins grofkeramiek komen verschillende soorten tekens voor: stempels, 

signaturen of wistekens en telmerken. Veel is nog onduidelijk over de zin van deze 

tekens, maar het meest aannemelijk is dat zij in verband kunnen worden gebracht met 

de productie van het materiaal. Tijdens het onderzoek zijn geen signaturen, stempels, 

telmerken of graffiti waargenomen. 

In de nog natte klei van de vormlingen zijn regelmatig afdrukken terecht gekomen 

die de activiteiten en de flora en fauna rondom de steenoven weerspiegelen.156 

Een aanzienlijk deel van deze indrukken betreft vingers, voeten – geschoeid en 

ongeschoeid -, gereedschap en vormen die tijdens het fabricageproces, al dan niet 

door toeval, zijn ontstaan. Anderen zijn tot stand gekomen tijdens het drogen wanneer 

de vormlingen op de droogvelden lagen. Op het materiaal van Best is op één fragment 

van een tegula een onbewuste indruk aangetroffen.157 Het betreft een iets gebogen 

streep ontstaan door vegen, vermoedelijk met een voorwerp met een iets gerafelde 

uiteinde. Deze indruk is zonder twijfel te relateren aan het productie proces zelf. 

23.4.3 Verbrand leem

Verbrand leem wordt ook en vooral aangeduid als hutteleem. Deze term impliceert 

echter dat het materiaal alleen afkomstig is van gebouwen, en is derhalve incorrect. 

Verbrand leem ontstaat overal waar leem aan verhitting wordt blootgesteld, dus ook 

bij haarden, stookplaatsen en ovens, maar ook bij de fabricage van bakstenen. De mate 

van verbranding wordt bepaald door de duur en intensiteit van de blootstelling aan het 

vuur. Deze materiaalcategorie is daardoor nogal diffuus, met een zeer grote variatie in 

kleur, hardheid en vorm. Verbrand leem en grofkeramiek ontstaan in eenzelfde proces, 

het verschil tussen deze twee categorieën bestaat uit de intentionaliteit van het 

proces. Er bestaat dan ook een overlap tussen deze twee materiaalgroepen, waarbij 

het langdurig aan een hoge temperatuur blootgestelde leem niet van slecht gebakken 

grofkeramiek te onderscheiden is. Dit, in combinatie met de depositie- en bodemom-

standigheden, bepaalt in hoeverre het materiaal nog herkenbaar is bij een opgraving. 

Zacht, weinig verhit materiaal, zowel leem als grofkeramiek, zal volledig zijn opgelost 

en hooguit nog herkenbaar zijn als een verkleuring van de bodem. Alleen als het 

155  Het onderzoek van Clément is nog nauwelijks gepubliceerd. Het is uitgevoerd in het kader van 
een master aan de universiteit van Lyon (Université Lyon-II) en is als zodanig niet vrij toegan-
kelijk. Publicatie is wel voorzien in de reeks Monographies Instrumentum. Zeer summier staan 
enkele van zijn resultaten in Clément 2011.

156  Spitzlberger geeft een mooi overzicht van dit soort indrukken, waarbij hij niet alleen verklar-
ingen vanuit toeval, maar ook vanuit een bewust handelen bespreekt. Een van de verklaringen 
die voor bijvoorbeeld de afdrukken van (blote) kinder- en mogelijk ook vrouwenvoeten, maar 
ook voor de wistekens, wordt gegeven, is dat deze een bovennatuurlijke betekenis zouden 
hebben gehad, en dus als een rituele handeling zouden zijn aangebracht (Spitzlberger 1968, 
88). Gezien het brede scala aan indrukken, zowel naar veroorzaker als naar wijze van indruk-
ken, lijkt een verklaring als rituele handeling echter vergezocht.

157  Vondstnummer 7031.
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materiaal voldoende langdurig verhit is geweest, kunnen herkenbare vormen worden 

waargenomen. Tenslotte dient nog vermeld te worden dat de manier waarop vondsten 

geborgen en gewassen worden, vaak resulteren in het verlies van informatie. Verhit 

leem is, zeker als het vochtig is, zeer kwetsbaar waardoor elke mechanische kracht 

of hydraulische invloed die er op uitgeoefend wordt, leidt tot breuk en/of (verdere) 

slijtage. Voor de duidelijkheid zal hier verder de term leem worden gebruikt, en niet 

hutteleem, roodleem of verhitte leem, daar deze termen elk maar gedeeltelijk deze 

materiaalcategorie bestrijken.

Omdat leem als (bouw)materiaal vanaf het neolithicum tot het recente verleden 

is gebruikt, en veelal op een zelfde wijze waardoor het vormenspectrum extreem 

homogeen is, kan verbrand leem niet op basis van visuele waarneming gedateerd 

worden. Wel kan soms, aan de hand van de vorm, bewerkingssporen en/of indrukken 

van objecten, de oorspronkelijke toepassing of functie worden herleid. 

In totaal zijn 258 fragmenten leem aangetroffen, met een totaal gewicht van 2.583 

gram (tabel 24.16). Veruit het grootste deel hiervan – 226 – bestaat uit amorfe stukken 

die niet nader te determineren zijn. Van de overige 32 fragmenten kon worden 

vastgesteld dat ze zeker of mogelijk van wanden afkomstig zijn geweest. Als criterium 

voor het toeschrijven aan een wand wordt de aanwezigheid van een afgestreken vlak 

en/of de indruk van staken c.q. takken afkomstig van vlechtwerk gehanteerd.  

aantal gewicht (gr) gem. gewicht

Wand 32 722 22,56

Amorf 226 1.861 8,23

totaal 258 2.583 10,01

Slechts een van de onderzochte fragmenten vertoonde verhittingssporen die zouden 

kunnen worden geïnterpreteerd als zijnde veroorzaakt door blootstelling aan zeer 

hoge temperaturen (vondstnummer 6754). Het betreft een fragment met een meer of 

minder glad oppervlak met een lichtgroene kleur, dat naar beneden toe via (donker)

rood overgaat in grijs. Mogelijk betreft het hier een wandfragment van een oven 

of haard. Er zijn geen fragmenten aangetroffen die toegeschreven zouden kunnen 

worden aan objecten. 

23.4.4 Baksels

Er is een beperkt baksel onderzoek uitgevoerd, waarbij op macroscopisch niveau 

is gekeken. Er is steeds een verse breuk gemaakt met een kaphamer, dit om te 

voorkomen dat aanhangend vormzand of latere vervuiling het beeld zouden bepalen. 

Gekeken is naar de aanwezigheid van zand, grind, ijzer- of mangaanoxide, kalk in 

zowel amorfe als biotische vorm, glimmers, plantaardig materiaal (als negatief!), klei 

in de vorm concreties, slierten of prismatische structuren en tenslotte antropogeen 

materiaal.   Het Romeinse grofkeramiek is wat de baksels betreft redelijk homogeen. 

Alle op baksel onderzochte stukken (68) zijn gebakken van een zandige leem 

waarin ijzeroxide in diverse vormen voorkomt. Deels is dit in de vorm van ‘pitten’ of 

concreties, deels als sterk met ijzer aangerijkte klei in de vorm van slierten of ronde of 

hoekige inclusies. De zand fractie in de gebruikte leem is over het algemeen nog net 

met het blote oog zichtbaar, maar in dertien fragmenten zit ook grover materiaal, tot 

aan enkele korrels zeer fijn grind toe. De kleur van het baksel varieert tussen oranje en 

rood, waarbij rood overheerst. Enkele stukken neigen naar bruine tinten, wat betekent 

Tabel 24.16
Verbrand leem naar vorm.
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dat ze wat minder hard gebakken zijn in een ovenatmosfeer waar zuurstof krap was, en 

enkele fragmenten zijn geheel of deels grijs, wat duidt op het vrijwel geheel ontbreken 

van zuurstof. Voor Romeinse begrippen zijn de fragmenten redelijk hard gebakken, 

de overheersende rode kleur, wijst daar ook op, maar desondanks voelen ze enigszins 

poederig aan. Deels is dit een gevolg van het natuurlijk verval van grofkeramiek, maar 

deels is dit ook een gevolg van het zandige karakter van de gebruikte leem.

Feitelijk doet dit laatste zich ook voor bij het post-Romeinse grofkeramiek. Dit 

voelt ook wat poederig aan, maar bovenal ook (fijn) korrelig. Dit is zonder meer een 

gevolg van het gebruik van een sterk zandige leem. Zoals hierboven al is gesteld, is 

een deel van het materiaal erg hard gebakken, tot voorbij het smeltpunt, waardoor 

verklinkering is opgetreden. De overheersende kleuren zijn dan ook donkerrood en 

paars, veelal afgewisseld met witte tot gelige slierten en spikkels. Deze gemarmerde 

stenen komen vaker voor in Brabant, en zijn een gevolg van het gebruik van lokale 

lemen.

Het verbrande leem, dat zeker op  de site of in de zeer nabije omgeving is gewonnen, 

is eveneens zandig, al is maar in tien van de 238 fragmenten grof zand of fijn grind 

aangetroffen. Wel bevatten vrijwel alle fragmenten weer ijzeroxide in diverse 

vormen. Plantaardig materiaal in de leem matrix zelf  is maar in enkele fragmenten 

waargenomen, wat opvallend is omdat het vaak als bindmiddel werd toegevoegd aan 

leem dat gebruikt werd om wanden aan te smeren.  Het hoeft niet te verbazen dat de 

overheersende kleur bij het verbrand leem bruine tinten omvatten, soms in combinatie 

met grijs, oranje of rood. Enkele stukken zijn zeer licht van kleur, wat vermoedelijk 

te verklaren is vanuit het gebruik van lemen die  al volledig ontijzerd waren toen ze 

gewonnen werden.

  

23.4.5 Verspreiding, gebruik en datering van grofkeramiek

Het aangetroffen grofkeramiek is te verdelen in twee, aan een specifieke periode 

behorende, groepen: Romeins (IND, TEG, IMB en LAT) en post-Romeins (BS, DP en 

PLA), en in een groep die in principe van het neolithicum tot in de nieuwe tijd reikt: het 

verbrand leem (HL).  In tabel 24.17 is het materiaal naar deze groepen alsmede naar de 

onderscheiden faseringen ingedeeld. 
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put spoor aard structuur
fase-
ring

date-
ring BS DP PLA IND TEG IMB LAT HL

111 6842 PK HUIS 126 2                 2

128 7148 PK HUIS 173 2                 2

133 7242 PK HUIS 179 2                 24

137 7530 PGK HUIS 214 2                 2

137 7539 PGK HUIS 214 2                 1

166 8950 PK HUIS 264 2 IJZ               1

206 9238 KGV KRINGGREPPEL 320 2 IJZ-ROM 2              

139 7687 WA PUT 266 2                 3

104 6110 PK SPIEKER 108 2                 1

116 6665 PK SPIEKER 130 2                 2

116 6634 PK SPIEKER 131 2                 2

124 7184 PK SPIEKER 177 2                 3

116 6643 PGK SPIEKER 206 2                 1

141 7733 PGK SPIEKER 229 2                 6

149 8094 PK SPIEKER 231 2                 1

149 8095 PGK SPIEKER 231 2                 6

168 9034 PK SPIEKER 276 2                 4

160 6041 PK   2                 11

146 7871 PK   2                 1

149 8155 PK   2                 6

160 8693 PK   2                 35

165 8770 PK   2                 2

213 9724 POT HUIS 351 3         24 26      

233 12776 PK HUIS 345 3 ROM               9

233 12788 PGK HUIS 345 3 ROM               3

213 9838 KL HUIS 350 3 ROM               2

213 9841 KL HUIS 350 3 ROM               1

213 9853 POT HUIS 350 3 ROM         2     3

218 10263 PK HUIS 368 3                 1

218 10282 PK HUIS 368 3                 1

218 10215 POT HUIS 369 3   3     1 8   1 6

218 10396 POT HUIS 370 3                 17

221 10762 POT HUIS 381 3
IJZ - 
ROM         1      

222 11238 POT HUIS 383 3         1 2 1   7

231 11873 PK HUIS 386 3 ROM               1

231 12044 KL HUIS 386 3 ROM         2      

231 12072 GR HUIS 386 3 ROM       1 1      

231 11824 KL HUIS 387 3 ROM               4

231 11825 PK HUIS 387 3 ROM         2 1   2

223 10793 KL HUIS 388 3 ROM               5

233 12713 POT HUIS 398 3 ROM         2 1    

233 12826 PK HUIS 398 3 ROM       1        

234 12891 PK HUIS 399 3 ROM               8

234 12913 POT HUIS 399 3 ROM         1      

234 12901 KL HUIS 400 3 ROM         1     1

230 11547 PK HUIS 417 3 ROM               5

224 11030 WA PUT 408 3           10 1   2

233 12796 WA PUT 414 3           1      

206 9243 KL   3             1    

222 11242 PGK   3                 1

231 11955 KL   3           2      

223 12588 PK   3   1              

206 9235 GR   5                 3

206 9222 PK SPIEKER 343 6   1              

208 9380 KL   6                 3

143 7775 GR   7   1              

224 11029 GR   7   1              

139 7689 SL   9   6              

147 7808 GR   9           1      

152 8022 SL   9   7              

Tabel 24.17
Voorkomen van grofkeramiek, gesplitst naar 
groep en fasering.
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put spoor aard structuur
fase-
ring

date-
ring BS DP PLA IND TEG IMB LAT HL

156 8224 SL   9     1            

166 8903 SL   9   1              

205 9117 GR   9   6              

205 9127 PK   9                 2

205 9154 GR   9   1              

220 10949 SL   9   1              

232 12675 SL   9   1              

243 13204 SL   9   3              

206 9254 PAK PLATTEGROND 61   XME       1 1      

118 5003 LGA       2              

102 5505 LGA                     2

143 5510 LO       19   3         1

122 5525 LG                     1

113 5527                       6

222 5530 LG               1      

103 6010 GR       2              

109 6036         1              

102 6045 DP                     38

110 6339 SL       5     1       1

110 6340 GR       4              

112 6514 SL       1              

116 6662 SL       1              

119 6723 GR       4              

129 6927 GR       2              

136 7466 PK                     2

141 7575 NVD                     1

144 7601 GR       5              

141 7701 SL       3 2            

141 7711 SL       21 1           1

156 8210                       1

205 9129         3              

208 9324 PK                     1

208 9369         1              

216 10100 SL       3              

212
VAK 
210         1              

De tabel laat duidelijk zien dat vrijwel al het Romeinse grofkeramiek is verzameld in 

sporen die als Romeins zijn geïnterpreteerd. Slechts zes fragmenten zijn verzameld in 

sloten, greppels en lagen die  of niet gedateerd zijn, of tot de laatste onderscheiden 

fase (9) binnen het onderzochte gebied behoren. Twee fragmenten zijn aangetroffen 

in een plattegrond die gedateerd wordt in de middeleeuwen. Binnen de Romeinse 

sporen (fase 3) komt de grootste concentratie (50 fragmenten) voor in de potstal 

van huisplattegrond 351. Ook andere potstallen hebben met 23 fragmenten relatief 

veel materiaal opgeleverd.  Dit is op zich goed te verklaren, omdat de depressies van 

potstallen als artefactvallen functioneren, waardoor de restanten van het gesloopte 

of ingestorte dak van de boerderij een hogere kans op behoud heeft. Dat slechts een 

uiterst klein deel van een dakbedekking behouden is gebleven, is te verklaren vanuit 

twee factoren. Wanneer bij het opgeven van de boerderij deze is afgebroken, dan zal 

ook al het bruikbare dakbedekkingsmateriaal meer of minder zorgvuldig zijn gesloopt 

en meegenomen. Daardoor zullen alleen die stukken op de plek van de boerderij zijn 

achtergebleven die tijdens het slopen braken, of al – door verwering – gebroken waren.  

Indien het dak na het verlaten niet is gesloopt, maar als gevolg van verval samen met 

de hout/leem constructie is ingestort, dan is de kans groot dat het dakbedekkingsma-

teriaal in een latere periode is afgevoerd om elders als bouwmateriaal te dienen. Wat 

daarna achterblijft op de site is het materiaal dat of te klein was om mee te nemen, 

of inmiddels door post-depositionele processen al aan het zicht onttrokken was.  Het 
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materiaal aangetroffen in de potstallen doet vermoeden dat het of om sloopafval 

gaat, of om het restafval na het later verwijderen van het bruikbaar materiaal. Na 

de potstallen zijn het vooral andere depressies (waterputten en kuilen) die relatief 

veel materiaal hebben opgeleverd (18 fragmenten). Opvallend is dat slechts vier 

fragmenten uit paalkuilen komen (3 ex. uit huis 387 en 1 ex. uit huis 398). Dit zou er 

op kunnen duiden dat binnen de nederzetting grofkeramiek als dakdekking relatief 

laat is geïntroduceerd, of maar beperkt is gebruikt. Immers, was  het eerder of meer 

gebruikt, dan is de kans groter dat het verspreid raakt op het maaiveld en daardoor bij 

het graven van de paalkuilen of standgreppels voor een nieuw huis in de vulling terecht 

kan komen.158 Wat minder aannemelijk is dat grofkeramiek maar weinig is gebruikt, als 

althans aangenomen wordt dat het veelvuldig voorkomen van deze materiaalcategorie 

in potstallen inderdaad gerelateerd is aan de aanwezigheid van een grofkeramische 

dakbedekking.

Zoals te verwachten is, is het post-Romeins materiaal aangetroffen in sporen en 

lagen die in de latere fasen (fase 6 en later) geplaatst zijn. Enkele fragmenten komen 

in oudere sporen voor, maar in alle gevallen  zijn deze aangetroffen in de bovenste 

vulling (vulling 1) van de betrokken sporen. Verbrand leem, een materiaalcategorie 

die vanuit zichzelf niet te dateren is, komt in alle periodes voor, maar met name in 

de sporen die geplaatst zijn in fase 2 (IJzertijd). In deze fase komen ze vooral voor in 

paalkuilen van huisplattegronden en spiekers. Dit kan zowel een gevolg zijn van het 

oprichten van gebouwen in een zone waar al eerder gebouwd was en verbrand leem 

derhalve aanwezig was op het maaiveld, of tijdens het slopen of het vervallen in deze 

paalkuilen is terecht gekomen. Opvallend is een concentratie van 38 fragmenten 

in de depressie S6045 in put 102. Een deel van dit materiaal vertoont sporen die 

een aanwijzing kunnen zijn dat het oorspronkelijk is verwerkt is een wand van een 

structuur.  Deze depressie is verder niet gedateerd. Wanneer gekeken wordt naar de 

verdeling van het verbrand leem over de verschillende fasen, dan blijkt dat in sporen 

uit fase 2 het meeste materiaal is aangetroffen (116 fragmenten), gevolgd door 

sporen uit fase 3 (Romeinse tijd, 79 fragmenten). Uit de post-Romeinse fasen (5 – 9) 

komen slechts 8 fragmenten, terwijl uit sporen en lagen die niet aan een bepaalde 

fase zijn toegeschreven, 55 fragmenten komen, waarvan echter 38 uit de hierboven 

al genoemde depressie. Duidelijk is dat materiaal afkomstig uit sporen uit de ijzertijd 

en de Romeinse tijd sterk oververtegenwoordigd zijn. Of dit een gevolg is van de 

manier waarop in Nederland gegraven wordt, waardoor met name materiaal uit de 

bouwvoor ondervertegenwoordigd kan zijn in vondstcomplexen, of dat daadwerkelijk 

minder materiaal na de Romeinse tijd dateert, is niet (meer) vast te stellen.  Wel kan 

gesteld worden dat het oorspronkelijke maaiveld waarschijnlijk deels of geheel zal 

zijn opgenomen  in de moderne bouwvoor, zodat verwacht mag worden dat daarin 

minstens net zoveel, zo niet meer grofkeramiek en verbrand leem verwacht zou mogen 

worden.  De concentraties van materiaal in de potstallen en in de depressie laten 

zien dat daar waar het oorspronkelijke maaiveld als gevolg van natuurlijke processen 

of antropogene ingrepen lager heeft gelegen, er inderdaad meer materiaal op dat 

maaiveld heeft gelegen.159  Het is daarom moeilijk om een scherper beeld te krijgen 

van de verspreiding, en daarmee deels ook van het gebruik, van het materiaal.  In ieder 

geval mag er van worden uitgegaan dat een deel van de huizen een pannendak heeft 

gehad, mogelijk gedurende alleen een deel van hun bestaan.  Daarmee zou Best Aarle 

goed passen binnen een reeks rurale nederzettingen in Brabant waar, ver van de limes 

158  Over het ‘doorspekt’ raken met afval van het maaiveld, zie van Enckevort in Jansen 2007, 342.
159  Zie in dit verband ook de vondstlaag die is aangetroffen in de nederzetting Nistelrode Zwarte 

Molen (Jansen 2007, 120 ev)
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of het villa-landschap van de löss-zone en Maasvallei, grofkeramiek toegepast werd 

als dakbedekking. Het fragment van een later die mogelijk toegepast kan zijn geweest 

in een haard naar Romeins model, zou dit beeld van een sterk geromaniseerde 

nederzetting alleen maar versterken.   

Het grofkeramiek kan alleen maar indicatief worden gedateerd aan de hand van de 

onderhoeken van de tegulae. De drie hoeken die zijn aangetroffen zijn volgens de 

typo-chronologie van Warry te dateren tussen het midden van de tweede en het 

midden van de derde eeuw. Of de dateringen van Warry inderdaad ook geldig zijn voor 

continentaal Europa, is (nog) niet vast gesteld. Maar deze relatief late datering zou wel 

goed passen binnen de huidige concepten betreffende het romaniseringsproces op het 

platteland van Brabant.

Bijlage 24.1 Determinatielijst handgevormd aardewerk prehistorie en 
Romeinse tijd

Bijlage 24.2 Determinatielijst Romeins import aardewerk

Bijlage 24.3 Determinatielijst aardewerk uit de middeleeuwen en 
Nieuwe tijd
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25 Catalogus overige vondsten

25.1 Vuur- en Natuursteen

Sebastiaan Knippenberg

25.1.1 Vuursteen

Tijdens de opgravingen is slechts een gering aantal vuurstenen artefacten 

aangetroffen. Het gaat in totaal om 35 stukken (tabel 25.1; zie determinatielijst bijlage 

25.1). Dit kleine aantal is niet verwonderlijk gezien het feit dat de bewoning te Best 

– Aarle zich heeft geconcentreerd in de ijzertijd en latere periodes. Vanaf de ijzertijd 

speelt vuursteen eigenlijk geen rol meer in het dagelijks leven. De meningen hierover 

verschillen weliswaar, omdat ijzertijd maar ook latere vindplaatsen op de dekzanden 

meestal wel vuursteen opleveren. Het is echter de vraag of dit vuursteen met deze 

bewoning geassocieerd moet worden en of het niet eerder gaat om opspitvondsten uit 

eerdere periodes van gebruik van de onderzochte terreinen. 

In ieder geval kan op basis van een reeks recentelijk bestudeerde vuursteencomplexen 

uit de ijzertijd en latere periodes gesteld worden dat systematische reductie en gebruik 

van vuursteen vanaf de ijzertijd niet meer aan de orde is.1 In sommige gevallen waar 

oudere bewoning uitgesloten kon worden, is aangetoond dat er sprake was van zeer 

opportunistisch gebruik van vuursteen. Een voorbeeld is het recente  onderzoek 

naar een vroeg-middeleeuwse nederzetting in het duingebied nabij Bloemendaal – 

Groot Olmen.2 In deze nederzetting zijn enkele rudimentair bewerkte en gebruikte 

stukken vuursteen aangetroffen.  In de meeste andere gevallen, echter, is het toch 

aannemelijker om te veronderstellen dat de aangetroffen vuursteen artefacten uit 

een oudere periode van gebruik, dan wel bewoning stammen.  Dit neemt niet weg 

dat de mogelijkheid bestaat dat sommige van deze oude artefacten zijn hergebruikt 

gedurende de ijzertijd en latere bewoningsfases. Dit is echter moeilijk te bewijzen 

wanneer het slechts om enkele vondsten gaat die geen duidelijke sporen van 

hergebruik vertonen. Gedetailleerd gebruikssporenonderzoek zou hierbij in goed 

geconserveerde situaties uitsluitsel kunnen geven.

Het aangetroffen vuursteen te Best-Aarle is erg gevarieerd wat betreft uiterlijke 

kenmerken, zoals kleur, insluitsels en korrelgrootte. Dit is te verklaren door het feit dat 

vrijwel uitsluitend terrasvuursteen onder het materiaal aanwezig is. Dit is secundair 

materiaal dat via riviererosie en –transport verplaatst is geraakt. De uiterlijke variatie 

kan dan ten eerste worden verklaard doordat het materiaal een uiteenlopende 

oorsprong heeft en daarbovenop komt nog eens chemische verwering, dat het uiterlijk 

(kleur en korrelgrootte) sterk kan veranderen. In alle gevallen waar nog natuurlijke 

cortex op de artefacten aanwezig is, betreft het sterk gerolde cortex, waar bij veel 

exemplaren de lichtere cortexrand geheel verdwenen is en alleen een gerold vuur-

steenoppervlak over is gebleven.

Best-Aarle is vrij centraal gelegen in het Brabantse dekzandgebied. Dit dekzand bevat 

door de bank genomen geen grote grindinsluitsels en daarom was men genoodzaakt 

bruikbaar materiaal elders te verzamelen. Degelijk terrasgrind kan verzameld worden 

waar ontsluitingen van de grindige Maas- en Rijnafzettingen aan het oppervlakte 

liggen. Dit kan in beekdalen zijn, waar diepere lagen aangesneden worden. Het 

1  Zie bijv. Van Dijk 2010; Knippenberg 2006, 2008, 2011, in voorbereiding a.
2  Knippenberg 2012.
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dichtstbijzijnde beekdal is dat van de Dommel op circa 5 km ten zuidoosten van de 

vindplaats. Andere locaties met grindrijke afzettingen aan het oppervlak liggen meer 

naar het zuidwesten en noordoosten. In het zuidwesten van Noord-Brabant op de 

lijn Oosterhout – Bergeijk zijn de grindhoudende rivierafzettingen van de Formatie 

van Sterksel3 niet door dekzand afgedekt en konden gemakkelijk stenen verzameld 

worden in boomvallen of op open plekken in het landschap.  Hemelsbreed liggen deze 

afzettingen iets meer dan 10 km van de vindplaats af. In het noordoosten van Noord 

Brabant, op circa 20 km van Best-Aarle bevinden zich grindrijke afzettingen van de 

Formatie van Beegden aan het oppervlak.4

Het is mogelijk dat naast dit terrasgrind ook materiaal met een andere herkomst 

aanwezig is, in de vorm van eluviaal of gemijnd vuursteen. Enkele werktuigen en 

klingen zijn namelijk van unieke vuursteenvariëteiten vervaardigd, waaronder Lanaye 

vuursteen. Deze stukken zouden uit Zuid-Limburg kunnen zijn aangevoerd. Door het 

ontbreken van oorspronkelijke cortex, is dit echter niet met zekerheid te zeggen. 

Buiten het diverse karakter aan vuursteenvariëteiten, doet het materiaal ook 

gevarieerd aan qua artefactsamenstelling.  Tabel 25.1 toont de verschillende 

artefacttypen die zijn aangetroffen, opgedeeld naar vondstcontext, waarbij een 

onderverdeling is gemaakt tussen sporen uit de ijzertijd, Romeinse tijd, late 

middeleeuwen en Nieuwe tijd. De meeste vuursteenvondsten komen evenwel uit de 

afdekkende bodemlagen.  

Onder het materiaal bevinden zich artefacten die zowel duiden op lokale vuursteen-

bewerking (kernen en enkele (kernvernieuwings)afslagen) als op gebruik in de vorm 

van een reeks werktuigen. Naast twee bladspitsen, zijn twee schrabbers, en enkele 

geretoucheerde klingen en afslagen, waaronder een kernvernieuwingskling herkend. 

3  Berendsen 2004; De Mulder et al. 2003.
4  Berendsen 2004; De Mulder et al. 2003.
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Afslag ‐ ‐ 1 ‐ ‐ 1 2 4

Kling ‐ ‐ 2 1 ‐ ‐ 1 4

Kernvernieuwingstuk op afslag ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 1

Werktuig

Geretoucheerde afslag ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 1

Afslag met gebruiksretouche 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1

Geretoucheerde kling ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ 1 2

Schrabber op afslag ‐ 1 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 2

Bladspits op afslag ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 1

Bladspits op kling ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 1

Halffabrikaat spits ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 1

Afslagkern ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 3 4

Klingkern ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 1

Brok (shatter) ‐ ‐ 1 1 ‐ ‐ ‐ 2

Natuurlijke hoekige steen ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 1

Natuurlijke ronde kei ‐ ‐ 1 1 ‐ ‐ ‐ 2

Gebroken kei 1 ‐ 1 1 1 ‐ ‐ 4

Potlid 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1

Onbepaald ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2 2

Totaal 3 1 9 7 1 1 13 35

Tabel 25.1 
Aantal vuurstenen per artefacttype 
opgedeeld naar context. 
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Daarnaast zijn ook enkele onbewerkte terrasvuurstenen als rolsteenfragmenten 

aanwezig. Gezien het geringe aantal vuursteen dat is aangetroffen en de secundaire 

context van het meeste materiaal kunnen hieraan niet al te veel conclusies verbonden 

worden.

Wel kunnen nog enkele opmerking geplaatst worden over de datering van het 

materiaal. De bladspitsen dateren in het midden-neolithicum. Beide zijn sterk 

verschillend van vorm. V1432 betreft een verbrand of verhit exemplaar op een afslag, 

waarbij beide lange zijdes een duidelijke knik bezitten, die ongeveer op tweevijfde van 

de basis aanwezig is (figuur 25.1). Het is een meer gedrongen variant van een spits, die 

in Lommel – Weyerkens Bergen is aangetroffen.5 De afmetingen van de spits bedragen 

4,4 x 2,4 x 0,7cm. Oppervlakte retouche is bifaciaal aanwezig. Op de dorsale zijde is 

de retouche vlakdekkend, terwijl dat op de ventrale niet het geval is, tevens is een 

randdeel van deze niet geretoucheerd. 

De andere spits, V3041, is slanker van vorm en op een kling van roodbruine vuursteen 

vervaardigd (figuur 25.1).  De afmetingen bedragen 4,9 x 1,6 x 0,4cm. Ook dit 

exemplaar is bifaciaal geretoucheerd, waarbij  de retouche op beide zijdes niet 

vlakdekkend is. Tevens ontbreekt retouche op randdelen naar de basis toe en op de 

basis zelf. In vergelijking met de overkomende bladspitsen die door Cornelissen6 zijn 

afgebeeld, is het exemplaar uit Best slanker en meer symmetrisch.

De overige artefacten zijn typologisch minder scherp te dateren. Klingbewerking vond 

plaats vanaf het paleolithicum tot in het midden-neolithicum. Gelet op de omvang en 

regelmaat van de klingen te Best-Aarle sluiten enkele klingen aan bij de midden-neo-

lithische datering (V6218, V3373), maar is ook een kling (V 7202) aanwezig die eerder 

laat-paleolithisch dateert gezien zijn opvallend slanke vorm en afmetingen van 7,1 x 1,4 

x 0,6cm. 

Onder de afslagkernen bevinden zich twee bipolaire exemplaren. Beide stukken zijn 

vanuit twee tegenovergestelde richtingen gereduceerd, waarbij bij V7045 dat slechts 

aan één kant is gebeurd, terwijl de andere kant nog geheel door natuurlijke buitenkant 

wordt bedekt. Het andere stuk (V2411) heeft meer weg van het typische piece esquillé. 

Het gebruik van de bipolaire (aambeeld) techniek komt veelvuldig voor vanaf het 

laat-neolithicum en gedurende de bronstijd, hoewel het ook sporadisch voor het 

mesolithicum is vastgesteld.7

5  Cornelissen 1988, fig. 2.1.
6  Cornelissen 1988, fig. 1 en 2.
7  Voor laat-neolithicum en bronstijd zie: Drenth 2005; van Gijn & Niekus 2001; Knippenberg et al. 

2012; Peeters 2001a,b. Voor een mesolithisch voorbeeld zie: Niekus et al. 2012.

Figuur 25.1 
Vuurstenen bladspitsen uit Best-Aarle. Links 
V1432, rechts V3041.
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De schrabbers zijn te weinig specifiek om deze te dateren. Het gaat om een 

zijschrabber en het distale deel van een eindschrabber. Ook de rest van het materiaal 

bezit geen duidelijke kenmerken die richting een bepaalde periode wijzen.

Wanneer we voor het gemak aannemen dat het vuursteen uit lagen niet tijdens 

plaggenbemesting van elders is aangevoerd, kan worden geconcludeerd dat het 

aangetroffen vuursteen te Aarle – Best de weerslag vormt van een gebruik van de 

terreinen voorafgaand aan de bewoning in de ijzertijd. Aanwijzingen zijn in ieder geval 

aanwezig dat men gedurende het laat-paleolithicum, midden-neolithicum en laat-

neolithicum/bronstijd ter plaatse activiteiten heeft uitgevoerd. De geringe hoeveelheid 

vondsten staat een goede duiding van deze activiteiten echter in de weg. De vondst 

van spitsen suggereert jacht, en wellicht kunnen de schrabbers geassocieerd worden 

met huidbewerking. De aanwezigheid van kernen en enig afval duidt ook op lokale 

vuursteenbewerking. 

25.1.2 Natuursteen

Inleiding
Het gebruik van natuursteen boet na de steentijd sterk aan belang in. Toch blijft het 

een materiaalcategorie die veelvuldig gebruikt werd. De opgraving Best-Aarle  heeft 

gezien de aanzienlijke omvang van de onderzochte terreinen en het grote aantal 

sporen en plattegronden, slechts een bescheiden hoeveelheid natuursteen opgeleverd. 

In totaal zijn tijdens de opgravingen 840 stenen geborgen met een totaalgewicht van 

iets meer dan 69,8 kg (zie determinatielijst bijlage 25.1). 

Het steenmateriaal is zowel verzameld  uit de afdekkende tijdens de machinale 

aanleg van de werkputten, als tijdens het couperen en afwerken van de verschillende 

grondsporen behorende tot de nederzettingen uit de ijzertijd, Romeinse tijd, 

middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Gezien het feit dat de onderzochte terreinen binnen 

het dekzand gelegen zijn en dit een eolische afzetting betreft waar natuursteen met 

een zekere omvang van nature niet voorkomt is  al het steen tijdens de opgraving 

verzameld. 

Bij de analyse en beschrijving van het steenmateriaal is vooral gelet op de context van 

de vondsten. Materiaal uit goed te dateren contexten is individueel beschreven op een 

reeks variabelen. Dit geldt ook voor het materiaal uit niet te dateren structuren. Bij 

materiaal uit de ongedateerde sporen en uit bodemlagen is alleen gekeken of daar nog 

werktuigen of anderszins bijzondere artefacten tussen zitten. Die zijn beschreven, het 

overige materiaal is terzijde gelegd.

Bij de beschrijving is het materiaal eerst zoveel mogelijk  per periode gegroepeerd. 

Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen ijzertijd, Romeinse tijd, vroege 

middeleeuwen, late middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Om de te beschrijven groepen niet 

te klein in aantal te laten worden is geen onderscheid gemaakt tussen subfases binnen 

iedere periode. Eerst is het gedateerde materiaal per periode beschreven. Vervolgens 

zijn de ongedateerde werktuigen en andere bijzondere stukken gecodeerd. Bij die 

laatste is getracht om op basis van typologie en steensoort een datering te geven, 

daarbij ook gebruikmakend van de gegevens van het gedateerde materiaal. 

Uiteindelijk zijn 254 stenen individueel beschreven. Tabel 25.2 toont het aantal 

beschreven artefacten per periode. Ondanks dit geringe totaalaantal vertegenwoordigt 

deze groep het merendeel van de vondsten. Anders dan in de projectdatabase zijn veel 

steenfragmenten binnen een vondstnummer behorende tot dezelfde steen of werktuig 



Catalogus overige vondsten    1439

als één individu beschreven en niet afzonderlijk geteld. Het grote verschil in aantal 

is vooral toe te schrijven aan de conservering van het tefriet dat tijdens maar ook na 

opgraving makkelijk in veel brokken uit elkaar valt. Deze zijn in de projectdatabase 

allemaal afzonderlijk geteld. Het is veelal ondoenlijk om deze brokken aan elkaar te 

passen. Wel is in alle gevallen gekeken welke brokken met zekerheid aan dezelfde 

stenen artefact hebben toebehoord en is deze groep als individu behandeld. Bij de 

beschrijving is gekeken of er een gebruikt of bewerkt oppervlak aanwezig was, of de 

oorspronkelijke vorm van het artefact bepaald kon worden, of er opmerkelijke details 

aanwezig waren, en wat de functie van het artefact geweest zou kunnen zijn.

De tefrietvondsten vertonen een duidelijke variatie in fragmentatie en conservering. 

Een grote groep is slecht geconserveerd en veelal in kleine brokken uiteen gevallen. 

Daarnaast is een deel robuuster en heeft daardoor minder onder post-depositionele 

fragmentatie te lijden gehad. Helaas bleken geen (vrijwel) complete tefriet maalstenen 

aanwezig te zijn.

Bij de de analyse is getracht de volgende vragen te beantwoorden:

- Wat is de herkomst van het materiaal en in wat voor vorm is het naar de vindplaats 

getransporteerd? 

- Is het materiaal op de vindplaats zelf bewerkt? 

- Waartoe hebben de stenen gediend en wat zegt dat over de activiteiten die hebben 

plaatsgevonden op de vindplaats? Zijn bepaalde activiteitzones aan te wijzen?

- Hoe verhouden de uitkomsten zich tot gelijktijdige vindplaatsen in de omgeving en de 

omliggende regio?

- Zijn diachrone verschillen aan te wijzen voor de vindplaats Best – Aarle en hoe kunnen 

die verklaard worden?

Om deze vragen te beantwoorden zijn de stenen volgens een beschrijvende methode 

bestudeerd. 

Tijdens de bestudering van de artefacten zijn de volgende variabelen gecodeerd: (a) de 

steensoort, (b) het type artefact, (c) de compleetheid, (d) de aanwezigheid en aard van 

gebruiks- en bewerkingssporen, (e) de aard van het uitgangsmateriaal en (g) eventuele 

sporen van verbranding of verhitting. Van alle werktuigen zijn daarnaast de lengte, 

breedte en dikte bepaald. Deze maten zijn alleen genomen bij de zijdes die compleet 

zijn. De identificatie van gebruikssporen gebeurde met het blote oog, aangevuld met 

waarnemingen met behulp van een handlens (vergroting 10x). Op basis hiervan is het 

werktuigtype bepaald. De macroscopisch onderzochte werktuigen zijn in een reeks 

werktuigtypen ingedeeld, op basis van de kenmerken zoals aangegeven in tabel 25.3.  

Het materiaal zal per periode afzonderlijk worden behandeld. Ik verwijs daarvoor naar 

de verschillende paragrafen binnen ieder hoofdstuk.

Periode N
Nieuwe Tijd 38
Late Middeleeuwen 63
Vroege Middeleeuwen 1
Romeinse tijd 73
IJzertijd 45

LME‐NT 8
ROM‐NT 7
ROM‐NT? 2
ROM‐LME? 1

ongedateerd 25

Totaal 263

Tabel 25.2 
Aantal beschreven artefacten onderverdeeld 
naar periode. © Hemminga/Archol.
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Werktuig type Kenmerken

Klopsteen Een in de hand gehouden steen waarop putjes aanwezig zijn als gevolg van het klop-
pen tegen een hard voorwerp.

Aambeeld Een vaak platte passief gebruikte steen met op het platte vlak putjes aanwezig als 
gevolg van het kloppen tegen een hard voorwerp.

Klop/wrijfsteen Een in de hand gehouden steen waarop afgevlakte putjes aanwezig zijn als gevolg van 
een kloppende en tegelijkertijd een wrijvende beweging.

Maalsteen Steen waarbij één gebruiksvlak aanwezig is dat als gevolg van een malende beweging 
afgesleten is. Het gebruiksvlak is plat tot (licht) concaaf voor maalsteenliggers of plat tot 
licht convex voor lopers. Het gebruiksvlak onderscheidt zich van een slijpsteen doordat 
het nog enigszins ruw aanvoelt als gevolg van bouchaderen of de onregelmatige aard 
van de gebruikte steen.

Slijpsteen (passief ) Steen waarbij één gebruiksvlak aanwezig is dat als gevolg van een slijpende werking 
is afgesleten. Het gebruiksvlak onderscheidt zich van een maalsteenvlak doordat het 
glad tot zeer glad afgesleten is en soms uitgesleten groeven of uitgesleten brede banen 
bezit. 

Slijpblok Een slijpsteen met meerdere concave slijpvlakken.*

Actieve slijpsteen 
(wetsteen)

Een in de hand gehouden slijpsteen, waarbij de slijpvlakken convex zijn.

Polijststeen Steen met een gepolijst vaak convex oppervlak, dat als gevolg van wrijvende beweging 
is ontstaan. De steen vertoont vaak evenwijdige krasjes.

Wrijfsteen Een in de hand gehouden steen waarbij (een deel van) een convex oppervlak door een 
schurende beweging is afgesleten. 

Materiaal uit de ijzertijd

Steensoorten en herkomst
Slechts een gering aantal stenen kan aan de ijzertijd worden toegeschreven. In 

totaal hebben de ijzertijdsporen 44 stenen opgeleverd. Wat steensoorten betreft 

bevinden zich onder het materiaal in afnemende volgorde kwartsitische zandsteen, 

zandsteen, tefriet, kwarts, kwartsiet, conglomeraat en een porferisch vulkanisch 

gesteente (tabel 25.4).  Verreweg de meeste van deze lijst met steensoorten zijn veel 

voorkomende materialen in de grindhoudende afzettingen van de Rijn en Maas. Deze 

afzettingen dagzomen niet binnen het gebied van de vindplaats en ook niet in de 

direct daaromheen liggende regio. Net als bij het vuursteen komen beekdalen en de 

regio’s ten zuidwesten en noordoosten, waar respectievelijk de Formaties van Sterksel 

en Beegden aan het oppervlak liggen in aanmerking.8 Andere potentiële bronlocaties 

waar dergelijk materiaal veel voorkomt zijn de stuwwallen en de Maasterrassen 

8  Berendsen 2004; De Mulder 2003; zie ook paragraaf 25.1.

Tabel 25.3
Werktuigtypen van natuursteen.
*  E. Kars 2000.
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napoleonshoed ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ 1
maalsteen ‐ ‐ 2 3 ‐ 1 ‐ 6
klopsteen 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1
slijp/maalsteen ‐ ‐ 2 1 ‐ ‐ ‐ 3
wrijfsteen/maalsteenloper ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 1
klop/wrijfsteen ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1
klop/maalsteenloper ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 1
polijst/wrijfsteen ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 1
natuurlijke hoekige steen ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 1
rolsteen ‐ 1 2 ‐ ‐ ‐ ‐ 3
gebroken hoekige steen ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 1
rolsteenfragment 2 1 10 2 2 ‐ ‐ 17
brok 1 ‐ 2 ‐ ‐ 4 ‐ 7

N 4 3 21 7 2 6 1 44
% 9,1 6,8 47,7 15,9 4,5 13,6 2,3 100

Tabel 25.4 
Aantal artefacten per steensoort voor de ijzer-
tijd bewoningsfase.
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in noord-Limburg. Het ontbreken van kristallijn gesteente (granieten en gneissen) 

suggereert echt dat de stuwwallen niet geëxploiteerd werden. 

Tefriet valt niet onder deze grote groep van Rijn- en Maasgrinden. Dit vulkanische 

gesteente, vroeger ook wel basaltlava genoemd, is afkomstig uit de regio rond Mayen, 

in Midden-Duitsland, waar tefriet van nature voorkomt en waar duidelijke aanwijzingen 

voor de fabricage van maalstenen zijn aangetroffen.9 Vanaf de late bronstijd en zeker 

vanaf de ijzertijd is dit gesteente wijd verspreid in Nederland gebruikt en vervangt 

het maalstenen gemaakt van meer lokale materialen.10 Het poreuze karakter van het 

vulkanische gesteente vormde hiervoor de belangrijkste reden. De porositeit zorgde 

ervoor dat de steen, ook bij intensief gebruik, van zichzelf geschikt bleef voor het 

malen van bijvoorbeeld graan en dat de maalsteen niet continu verruwd hoefde te 

worden. Zeer waarschijnlijk vormde deze eigenschap de basis voor de langdurige en 

verre verspreiding van dit gesteente.

Beschrijving materiaal
Binnen de groep steenmateriaal uit de ijzertijd kan een onderscheid gemaakt worden 

tussen drie grote groepen: (1) de werktuigen, (2) de door verbranding gebroken 

stenen en (3) het overige veelal ongemodificeerde materiaal. De eerste groep is in 

aantal het grootste. Binnen deze groep zijn verschillende soorten werktuigen herkend. 

Maalstenen, zowel lopers als liggers, zijn het talrijkst met acht exemplaren. Daarnaast 

komen een klopsteen, een klop/wrijfsteen en polijst- of wrijfsteen ook voor. Tenslotte 

zijn drie fragmenten met een klein concaaf gebruiksvlak herkend. Het is bij deze 

fragmenten niet duidelijk of het om een maal- of slijpsteen gaat.  

Onder de maalstenen zijn drie steensoorten vertegenwoordigd: tefriet, kwartsitische 

zandsteen en zandsteen. Tefriet is het meest gangbare materiaal. Naast twee 

fragmenten met duidelijke gebruiksvlakken zijn tien brokken geteld. Hieronder 

bevinden zich zes exemplaren, die in vele kleine brokken uit elkaar zijn gevallen. Een 

van de twee grotere fragmenten met een gebruiksvlak betreft het middendeel van 

een Napoleonshoed, een zeer kenmerkend maalsteentype uit de midden- en vroege 

fase van de late ijzertijd (figuur 25.2).11  Bij het onderhavige fragment resteert nog de 

9  Joachim 1985; van Heeringen 1985.
10  Joachim 1985; van Heeringen 1985.
11  Van den Broeke 1987.

Figuur 25.2
Middendeel van een maalsteen van het type 
Napoleonshoed uit de midden- of vroege fase 
van de late ijzertijd (V5389). Schaal 1:2).
© Hemminga/Archol.
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naar beneden gerichte punt, die in de grond werd ingegraven voor het stabiliseren 

van de maalsteen. Ook een deel van het langwerpige concave maalvlak is bewaard 

gebleven. Vanuit dit maalvlak lopen nog enige negatieven, hetgeen mogelijk duidt op 

intentionele fragmentatie. Het andere maalsteenfragment is te gering van omvang om 

iets over het type te kunnen zeggen.

Naast deze tefriet exemplaren bezitten enkele kwartsitische zandsteen en zandstenen 

fragmenten een plat gebruiksvlak, dat qua afslijting het meest duidt op gebruik als 

maalsteen. Ze missen bijvoorbeeld een sterke, glans die men vaak bij slijpstenen 

aantreft. Ook bezitten de meeste van de fragmenten nog restanten van het bou-

chadeerproces, waarbij het oppervlak van de maalsteen werd verruwd en gaat het 

om relatief grofkorrelige gesteentes. Dit laatste kenmerk treft men ook niet veel bij 

slijpstenen aan.  De fragmenten kwartsitische zandsteen zijn alle drie van hetzelfde 

maalwerktuig afkomstig.  Het betreft een van oorsprong conglomeraat gesteente, 

waarbij korrels versmolten zijn.  

Bij de zandsteenfragmenten gaat het om grofkorrelige variantenzandstenen. In alle 

gevallen gaat het om relatief kleine fragmenten en valt op basis hiervan weinig te 

zeggen over de omvang en vorm van de oorspronkelijke werktuigen. De platte tot licht 

concave vorm van het gebruiksvlak suggereert dat het net als bij de Napoleonshoed 

gaat om maalsteenliggers. 

Een uniek werktuig wordt gevormd door een ovale rolsteen van kwartsitische 

zandsteen met een breed natuurlijk rond gat. Dit gat doorsnijdt de steen en vertoont 

aan de binnenzijde sporen van slijtage, hetgeen erop duidt dat een voorwerp door de 

steen heen gestoken is. Aan de buitenkant vertoont de steen op meerdere plaatsen 

duidelijke sporen van afslijting en glans als gevolg van gebruik. Gezien het feit dat 

het om een relatief kleine steen gaat, is het vermoedelijk als actieve wrijfsteen of 

maalsteenloper gebruikt (figuur 25.3). Het gat is daarbij benut om bijvoorbeeld een 

Figuur 25.3
Wrijfsteen of maalsteenloper van kwartsitische 
zandsteen met een natuurlijk gat (V5234).
© Hemminga/Archol.
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houten stok door de steen te steken waarmee het vastgehouden kon worden.  Een 

ander type actief gebruikte steen wordt gevormd door een platte kei dat één platte 

zijde bezit met een duidelijke gebruiksglans. Waarschijnlijk gebruikt als actieve wrijf- 

of polijststeen. Tenslotte is een rolsteen van kwarts als klopsteen gebruikt.  Een spits 

toelopend uiteinde bezit klopsporen en twee kleine negatieven.

Naast deze werktuigen en werktuigfragmenten bestaat een groot deel uit gebroken 

rolstenen en ondefinieerbare brokken. Het overgrote deel van dit materiaal (~85%) 

vertoont sporen van verbranding of verhitting. De breuk van het materiaal is hieraan 

veelal te wijten. Vermoedelijk gaat het hierbij ook kook- of haardstenen.12

Tenslotte bevinden zich vier complete natuurlijke keien onder het materiaal. Eén 

daarvan is van een porfiritisch vulkanische gesteente en heeft een minder gerold 

karakter dan de rest.

Het meeste ijzertijdmateriaal is evenredig verspreid over de verschillende grondsporen 

behorende tot deze bewoningsfase. Alleen waterputten onderscheiden zich enigszins 

door een rijkere inventaris. Dit geldt met name voor waterput 191, die vrijwel 

uitsluitend werktuigen heeft opgeleverd, zes in totaal. Daaronder bevinden zich één 

klopsteen, een maal/slijpsteenfragment en vier maalsteenfragmenten, waaronder de 

tefrieten Napoleonshoed, twee zandstenen en één kwartsitische zandstenen fragment.

Korte beschouwing en conclusie
Het aantal natuurstenen dat aan de ijzertijd kan worden toegeschreven is gering. 

Vermoedelijk kan dit geringe aantal worden toegeschreven aan het niet zo makkelijk 

beschikbaar zijn van natuursteen in de nabije omgeving. Het feit dat het werktui-

genpercentage hoog ligt is hieraan wellicht ook toe te schrijven. Anders dan bij veel 

andere ijzertijdvindplaatsen waar het aandeel kook- of haardstenen vaak de overgrote 

meerderheid voor zijn rekening neemt, benutte men in Best – Aarle het natuursteen 

voornamelijk als werktuig. Maalstenen komen het meest voor. Dit past goed binnen 

een huishoudelijke context van een nederzetting. Het feit dat naast tefriet ook 

nog andere steensoorten voor dit type werktuig werden gebruikt suggereert dat 

de toegang tot het exotische tefriet beperkt was en dat men genoodzaakt was zijn 

toevluchtsoord te nemen tot meer lokale steensoorten. 

Natuursteen uit de Romeinse tijd

Steensoorten en herkomst
Het complex natuursteen dat aan de Romeinse tijd kan worden toegeschreven is 

met 70 stenen het grootst. Het meeste materiaal is op basis van spoorcontext in 

de Romeinse tijd gedateerd, enkele stukken echter zijn op basis van typologie of 

steensoort als Romeins bestempeld. 

Anders dan bij het ijzertijd complex, is het exotische tefriet gedurende Romeinse tijd 

verreweg de meest gebruikte steensoort (tabel 25.5).  Net als bij de ijzertijd gaat het 

om materiaal uit de Eifel, dat uitsluitend aan het gebruik als maalsteen kan worden 

toegeschreven. Meer nog dan gedurende ijzertijd vormt het gedurende de Romeinse 

tijd een wijd verspreid en veel gebruikt materiaal in nederzettingscontext in Nederland. 

13

Naast dit tefriet zijn er nog enkele steensoorten herkend die van veraf gelegen 

bronnen afkomstig zijn en waarschijnlijk door ruilhandel verkregen zijn. Hieronder 

vallen verschillende variëteiten van schist, dat in totaal met vier artefacten vertegen-

12  Van der Broeke 2005; Knippenberg 2006.
13  Harsema 1967; 1979. Voor recent onderzoek: Hiddink en Boreel 2005a; 2005b.
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woordigd is. Dit metamorfe gesteente is uitsluitend met wetstenen geassocieerd. 

Onder deze variëteiten bevindt zich een grijsgroene schist, die ook in andere Romeinse 

nederzettingen op de zandgronden is aangetroffen.14 Mogelijk dat sommige wetstenen 

kwartsiet ook geen grindherkomst maar een meer exotische oorsprong hebben. Dit 

kan echter zonder het doen van microscopisch onderzoek naar de precieze aard van de 

kwartsiet niet vastgesteld worden. 

Tenslotte bestaat ongeveer een derde deel van het materiaal uit kwartsitische 

zandsteen, zandsteen en kwartsiet met een mogelijk grindherkomst. Dit materiaal kan 

net als gedurende de ijzertijd uit ontsluitingen van grindhoudende rivierafzettingen 

verzameld zijn. 

Beschrijving materiaal
Het Romeinse materiaal kan in twee groepen onderverdeeld worden. De grootste en 

meest belangrijke groep zijn de werktuigen en fragmenten daarvan. De tweede groep 

bestaat uit rolsteenfragmenten en ondefinieerbare brokken.

Onder de werktuigen nemen twee typen het leeuwendeel voor hun rekening. Dat zijn 

de maalsteenfragmenten van tefriet en de wetstenen van een reeks aan steensoorten. 

Tenslotte zijn enkele fragmenten herkend die vermoedelijk aan grotere passief 

gebruikte slijpstenen hebben toebehoord, en is een drietal polijststenen aanwezig.

Net als bij de ijzertijd is het tefrietmateriaal erg gefragmenteerd. Dit staat een goede 

duiding van de gebruikte maalsteentypes in de weg. Voor zover vast te stellen zijn 

alle fragmenten van maalsteenschijven van de zogenaamde handmolen afkomstig. 

Dit type maalsteen, bestaande uit twee ten opzichte van elkaar roterende schijven 

doet zijn intrede in Nederland met de komst van de Romeinen.15 Daarvoor waren 

verschillende vormen van liggers, waartegen een in de hand gehouden loper werd 

gewreven, in omloop. Hiervan was de Napeleonshoed de meest in het oog springende 

variant.

De Romeinse fragmenten zijn te klein om iets over de diameter van de schijven te 

zeggen. Van drie kon de dikte bepaald worden en die varieerde tussen 54 en 56mm. 

Één fragment kwam van een veel dikkere schijf, met een dikte van tenminste 111mm. 

Het meeste materiaal is in meerdere ondefinieerbare brokken uit elkaar gevallen.

Met twaalf exemplaren vormt de wetsteen na de maalsteen het meest voorkomende 

type werktuig binnen het Romeinse complex. Kwartsiet, schist en kwartsitische 

zandsteen vormen gebruikte steensoorten. Binnen dit type werktuig is een 

14  Oss – Horzak (Knippenberg in voorbereiding b); Oss – Westerveld (Knippenberg 2013).
15  Harsema 1979; van de Broeke 1987.
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maalsteen ‐ ‐ ‐ ‐ 4 4
maalsteen: ligger ‐ ‐ ‐ ‐ 1 1
maalsteenschijf ‐ ‐ ‐ ‐ 4 4
wetsteen 6 4 2 ‐ ‐ 12
slijpsteen: passief ‐ ‐ 1 2 ‐ 3
slijpsteen ‐ ‐ 2 1 ‐ 3
polijststeen 2 ‐ 1 ‐ ‐ 3
rolsteenfragment ‐ ‐ 1 2 ‐ 3
gebroken hoekige steen ‐ ‐ 1 ‐ ‐ 1
brok ‐ ‐ 2 1 33 36

N 8 4 10 6 42 70
% 11,4 5,7 14,3 8,6 60,0 100

Tabel 25.5 
Aantal artefacten per steensoort voor de 
Romeinse tijd bewoningsfase.
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onderscheid te maken tussen vervaardigde zogenaamde staafvormige wetstenen 

en op natuurlijke rolstenen gebruikte exemplaren. Het eerste type is met negen 

exemplaren veruit in de meerderheid. Opvallend bij dit type is dat de meeste een 

(afgeplatte) ovale doorsnede (N=7) hebben (figuren 25.4 -25.6). De breedte van deze 

werktuigen varieert tussen 3,2 en 3,8cm en dikte tussen 0,9 en 2,5cm Daarnaast 

komt ook een exemplaar met een ronde (figuur 25.7) en één met een rechthoekige 

doorsnede (figuur 25.8)ook voor. Deze laatste is dikker en breder dan de wetstenen 

met ovale doorsnede, terwijl het ronde exemplaar juist iets smaller is met een breedte 

van 3,0cm.

De enige complete wetsteen is de rechthoekige en deze heeft een lengte van 16,4cm. 

Onder de overige exemplaren bevinden zich enkele werktuigen die oorspronkelijk 

groter zijn geweest, maar in huidige gefragmenteerde vorm ook zijn gebruikt. 

De natuurlijke exemplaren hebben allen kwartsiet als grondstof en variëren meer qua 

Figuur  25.4
Staafvormige wetsteen met afgeplatte ovale 
doorsnede en aan een zijde parallelle krassen 
(V6564). © Hemminga/Archol.

Figuur  25.5
Staafvormige wetstenen met deels afgeplatte 
ovale doorsneden (V6933 boven, V6992 
onder). © Hemminga/Archol.
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omvang en vorm.  Opvallend is hun relatief dikkere doorsnede, variërend van 3,0 to 4,6 

cm en het voorkomen van een gedrongen exemplaar. 

 

Zes fragmenten zandsteen en kwartsitische zandsteen zijn als slijpsteen 

geclassificeerd. Drie daarvan zijn waarschijnlijk van grote werktuigen afkomstig. Een 

groot fragment (V7139) heeft twee tegenoverliggende platte slijpvlakken en zou als 

passieve slijpsteen of als slijpblok gebruikt kunnen zijn. De drie overige stukken zijn 

kleine fragmenten met nog een deel van een slijpvlak aanwezig. Het is onduidelijk of 

deze stukken van wetstenen, slijpblokken of ander type slijpstenen afkomstig zijn.

Figuur  25.6
Staafvormige wetstenen met hoekig-
ovale doorsnede (V7121, boven) en ovale 
doorsnede (V1751.2, onder). © Hemminga/
Archol.

Figuur  25.7
Staafvormige wetsteen met ronde doorsnede 
(V6574). © Hemminga/Archol.
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Tenslotte zijn onder de werktuigen drie rolstenen herkend die op één of meerdere 

zijdes een sterke glans en parallelle krassen vertonen. Deze zijn als polijststeen 

geclassificeerd. Het gaat om twee stenen van grijze kwartsiet en één van grijze 

kwartsitische zandsteen. Mogelijk dat ze gebruikt zijn voor het polijsten van 

aardewerk. Opmerkelijk is dat de twee grijze kwartsiet exemplaren uit hetzelfde spoor  

S218.10215, behorende tot huis 369, afkomstig zijn (figuur 25.9). Mede gelet op het 

zeldzame voorkomen van dit type werktuig, zouden ze onderdeel kunnen hebben 

uitgemaakt van een intentionele depositie (bouw- of verlatingsoffer). Binnen de 

Romeinse nederzetting van Nistelrode – Zwarte Molen heeft ook een van de sporen 

behorende tot een huis meerdere bijzondere stenen werktuigen opgeleverd.16

In tegenstelling tot het ijzertijdcomplex bevat het Romeinse natuursteen naar 

verhouding weinig rolsteenfragmenten en brokken. Het gaat slechts om zeven stuks. 

De meeste hiervan vertonen sporen van verbranding of verhitting en het gebruik als 

kook- of haardsteen lijkt aannemelijk.

Kijken we naar de ruimtelijke verspreiding van het natuursteen, dan valt op dat de 

meeste werktuigen in een van de sporen behorende tot de verschillende huizen 

zijn aangetroffen. Getalsmatig gaat het per huis niet om veel werktuigen, meestal 

16  Knippenberg 2008.

Figuur  25.8
Staafvormige wetsteen met rechthoekige 
doorsnede (V7151.1). © Hemminga/Archol.
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één wetsteen, wat fragmenten tefriet en hier en daar een slijpsteenfragment. Huis 

369 springt er iets uit. Daar komen alle drie genoemde werktuigtypen voor hetgeen 

uitzonderlijk is en daarbuiten zijn ook nog twee polijststenen aangetroffen. Naast de 

huizen is ook waterput 408 het vermelden waard. Daar zijn namelijk vier wetstenen in 

aangetroffen, een uniek grote hoeveelheid.

Korte beschouwing en conclusie
Net als bij de ijzertijdnederzetting, speelde ook binnen de Romeinse nederzetting het 

gebruik van natuursteen een geringe rol. Het meeste materiaal is van ver afkomstig en 

moet via ruilhandel verkregen zijn. Het geringe aandeel terrasgrind kan waarschijnlijk 

verklaard worden door relatief grote afstand waarop zich ontsluitingen van dit 

materiaal bevinden.

Maalstenen vormen samen met slijpgereedschap in de vorm van wetstenen en 

slijpstenen de hoofdmoot van de werktuigen. Dit zijn typische werktuigen die men 

in een nederzettingscontext aantreft en die sterk gebonden zijn aan huishoudelijke 

activiteiten. Dit past goed bij het gegeven dat de meeste werktuigen geassocieerd zijn 

met de huisplattegronden en daarover redelijk evenredig verspreid zijn aangetroffen. 

Het aandeel wetstenen is groot te noemen. Hoe de opmerkelijke vondst van twee 

polijststenen in de potstal van huis 369 verklaard moeten worden, blijft vooralsnog 

onduidelijk. Het kan om intentionele depositie gaan, echter het kan ook wijzen om 

een specifiek aan dit huis gekoppelde ambachtelijke activiteit, bijvoorbeeld het 

polijsten van aardewerk of een ander materiaal. Dit huis is ook relatief rijk aan andere 

werktuigen. 

Figuur 25.9
Twee polijststenen van grijze kwartsiet, uit 
spoor 10215 van huis 369. V6694 boven, 
V6695 onder. © Hemminga/Archol.

Figuur 25.10
Fragment van een slijpsteen (V6682) van roze 
licht kwartsitische zandsteen, uit spoor 10215 
van huis 369. © Hemminga/Archol.
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Een ander opmerkelijk gegeven is het afwezig zijn van bouwmaterialen zoals tufsteen 

en leisteen. Het ontbreken hiervan moet waarschijnlijk toegeschreven worden aan het 

feit dat de nederzetting van Aarle - Best niet langs een bevaarbare waterweg lag, die 

de aanvoer van deze vaak zware en omvangrijke materialen vergemakkelijkte. Ook het 

mogelijk geringe politiek-economische belang van deze nederzetting in het Brabantse 

achterland kan hierbij een rol hebben gespeeld.

Natuursteen uit de middeleeuwen

Steensoorten en herkomst
Het in de middeleeuwen gedateerde materiaal kan vrijwel uitsluitend aan de 

bewoning in de late middeleeuwen worden toegeschreven. Van de 61 stenen die zijn 

aangetroffen in middeleeuwse sporen, zijn 60 geassocieerd met laat-middeleeuwse 

en slechts één artefact met vroeg-middeleeuwse sporen. Net als bij het Romeinse 

complex vormt tefriet met 31 (51%) items de meest voorkomende steensoort in de 

middeleeuwse context (tabel 25.6). Voor het overige komen in afnemende volgorde 

de volgende steensoorten voor: zandsteen, kwartsitische zandsteen, kwartsiet, kwarts 

en leisteen. Wederom vormen zandsteen, kwartsitische zandsteen, kwartsiet en 

kwarts steensoorten die geassocieerd zijn met een grindherkomst. Anders dan bij het 

ijzertijd en Romeinse materiaal doet de buitenkant van dit materiaal iets minder gerold 

aan, en dit suggerteert mogelijk de exploitatie van andere grindontsluitingen dan in 

voorgaande periodes. Daarbij dient nog vermeld te worden dat onder het kwartsiet 

zich enkele vervaardigde wetstenen bevinden, die mogelijk een meer exotische 

herkomst hebben en via ruilhandel verkregen zijn. Zekere exotische materialen die via 

handel verkregen zijn, zijntefriet en leisteen. Voor het tefriet geldt nog steeds dezelfde 

regio rond Mayen als het brongebied.17 Wat  het leisteen betreft is het Belgische Fumay 

in het Maasdal een bekende vindplaats vanaf de middeleeuwen, maar er zijn ook 

bronnen in het Rijn-leisteenplateau in de Duitse Eiffel geëxploiteerd.18

17  Kars 1980.
18  Dubelaar 2002; Kars 2000, 150.
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maalsteenschijffragment ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5 5
maalsteenfragment ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2 2
schijf met knop ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 1
wetsteen ‐ 2 ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 3
slijpsteen ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 1
slijpsteen ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 1
dakbeddeking ‐ ‐ 2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2
mortar ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ 1
slijpsteen ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2 ‐ ‐ 2
rolsteen 1 2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3
gebroken hoekige steen 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 3 ‐ ‐ 4
rolsteenfragment 1 2 ‐ ‐ 5 2 1 ‐ 11
brok ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ 23 24

N 3 6 2 0 8 9 1 31 60
% 5,0 10,0 3,3 0,0 13,3 15,0 1,7 51,7 100

Vroege middeleeuwen
brok ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 1

Tabel 25.6 
Aantal artefacten per steensoort voor de 
Middeleeuwse bewoningsfase.
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Beschrijving materiaal
Net als bij het Romeinse complex, bestaat ook het middeleeuwse materiaal 

hoofdzakelijk uit twee groepen: (1) werktuigen en werktuigfragmenten en (2) rolsteen-

fragmenten en ondefinieerbare brokken.  Daarnaast bevat het middeleeuwse materiaal 

twee fragmenten bouwmateriaal in de vorm leistenen dakbedekkingtegels.

Onder de werktuigen zijn maalsteenfragmenten en ondefinieerbare brokken van 

tefriet het best vertegenwoordigd.  Het materiaal is erg gefragmenteerd, hetgeen een 

goede reconstructie van omvang en vorm onmogelijk maakt. De meeste fragmenten 

zijn echter van een dergelijke omvang dat ze goed passen bij een gebruik als schijven 

behorende bij een handmolen. Deze schijven waren gedurende de middeleeuwen 

gemiddeld iets groter in diameter en platter dan in de Romeinse tijd. De gemiddeld 

iets kleinere dikte van de middeleeuwse schijven in Best –Aarle sluit goed aan bij dit 

gegeven. 

Één maalsteenfragment heeft een opmerkelijk attribuut. Het is een klein fragment 

met één duidelijk door gebruik afgesleten plat vlak, dat op de tegenoverliggende zijde 

een cylindervormig gerond uitsteeksel bezit (figuur 25.11). Aan de basis heeft het een 

diameter van 4,6cm en het steekt 5,2cm uit. Waarschijnlijk gaat het hierbij om een 

handvat dat werd benut om de bovenste maalsteenschijf  ten opzichte van de onderste 

te draaien. Het fragment heeft dus onderdeel uitgemaakt van een loper.

Anders dan bij de Romeinse complex, is het aandeel wetstenen en slijpstenen laag. 

Slechts drie wetstenen en twee niet nader te specificeren slijpsteenfragmenten zijn 

herkend. De slijpsteenfragmenten en één wetsteen zijn van kwartsitische zandsteen 

Figuur 25.11
Maalsteenfragment met cylindervormig 
gerond uitsteeksel, vermoedelijk een handvat 
(V1523).  © Hemminga/Archol.
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Figuur 25.12
Wetstenen met rechthoekige doorsneden 
(V332 boven, V3120 beneden). © Hemminga/
Archol.

Figuur 25.13
Wetsteen met een ronde doosnede (V1896).

Figuur 25.14
Hol cilindervormig object van 
zandsteen, mogelijk oorsron-
kelijk een mortar (V1650). 
© Hemminga/Archol.
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gemaakt en de andere twee wetstenen van kwartsiet. Bij alle drie de wetstenen gaat 

het om vervaardigde staafvormige exemplaren, twee met een rechthoekige (figuur 

25.12) en één met een ronde doorsnede (figuur 25.13). Een van de stukken is compleet, 

een ander is weliswaar gebroken, maar is in zijn huidige vorm ook benut. De wetstenen 

zijn gemiddeld iets smaller dan die behorend tot de Romeinse fase, met een variatie 

van 1,9 tot 3,3cm. Het kleine aantal complete exemplaren maakt een vergelijking met 

betrekking tot de lengte weinig zinvol. De complete wetsteen is met een lengte van 

17,8cm langer dan het complete Romeinse exemplaar.

Een bijzonder object is een fragment van een verbrand hol cilindervormig object 

van zandsteen met een de binnenkant een door gebruik afgesleten oppervlak. Het 

zou zou oorspronkelijk een mortar geweest kunnen zijn,die echter is afgebroken en 

waarschijnlijk secundair is gebruikt, bijvoorbeeld in vuur als potstand (figuur 25.14).

Qua spreiding van de natuursteenvondsten is geen duidelijk patroon te ontwaren 

waarbij bepaalde spoortypen of structuren naar verhouding veel vondsten hebben 

opgeleverd. Waterput 542 bleek een relatief rijk spoor te zijn met vier tefrietfragmen-

ten, één slijpsteenfragment en enkele gebroken rolstenen. Daarnaast komen veel 

werktuigen, in het bijzonder wetstene, uit greppels.

Korte beschouwing en conclusie
Net als in de voorgaande bewoningsperiodes is het aandeel natuursteen binnen de 

laat middeleeuwse nederzetting te Best-Aarle gering te noemen. Ook nu valt het 

geringe aandeel rolsteenfragmenten en brokken op. Dit onderbouwt wederom de 

hypothese dat dit natuurlijke materiaal niet gemakkelijk voor handen was en van enige 

afstand moet zijn aangevoerd. De middeleeuwse rolstenen vertonen een iets minder 

gerold karakter en dit doet de exploitatie van een andere ontsluiting dan tijdens de 

voorgaande bewoningsfasen vermoeden. Net als bij de voorgaande fases  past het 

werktuigenspectrum, waar maal- en slijpgereedschap de hoofdmoot uitmaken goed bij 

huishoudelijke activiteiten binnen een nederzettingscontext. 

In vergelijking met de Romeinse periode zijn de staafvormige wetstenen iets smaller 

en hebben ze geen ovale doorsnede. Ook zijn ze van andere steensoorten gemaakt, 

hetgeen aangeeft dat bronnen en productiecentra van de type werktuig veranderd 

zijn. Dit is in tegenstelling tot bijvoorbeeld het terfriet, dat in de regio rond Mayen 

gewonnen blijft worden.

Een verschil met de voorgaande fases vormt de aanwezigheid van bouwmateriaal in de 

vorm van dakbedekkingstegels. Het geringe aantal leisteen dat is aangetroffen staat 

echter een goede duiding van het belang en gebruik ervan in de weg.

Natuursteen uit de Nieuwe Tijd

Steensoorten en herkomst
Het complex uit de Nieuwe Tijd vormt met 37 stenen het kleinst van de onderscheiden 

complexen binnen het onderzoek Best-Aarle. Ondanks dit kleine aantal vertoont de 

steensoortensamenstelling de grootste en meest evenredige variatie (tabel 25.7). 

Naast de gebruikelijke steensoorten, zoals kwarts, kwartsiet, kwartsitische zandsteen 

en zandsteen,  die hoofdzakelijk aan een grindherkomst zijn toe te schrijven, bevat het 

complex enkele materialen die van verder zijn aangevoerd. Dat zijn tefriet, leisteen, 

schist en verschillende soorten kalksteen. De eerste drie genoemde steensoorten 

waren ook al in één of meerdere van de voorgaande bewoningsfases aangetroffen. 

Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat zich onder het leisteen  en schist andere 
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variëteiten bevinden dan gedurende late middeleeuwen zijn gebruikt. Dit geldt niet 

voor het tefriet. Kalksteen daarentegen was nog niet in de complexen behorende 

bij de eerdere fases herkend. Onder het materiaal bevinden zich twee verschillende 

variëteiten. Meeste stukken zijn van een witte fijne krijtachtige kalk en één stuk 

bestaat uit kalkzandsteen. Deze laatste is een witte tot licht beige steen, opgebouwd 

uit doorzichtige (waarschijnlijk kwarts) korrels die verkit zijn in een fijne kalkmatrix 

(micriet). Dergelijke kalkstenen komen voor in afzettingen uit het Eoceen in België en 

worden vanaf de 14e eeuw gewonnen en als bouwsteen gebruikt. Waar het krijtachtige 

kalk precies vandaan komt is onbekend.

Beschrijving materiaal
Net als bij het laat middeleeuwse complex kan het materiaal uit de Nieuwe Tijd in drie 

groepen verdeeld worden: (1) werktuigen en fragmenten daarvan; (2) dakbedekking- 

en mogelijk ander bouwmateriaal; en (3) rolstenen en ondefinieerbare brokken.

Binnen de groep werktuigen nemen wetstenen de hoofdmoot voor hun rekening. 

Daarnaast zijn twee maalsteenfragmenten, een klopsteen, een slijpblok- en een 

slijpsteenfragment herkend. Als laatste is een kleine griffel ook onder deze categorie 

gerubriceerd. 

De wetstenen bestaan uitsluitend uit staafvormige exemplaren.  Vijf zijn van schist 

en het zesde exemplaar is van kwartsiet gemaakt. Opvallend kenmerk van de Nieuwe 

Tijd wetstenen is dat ze smal zijn en een vaak rechthoekige tot vierkante doorsnede 

hebben. De exemplaren van schist vertonen duidelijke individuele variatie qua 

schistvariëteit (veel lichte gekleurde varianten) en ook qua vorm (figuur 25.15). Dit 

impliceert dat ze mogelijk van verschillende brongebieden afkomstig zijn.

Tefriet is uitsluitend met het gebruik van maalstenen geassocieerd. Over de twee 

aangetroffen fragmenten valt niet meer te zeggen. Het slijpblok van een roze glim-

merzandsteen bezit drie gebruiksvlakken, waarbij op één groeven aanwezig zijn. Het 

slijpsteenfragment van een grove kwartsitische zandsteen is van een passief gebruikt 

werktuig afkomstig met een duidelijk concaaf gebruiksvlak en de als klopsteen 

geclassificeerd stuk is eveneens van kwartsistische zandsteen gemaakt. Het is een 

hoekig blok met klopbeschadigingen op de randen en uiteindes. Tenslotte vertoont een 

platte rolsteen van kwartsiet op één platte zijde duidelijk glans. Het is niet duidelijk of 

deze glans het gevolg is van gebruik als een soort polijststeen, of dat de steen als tegel 

heeft gediend, waarbij de glans is ontstaan door loopslijtage. 

Figuur 25.15
Wetstenen van schist met rechthoelige tot 
vierkante doorsneden (V365 boven, V2763 
onder). © Hemminga/Archol.
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Een opmerkelijk artefact betreft een kleine griffel (stylus)  van een donkere leisteen. 

Het is een compleet exemplaar met een lengte van 3,6 cm en een diameter van 0,5 cm 

diameter. Dit soort griffels werden veelvuldig gebruikt vanaf de 17e eeuw en komen 

met name in de 18e en 19e eeuw voor.19 Ze boetten snel aan belang in wanneer grafiet 

en inktpennen hun intrede doen aan het begin van de 20e eeuw, maar blijven tot aan 

de jaren ’60 in gebruik. 

Onder de leistenen daktegels bevindt zich één fragment dat is herbewerkt. Hierbij is 

een van de hoekpunten door een rudimentaire vorm van retouchering tot spitsvormig 

uiteinde omgevormd. Het zou als een soort mes of steker kunnen hebben gediend. 

Net als de andere complexen bevat ook het Nieuwe Tijd materiaal een reeks rolstenen 

en fragmenten daarvan. Opvallend is dat enkele sterk geronde kwarts rolstenen met 

een symmetrische vorm tussen zitten, die allen sporen van verbranding vertonen. 

Deze rolstenen lijken bewust uitgekozen en hebben een specifiek doel gediend waarbij 

verbranding of verhitting een rol speelde. Wat dat doel is geweest is onduidelijk. Veel 

van de andere rolsteenfragmenten vertonen ook sporen van verbranding of verhitting. 

Een uitzondering hierop vormt meer dan 30cm groot hoekig blok van kwartsitische 

zandsteen met sterker metamorfe lagen bestaande uit kwartsiet. Het blok vertoont 

geen sporen van gebruik of bewerking. Het blijft daarom onduidelijk waarvoor het 

heeft gediend, mogelijk is het als een bouwblok benut.

Net als bij de laat middeleeuwse bewoning is geen duidelijk patroon te ontwaren in de 

spreiding van de vondsten. Greppels zijn een spoortype waarin naar verhouding iets 

meer werktuigen zijn aangetroffen en waterput 638 heeft een ook iets rijker inventaris, 

hoewel het slechts om vier vondsten gaat.

Korte beschouwing en conclusie

Het kleine complex natuursteen uit de Nieuwe Tijd onderscheidt zich duidelijk 

van de voorafgaande bewoningsfases in de meer evenredige spreiding tussen de 

steensoorten, het veel minder grote belang van tefrieten maalstenen en het grotere 

aandeel verondersteld bouwmateriaal. 

19 Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Griffel_%28schrijfstift%29, en ook http://www.scientias.nl/
mysterieus-leitablet-blijkt-amerikaanse-steen-van-rosetta/2861 voor een bijzonder leistenen 
schrijfplankje.
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maalsteenfragment ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2 ‐ ‐ 2
wetsteen ‐ ‐ 1 ‐ 5 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 6
slijpblok ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 1
slijpsteen ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 1
klopsteen ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 1
stift ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1
dakbeddeking ‐ ‐ ‐ 3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3
natuurlijke hoekige steen 2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2
rolsteen 3 3 3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 9
gebroken hoekige steen ‐ 1 ‐ ‐ 1 ‐ ‐ 1 ‐ 3
rolsteenfragment ‐ 2 1 ‐ ‐ 2 ‐ ‐ ‐ 1 6
brok 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2 ‐ 3

N 6 5 6 4 5 5 1 2 3 1 38
% 15,8 13,2 15,8 10,5 13,2 13,2 2,6 5,3 7,9 2,6 100

Tabel 25.7 
Aantal artefacten per steensoort voor de 
Nieuwe tijd bewoningsfase.
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Wetstenen vormen het belangrijkste werktuig gedurende deze periode. Qua omvang 

en vorm zetten ze de ontwikkeling die reeds in de middeleeuwen was ingezet door: ze 

zijn dunner en korter. 

25.2 Metaalvondsten uit de ijzertijd en Romeinse tijd

Lucas Meurkens

Overzicht van determinaties, zie bijlage 25.2.

25.2.1 Vindplaats 11 (nederzetting late bronstijd – ijzertijd)

De ijzertijdnederzetting heeft geen eenduidige metalen objecten opgeleverd. Het 

determineerbare materiaal van deze vindplaats bestaat bijna uitsluitend uit objecten 

met een (sub-)recente datering afkomstig uit de afdekkende lagen.

Een opvallende vondst is gedaan in werkput 7 (akkersleuf), waar een fragment van een 

Romeinse boogfibula gevonden is. Het gaat om de beugel met aanzet van de veerrol. 

De naald, naaldhouder en de veerrol ontbreken. De beugel is bovenop versierd met 

een groef. Het precieze type was niet te determineren, maar de fibula is algemeen te 

dateren in de 1ste of 2de eeuw. De vondst is opvallend omdat Romeinse vondsten en 

sporen verder geheel ontbreken op deze vindplaats.

25.2.2 Metaalvondsten grafveld (vindplaats 24)

Ter hoogte van het grafveld zijn maar enkele metalen objecten gevonden die 

(mogelijk) met het grafveld te associëren zijn. In grafstructuur 323 is een fragment van 

een spijker gevonden (vondstnummer 6449). De associatie met de grafstructuur is niet 

zeker. Vermoedelijk is het fragment intrusief. 

Het zeven van grafkuil S9292 uit de Romeinse tijd leverde een groot aantal kleine 

brokjes ijzer op. Na het maken van röntgenfoto’s van deze brokjes bleek het echter om 

brokjes ijzerconcretie van natuurlijke oorsprong te gaan. 

Uit de afdekkende lagen in werkput 300 (S5002) is een bronzen munt afkomstig 

(vondstnummer 2203). Op basis van de dikte gaat het zeer waarschijnlijk om een 

Romeinse munt, mogelijk een as. De randen van de munt lijken bekapt te zijn, 

waardoor de munt kleiner geworden is dan oorspronkelijk het geval was.20

Vondstnummers 5975 en 6310 afkomstig uit de afdekkende lagen in respectievelijk 

werkputten 204 en 210 betreffen kleine gesmolten fragmenten brons, waarbij het 

mogelijk om restanten van verbrande grafgiften / kledingattributen gaat. Gezien de 

ligging van een middeleeuwse nederzetting ter hoogte van het grafveld kan echter niet 

worden uitgesloten dat het om hier om jonger materiaal gaat. 

25.2.3 Metaalvondsten nederzettingen Romeinse tijd (vindplaatsen 21, 
22 en 23)

Het onderzoek ter hoogte van vindplaatsen 21, 22 en 23 heeft in totaal 352 metalen 

objecten opgeleverd. Dit materiaal is in eerste instantie gewaardeerd, waarbij een 

groep van  102 objecten geselecteerd is voor verdere analyse. Het gaat daarbij om 

objecten die op basis van context of op basis van specifieke kenmerken in de Romeinse 

tijd te dateren zijn. Deze groep is verder onder te verdelen in 15 objecten van 

koperlegering, 1 object van lood en 86 objecten van ijzer.

20  De in dit hoofdstuk beschreven Romeinse munten zijn gedetermineerd door drs. P. Beliën (De 
Nederlandse Bank)
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Een deel van de determinaties van ijzeren objecten is gedaan aan de hand van 

röntgenfoto’s. Enkele van de niet determineerbare brokken konden op deze wijze 

alsnog gedetermineerd worden. 

Beschrijving objecten

Munten
Het onderzoek op deze vindplaatsen heeft in totaal zes Romeinse munten opgeleverd. 

Het gaat bij alle exemplaren om bronzen munten. Alle munten zijn afkomstig uit het 

plaggendek (S5510). De munten waren relatief sterk gesleten, maar het grootste deel 

was nog wel determineerbaar (tabel 25.8).

De munten dateren grotendeels uit het einde van de 1ste eeuw en de 2de eeuw. 

Dit komt min of meer overeen met het muntbeeld dat Aarts schetst van rurale 

nederzettingen in het Maas-Demer-Schelde gebied geeft.21

V_nr. put spoor denominatie autoriteit muntplaats jaar catalogus NUMISnr.

1888 12 5010 as /dupondius Vespasianus (69-79) 
of Titus (79-81)

69-81 1107928

6380 212 5510 sestertius Marcus Aurelius 
(161-180), Diva 
Faustina II (†175)

Rome 175-180 RIC III. 
1706

1107929

6381 213 5510 dupondius Marcus Aurelius 
(161-180) 

Rome 168-170 RIC III. 982 1107925

6382 213 5510 sestertius Antoninus Pius 
(138-161)

Rome 138-161 1107930

6391 213 5510 as / dupondius ondetermineerbaar 50-200 1107927

6741 220 5510 as Domitianus (81-96) Rome 84-85 RIC II. (2) 
227-228 / 
305 / 385 
/ 418

1107926

Fibulae en sieraden
Mantelspelden, zogenaamde fibulae, vormen een gebruikelijke artefactgroep op 

(inheems-) Romeinse vindplaatsen. Het onderzoek op vindplaats 21 heeft fragmenten 

van een bronzen fibula opgeleverd (V6683). Het stuk is afkomstig uit het verdiepte 

stalgedeelte van huis 369.  Het gaat om kleine fragmenten van waarschijnlijk de 

beugel. Het precieze type fibula kon door de fragmentatie niet worden bepaald.

Vondstnummer 6665, afkomstig uit het esdek op vindplaats 22 betreft het uiteinde van 

een bronzen pin of armband. Het uiteinde bestaat uit een halfronde knop. De knop lijkt 

rondom versierd geweest te zijn met twee dunne parallelle groeven, hoewel dit door 

verwering niet geheel duidelijk was. Armbanden van dit type komen regelmatig voor 

op (inheems-)Romeinse vindplaatsen,22 maar zijn niet nauwkeuriger te dateren dan 

Romeinse tijd. 

Overige objecten van koperlegering
Bij de overige objecten van koperlegering was de precieze functie veelal onduidelijk. 

Het gaat overwegend om fragmenten van grotere objecten. De stukken zijn als volgt te 

beschrijven: 

- Vondstnummer 6739 (plaggendek (S5510) op vindplaats 21): een bronzen knop met 

staafje, vermoedelijk te determineren als beslag.

- Vondstnummer 6940 (paalkuil van huis 386): een hol pionvormig uiteinde van een 

onbekend groter object.

- Vondstnummer 6714 (potstal huis 369): een puntig toelopend staafje met 

omgebogen uiteinde.

21  Aarts 2007
22  Bijvoorbeeld Nistelrode-Zwarte Molen (Meurkens 2007) en Uden-Noord (Meurkens 2013)

Figuur 25.16
Bronzen dupondius van Marcus Aurelius uit 
168-170 (V6381). Schaal (schaal 1:1).

Tabel 25.8 
Determinatie van de Romeinse munten uit 
Best-Aarle

Figuur 25.17 
Uiteinde van een bronzen pin/armband 
(V6665)

Figuur 25.18
Pionvormig fragment van een onbekend 
object van koperlegering (vnr. 6940). 
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Daarnaast zijn nog een niet determineerbaar brokje (vnr. 6729) gevonden en twee 

bronsfragmenten die deels gesmolten lijken te zijn (vnrs. 6941 (huis 386) en 7033 

(paalkuil) ). Mogelijk wijzen deze stukken op locale productie van bronzen voorwerpen 

in de nederzetting. 

Objecten van lood
Het enige object van lood dat met zekerheid in de Romeinse tijd te dateren is, is 

gevonden in het verdiepte stalgedeelte van huis 369. Het gaat om een gebogen en 

getordeerd staafje. De oorspronkelijke functie van het object is onduidelijk.

Objecten van ijzer
De groep ijzeren objecten omvat in totaal 86 objecten. Het grootste deel van de 

objecten bestaat echter uit (fragmenten van) spijkers (N=25), krammen (N=3) en 

plaatjes (N=3). Vermoedelijk is dit materiaal deels gebruikt in de constructies van de 

huizen. Daarnaast zijn verschillende kleine niet determineerbare brokjes gevonden 

(N=29).

De herkenbare ijzeren objecten zijn als volgt te beschrijven

Vondstnummer 6777 (paalkuil van een van de ingangen in huis 370). Mes, compleet.

Vondstnummer 6938 (verdiept stalgedeelte huis 386). Lans- of speerpunt, compleet.

Vondstnummer 6939 (dakdragende wandstijl van huis 386). Compleet ijzeren mes. De 

ijzeren greepangel van het mes heeft een bronzen kern met omgebogen uiteinde.

Vondstnummer 6942 (verdiept stalgedeelte huis 386). Haaksleutel, grotendeels 

compleet. 

Vondstnummer 6963 (paalkuil van huis 386). IJzeren ring.

Vondstnummer 6863 (middenstijl huis 386). In een van de middenstijlen (spoor 12302) 

van huis 386 werden 40 (fragmenten van) ijzeren objecten gevonden. Naast 

brokjes, spijkers en een kram zijn 14 fragmenten afkomstig van een plat object met 

doorboringen. Vermoedelijke gaat het om een stuk beslag. 

Verspreiding en context van de objecten
Gezien het relatief kleine aantal metalen kunnen aan de verspreiding niet al te 

veel conclusies worden verbonden. Opvallend is wel de hoeveelheid metaal die 

is aangetroffen in de sporen van huis 386, zeker in vergelijking met de andere 

plattegronden. Het lijkt echter niet aannemelijk dat deze concentratie te verklaren is 

vanuit statusverschillen tussen huis 386 en de andere plattegronden. De aangetroffen 

voorwerpen betreffen namelijk uitsluitend reguliere gebruiksvoorwerpen of 

fragmenten die als afval te bestempelen zijn.

In twee gevallen zijn de objecten te interpreteren als intentionele deposities, 

mogelijk in het kader van bouw- of verlatingsoffers. In beide gevallen gaat het om 

complete messen, waarvan één gevonden is in een paalkuil van de ingangspartij van 

huis 370 (vondstnummer 6777) en één in een dakdragende wandstijl van huis 386 

(vondstnummer 6939).  

Conclusie
De Romeinse vindplaatsen 21, 22 en 23 hebben een relatief kleine groep metalen 

objecten uit de Romeinse tijd opgeleverd. De samenstelling van het complex is 

goed vergelijkbaar met dat uit andere inheems-Romeinse nederzettingen in het 

MDS-gebied. Afgezien van de munten was geen van de objecten op basis van de 

karakteristieken nauwkeuriger te dateren dan Romeinse tijd. Uit de verspreiding van 

metalen objecten blijkt dat opvallend veel van het metaal gevonden is ter hoogte 

van huis 386. Het is echter maar de vraag of hieruit conclusies over statusverschillen 

getrokken kunnen worden, aangezien het overwegend om reguliere gebruiksvoorwer-

pen gaat.

Figuur 25.19
Een selectie van de ijzeren voorwerpen. Van 
beneden naar boven: V6777, V6938, V6939, 
V6942 en V6963. ©Restaura.
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25.3 Het slakmateriaal van Aarle te Best (gemeente Best)23

Patrick de Rijk

25.3.1 Inleiding

Tijdens archeologisch onderzoek op de locatie Aarle te Best zijn 242 stukken slak 

met een gezamenlijk gewicht van ca. 7,9 kg gevonden (zie determinatielijst bijlage 

25.3). Het materiaal komt voornamelijk uit S8143, een min of meer rond spoor dat 

vermoedelijk in de ijzertijd kan worden gedateerd.

25.3.2 Slakmateriaal

Als slaktypen zijn de categorieën erts, smeedslak en niet-metaalslak herkend (tabel 

25.9 en bijlage 25.3).

type n G (kg) n (%) G (%)

erts 19 1,9 7,9 23,9

ijzerrijke smeedslak 172 5,3 71,1 66,7

silicaatrijke smeedslak 35 0,4 14,4 5,3

haardwand 14 0,3 5,8 3,2

niet-metaalslak 2 0,0 0,8 0,9

totaal 242 7,9 100,0 100,0

Erts
Bij het onderzoek zijn 19 stukken moerasijzererts gevonden. Daarnaast bevat 

de restgroep (die niet in bovenstaande tabel is opgenomen) nog 58 fragmenten 

ijzerconcretie. Het verschil tussen beide hangt samen met het ijzergehalte, waarbij de 

eerste meer ijzer bevat dan de laatste. Het verschil tussen beide is glijdend. Aangezien 

geen sporen voor de productie van ijzer zijn gevonden, is het waarschijnlijk dat erts en 

concretie van nature op de vindplaats voorkomen. Interessant is wel dat vier stukken 

erts deels magnetisch zijn, wat op verhitting duidt. De reden hiervoor is onduidelijk.

Smeedslak
Smeedslak is het reactieproduct van het geoxideerde oppervlak van het ijzer dat in de 

haard wordt verhit met brandstofas en leem van de smeedhaard. Daarnaast kan de 

smid ook welzand gebruiken en kunnen insluitingen en verontreinigingen in het ijzer, 

zoals resten productieslak, door de smeedslak worden opgenomen. Afhankelijk van de 

hoeveelheid ijzer die reageert, ontstaat ijzerrijke tot ijzerarme smeedslak. De overgang 

tussen beide typen is glijdend.

De gevonden smeedslak is voornamelijk van het ijzerrijke type. Het zwaarste en 

grootste exemplaar weegt meer dan een kilo en meet ca. 11 x 15 x 5 cm. Dit is een 

uitzondering. De overige fragmenten wegen, op een stuk van 538 g na, allemaal 

minder dan 250 g. Dit is beduidend lichter dan die van soortgelijke slak van andere 

Romeinse en middeleeuwse vindplaatsen. Ook het formaat is kleiner. Zij meten 

gemiddeld 5 x 6 x 2 cm. Enkel de slak uit de ijzertijd nederzetting Valkenswaard24 en 

Maastricht-Aachen-Airport is vergelijkbaar klein.25

23  Deze paragraaf is een bijna letterlijke weergave van het rapport A13–001–S van Archeomedia 
(De Rijk 2013). Toegevoegd is alleen een paragraaf over de verspreiding en datering van het 
materiaal.

24  De Rijk 2013.
25  De Rijk 2010.

Tabel 25.9
Aantal (n) en gewicht (G) van de in Aarle 
aangetroffen slak per categorie.
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Qua vorm zijn vooral planoconvexe stukken te herkennen, dat wil zeggen slak die 

halfbol van onder is en vlak van boven. Deze vorm is karakteristiek voor smeedslak. 

Afdrukken en insluitingen van houtskool geven aan dat dit als brandstof in de haard 

werd gebruikt. Dit wordt bevestigd door een groot aantal (n=110) kleine houtskoolrijke 

fragmenten die door roest en deels ook kleine stukjes slak aan elkaar zijn gekit. Zij 

komen alle uit S8143 en stellen mogelijk de laatste vulling van de smeedhaard voor. Dit 

materiaal wordt in de regel nooit gevonden. De ijzerrijke omgeving (grondwater, slak) 

zal voor de conservering hebben gezorgd.

Ongeveer 50% van de slak is (partieel) magnetisch. In vergelijking met andere 

vindplaatsen met smeedslak is dat een gemiddelde hoeveelheid. Het magnetisme 

wijst op ijzer dat of in metallische vorm of als het ijzeroxide magnetiet in de slak is 

ingesloten. Dit kan gebeuren als meer ijzer verloren gaat dan andere slakvormende 

componenten (as, haardwand) aanwezig zijn, bijvoorbeeld als relatief schoon ijzer 

bij relatief lage temperaturen wordt verhit of als stukjes ijzer van ijzer van slechte 

kwaliteit afbreken.
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Figuur 25.20
Overzicht van de verspreiding van smeedslak-
ken op vindplaats 11.
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Het aandeel silicaatrijke slak is eveneens gemiddeld en is een aanwijzing voor een 

relatief hoge smeedtemperatuur. De gevonden silicaatrijke slak is veelal onregelmatig 

gevormd, licht en deels verglaasd. Daarnaast komen planoconvexe vormen voor. 

De meeste fragmenten zullen in de buurt van het hitteschild (het wandje dat tussen 

de haard en blaasbalg in stond en de laatste tegen vonken en hitte uit de haard 

beschermde) zijn ontstaan.

Van het hitteschild zijn enkele fragmenten gevonden. Twee stukken tonen mogelijk 

nog de resten van een ronde opening van ca. 2,5 cm. Eén hiervan lijkt blokvormig te 

zijn. Het is daarom goed mogelijk dat een bloktuyère werd gebruikt. Deze werd in 

het hitteschild ingelaten en kon worden vervangen in het geval dat slak het blaasgat 

verstopte. Bloktuyères zijn onder andere in nederzettingen uit de Romeinse tijd in 

Noordwest-Duitsland gevonden.

De vorm van de smeedhaard kan aan de hand van leemdelen die aan de slak hechten, 

worden afgeleid. Op grond hiervan lijkt de haard minstens één vlakke tot licht geronde 

zijde te hebben gehad (de zijde met het hitteschild), die min of meer hoekig in een 

andere zijde overging. Deze zijdes gingen wederom hoekig in de bodem over, die 

licht concaaf en met klei of leem bekleed was. Het is onduidelijk of de smeedhaard in 

de bodem ingegraven of verhoogd was. Indien S8143 als smeedhaard wordt geduid, 

zou deze ingegraven zijn geweest. De diameter (ca. 80 cm) en diepte (ca. 25 cm) zijn 

niet ongewoon voor een dergelijke functie. Vreemd voor een haard is evenwel het 

ontbreken van sporen van hitte. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat dit spoor 

een afvalkuil is geweest waar de smid zijn afval gestort heeft. De mogelijke aslaag 

op de bodem, gevolgd door een slakarme en een slakrijke laag zouden op die manier 

kunnen worden verklaard. Bovendien is de aangetroffen slak afkomstig van meerdere 

malen smeden; het materiaal dat de smid juist niet in zijn haard wil hebben.

Niet-metaalslak
Dit type slak heeft overeenkomsten met silicaatrijke smeedslak. De fragmenten zijn 

onregelmatig gevormd, relatief licht en silicaatrijk met een vesiculaire structuur. In één 

geval betreft het, gezien de gelaagde opbouw, mogelijk afval dat bij het pottenbakken 

is ontstaan (V5037). Het andere fragment is vermoedelijk als verbrandingsrest uit een 

met steenkool gestookte oven te duiden (V5870). Een stuk cokes (V5601) is een verdere 

aanwijzing dat materiaal uit de Nieuwe tijd op de vindplaats aanwezig is.

25.3.3 Verspreiding en datering

De smeedslakken zijn hoofdzakelijk afkomstig uit het centrale deel binnen vindplaats 

11 met nederzettingsresten uit de late bronstijd en ijzertijd (figuur 25.20). Op grond 

van enkele gedateerde contexten is het aannemelijk dat de smeedactiviteiten in de 

tweede helft van de midden-ijzertijd en/of de eerste helft van de late ijzertijd hebben 

plaatsgevonden (tabel 25.9).
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Wp Sp Vul n

102 6045 1 8 depressie

110 6339 1 1 sloot Nieuwe tijd

121 6781 1 1 huis 160 typologisch lbt-vijt, maar 14C in 4e,3e eeuw voor Chr.

122 aanleg 0 1

124 7163 1 7 waterput 191 (nazak) ca. 299 voor Chr.

126 7103 1 1 los paalspoor

126 7107 1 1 spieker 142

126 7047 1 1 depressie

130 aanleg 0 1

139 7687 3 4 waterput 266 (boven-
in opvulling/nazak) ca. 200 voor Chr.

141 7748 1 3 huis 212 4e-3e eeuw v. Chr.

143 aanleg 0 1

148 aanleg 0 3

149 8109 1 7 spieker 233

149 8143 1 en 2 167 afvalkuil

160 aanleg 0 1

161 aanleg 0 1

162 aanleg 0 1

25.3.4 Conclusie

In Best-Aarle is ijzer gesmeed in de de midden-ijzertijd en/of de eerste helft van de late 

ijzertijd. Waar dit ijzer vandaan kwam, is onduidelijk. Aanwijzingen voor de productie 

van ijzer ter plekke zijn niet aangetroffen. Het gevonden moerasijzererts en de stukken 

ijzerconcretie komen waarschijnlijk van nature voor in de omgeving van de vindplaats.

De smeedslak kan door de eenvormigheid van het materiaal als afkomstig van één 

complex worden beschouwd. De geringe grootte en het geringe gewicht van de 

fragmenten lijken een datering in de ijzertijd te bevestigen. Of spoor 8143, waarin het 

merendeel van de slak gevonden is, de smeedhaard is, lijkt gezien het ontbreken van 

sporen van hitte-inwerking en het voorkomen van slak van meerdere malen smeden, 

onwaarschijnlijk. Op grond van het verspreidingsbeeld zal de smeedlocatie ergens 

centraal binnen vindplaats 11 hebben gelegen. Slak met een datering in de ijzertijd is 

niet uniek voor Nederland, maar toch wel erg zeldzaam. 

25.4 Archeozoölogische resten

Judith van der Leije

25.4.1 Inleiding

Bij het onderzoek zijn 1434 fragmenten dierlijk bot aangetroffen (zie bijlage 25.4). Voor 

de determinatie van het materiaal is gebruik gemaakt van de vergelijkingscollectie van 

de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden en het Laboratorium protocol 

archeozoölogie van de ROB.26 De fragmenten die niet op soortniveau gedetermineerd 

kon worden zijn, indien mogelijk, op diergroep ingedeeld: groot zoogdier (rund, paard), 

middelgroot zoogdier (schaap/geit, varken, hond) of klein zoogdier (kat, konijn, haas, 

kleine roofdieren, egel, mol, muis). 

Voor de leeftijdsbepaling van de aangetroffen individuen is gebruik gemaakt van de 

vergroeiing van de epifysairschijven met de diaphyses van het postcraniale skelet. De 

leeftijd waarop deze vergroeiing voor de afzonderlijke elementen plaatsvindt is geïn-

ventariseerd door Habermehl.27 Daarnaast is gekeken naar de doorbraak, wisseling en 

26  Lauwerier, 1997.
27  Habermehl, 1975.

Tabel 25.9
Overzicht van de context van de smeedslakken.
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slijtage van de gebitselementen. De doorbraak en wisseling van het gebit is voor de 

runderen volgens Silver28, voor  de slijtagestadia is de methode van Grant29 gebruikt 

en de indeling in leeftijdsgroepen is op Higham30 gebaseerd. Voor de paarden is de 

kroonhoogte van de kiezen gemeten volgens de methode van Levine. 31 Verder is de 

aanwezigheid van pathologieën, bewerkings-, vraat- en brandsporen vastgelegd.

25.4.2 Resultaten

De resultaten van het archeozoölogisch onderzoek worden hieronder per vindplaats 

gepresenteerd.

Vindplaats 42 uit de Nieuwe tijd
Tijdens het veldwerk op vindplaats 42 zijn 195 botfragmenten (maximaal 107 

elementen) verzameld, met een totaal gewicht van 740 gram (tabel 25.10). Het 

materiaal is matig geconserveerd en sterk gefragmenteerd. Het bevindt zich in 

stadium 2 of 3 zoals beschreven door Huisman32, wat inhoudt dat de buitenste 

concentrische botlagen afbladderen en het oppervlak ruw verweerd is. De matige 

conservatie komt ook tot uitdrukking in de tand-bot index, 85% van de aangetroffen 

fragmenten bestaat uit gebitselementen. Het resultaat is dat met name de gebits-

fragmenten gedetermineerd konden worden, het meeste botmateriaal bleek niet 

determineerbaar. Iets meer dan 90% van het materiaal kon op soortniveau worden 

gedetermineerd, het overige materiaal was te gefragmenteerd om een soortbepaling 

mogelijk te maken. Het meest voorkomend is rund (48%), verder zijn paard, varken en 

schaap/geit aangetroffen. 

Ongeveer 6% van het materiaal is verbrand. Door de fragmentatie van dit materiaal 

kon dit niet worden gedetermineerd. Vraat- en of slachtsporen zijn niet waargenomen. 

Ook zijn er geen skeletresten met pathologieën aangetroffen.

Op één klein verbrand fragment na, dat uit een bodemlaag is verzameld, is al het 

materiaal afkomstig uit greppels, kuilen en een bodemverbeteringskuil. 

Soort Fragmenten Fragmenten Elementen Elementen Gewicht 
(gr.)

Gewicht 
(%)(N) (%) (N) (%)

rund 93 47,7 79 74 116,2 15,7

paard 64 32,8 14 13.4 592,4 80,1

schaap/geit 12 6,2 1 0.9 5,4 0,7

varken 9 4,6 1 0.9 2,3 0,3

groot zoogdier 1 0,5 1 0.9 3,7 0,5

niet determ. 16 8,2 11 9.9 19,6 2,7

totaal 195 100,0 107 100 739,6 100,0

Vindplaats 11 uit de late bronstijd - ijzertijd
Op vindplaats 11 zijn slechts 13 fragmenten verzameld. Het betreft 12 zeer kleine 

fragmenten verbrand bot met een totaal gewicht van 14,8 gram en een werktuig 

gemaakt van edelhert gewei. Dit werktuig wordt besproken in  paragraaf 25.5.

De verbrande fragmenten zijn afkomstig uit diverse contexten (zie tabel 25.11). 

Doordat de fragmenten zo klein zijn (gemiddeld 1.2 gram) konden ze niet worden 

gedetermineerd. Wel is geprobeerd vast te stellen of het resten van menselijke 

28  Silver, 1969.
29  Grant, 1982.
30  Higham 1967
31  Levine, 1982.
32  Huisman etal, 2006. 

Tabel 25.10
Aantallen en gewicht per soort, vindplaats 42.
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crematies betreft of verbrande dierlijke resten. Voor enkele fragmenten kon met 

zekerheid gezegd worden dat ze dierlijk zijn. Voor de overige fragmenten kon dit 

gezien de sterke fragmentatie niet met zekerheid worden bepaald, maar lijkt een 

dierlijke herkomst waarschijnlijk.

De meeste fragmenten hebben een brandgraad stadium V. Dit komt overeen met 

temperaturen van minimaal 800oC. Dit zijn temperaturen welke geassocieerd worden 

met volledige crematies. Eén fragment is minder volledig verbrand (vnr 5846). Dit 

fragment is afkomstig uit spoor 8143, de kuil met smeedslakken, en zal tussen de 

600oC en 800oC verhit zijn. Dit fragment heeft afgeronde kanten. Mogelijk is deze 

afronding veroorzaakt door tafonomische processen, maar ook de wijze van depositie 

of het gebruik alvorens depositie kunnen voor deze afronding verantwoordelijk zijn. 33

vnr spoor structuur context determinatie N gewicht 
(gr.)

brand-
graad

5094 6045 depressie 1 2.1

5233 7047 depressie 5 3.3

5846 8143 Kuil met smeltslakken mogelijk dierlijk 1 1.3 IV tot V

5894 8394 310 kuil huisplattegrond dierlijk 2 1.2 V

5294 6313 173 paalkuil huisplattegrond mogelijk dierlijk 1 4 V

6007 8394 310 kuil huisplattegrond ribfragment, mogelijk dierlijk 1 0.1 V

6175 8065 270 paalkuil huisplattegrond dierlijk 1 2.8 V

Vindplaatsen 33, 41, 51 en 52 uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd (cluster C)
Tijdens het veldwerk op vindplaats 42 zijn 195 botfragmenten (maximaal 107 

elementen) verzameld, met een totaal gewicht van 740 gram. 

Ruim 30 % van het bot kon op soort gedetermineerd worden (tabel 25.12). Naast 

enkele fragmenten van schaap/geit, varken en vogel, zijn rund en paard de meest 

aangetroffen soorten. 

Het grootste deel van het botmateriaal (80%) is afkomstig uit spoor 1765 en kenmerkt 

zich door een betere conservering en fragmentatiegraad. In dit 19e eeuwse dierengraf 

bevonden zich de resten van twee runderen, waarschijnlijk een koe van ca. 30 jaar 

en een kalf van 0-3 jaar oud. Het kleinste dier bevond zich onder in de kuil en hierop 

was de koe neergelegd (figuur 25.21). In het veld is vastgesteld dat het volwassen 

rund compleet was maar slechts gedeeltelijk in verband lag. Zo was de wervelkolom 

wel intact, maar waren de ribben los gekapt en lagen met een andere oriëntatie in de 

kuil. De ribben liggen dan onderling evengoed in verband, hetgeen erop duidt dat het 

karkas niet volledig is uitgebeend. Naast de resten van de beide runderen bevatte de 

kuil ook enkele “losse” fragmenten van schaap/geit (0 jaar) en varken (11 jaar).

Een klein deel van de botfragmenten (220 fragmenten) is verspreid over de 

vindplaatsen van cluster C aangetroffen, in kuilen, greppels, waterputten  en 

een potstal. Dit materiaal was over het algemeen matig geconserveerd en sterk 

gefragmenteerd; bijna 20% vertoont sporen van verbanding. Vermeldenswaardig is de 

vondst in de vulling van de 10e eeuwse waterput 540 van een fraaie benen fluit (V3357), 

vervaardigd uit het bot van een grote vogel. De fluit is 17,3 cm lang en heeft een 

doorsnede die varieert van 1,3 tot 1,8 cm (figuur 25.22). 

Sporen van menselijk handelen beperken zich tot drie fragmenten met snij- en 

haksporen. Het gaat om kleine snijsporen op een fragment van een metapodium van 

de volwassen koe uit diergraf spoor 1765, haksporen op een fragment van femur van 

een groot zoogdier uit greppelspoor 1305 en haksporen op een botfragment van een 

rund uit waterput 629.  Skeletresten met pathologieën zijn niet waargenomen. 

33  Het materiaal is geanalyseerd door S. Lemmers van het laboratorium voor Human Osteaoar-
chaeology van de Universiteit Leiden.

Tabel 25.11
Botmateriaal vindplaats 11.
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Soort Fragmenten Fragmenten Elementen Elementen Gewicht 
(gr.)

Gewicht 
(%)(N) (%) (N) (%)

rund 219 17,8 86 34,1 5160,6 65,1

paard 155 12,6 - 0,0 114,3 1,4

schaap/geit 1 0,1 1 0,4 6,2 0,1

varken 2 0,2 2 0,8 18,2 0,2

groot zoogdier 341 27,8 62 24,6 2126,2 26,8

middelg/groot zoogdier 50 4,1 30 11,9 92 1,2

vogel 1 0,1 0,0 0,0

niet determ. 458 37,3 71 28,2 413,3 5,2

totaal 1227 100,0 252 100,0 7930,8 100,0

Conclusie
Het materiaal biedt nauwelijks aanknopingspunten om uitspraken te doen over de 

voedsel- en landbouweconomie. Het materiaal uit de ijzertijd is te beperkt in omvang 

en kon bovendien niet op soort gedetermineerd. Bij het bot uit de middeleeuwen en 

Nieuwe tijd overheerst rund en in mindere mate paard.

Merendeels gaat het om afval dat in kuilen en greppels is gedeponeerd. Enkele 

deposities – het rundergraf en de benen fluit – lijken een bijzondere betekenis te 

hebben (zie hoofdstuk 17).

Tabel 25.12
Aantallen en gewicht per soort, vindplaatsen 
33, 41, 51 en 52.

Figuur 25.21
Kuilspoor 1765 met een compleet 
runderskelet.

Figuur 25.22
Benen fluit (©Restaura).
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25.5 Gebruikssporenonderzoek op een werktuig van gewei van 
de opgraving Best Aarle

Maaike S. Siebelink en Annelou van Gijn

25.5.1 Inleiding

Tijdens de opgraving Best Aarle is op vindplaats 21 in waterput 409 (ca 431 voor Chr.) 

een stuk edelhertgewei met een opvallend bewerkte punt ontdekt. Besloten is om dit 

voorwerp te onderzoeken op de aanwezigheid van gebruikssporen omdat niet direct 

duidelijk was waar het voor gediend zou kunnen hebben. Het object is bestudeerd 

met een stereomicroscoop (Wild M3Z; vergrotingen 10-64x) en een metaalmicroscoop 

(Nikon Optiphot met losse arm; vergrotingen 150-300x). Met de stereomicroscoop zijn 

eventueel aanwezige productiesporen duidelijk te onderscheiden en kan een beeld 

worden gekregen van de algehele slijtage van een artefact. De metaalmicroscoop is 

geschikt voor het bestuderen van de aard van de glans en de verspreiding hiervan over 

het oppervlak van een artefact. Dit maakt  het mogelijk om het bewerkte materiaal en 

de uitgevoerde beweging af te leiden.34 

25.5.2 Fabricage 

Het voorwerp is gemaakt van de stang van een edelhertgewei waarbij de kroon, de 

middentak en de ijstak zijn verwijderd. De breukvlakken van de middentak en de 

ijstak wijzen erop dat het harde deel van het gewei rondom is ingesneden, waarna het 

resterende sponzige gedeelte kon worden afgebroken. Of en hoe het uiteinde van de 

steel bewerkt is (daar waar de kroon is verwijderd), is niet meer zichtbaar door post-

depositionele beschadigingen. De oogtak is aangepunt, vermoedelijk met een metalen 

mes maar de uiterste tip ontbreekt, waarschijnlijk als gevolg van post-depositionele 

beschadingen. 

25.5.3 Aard van de gebruikssporen

Het werktuig, dat nog het meeste lijkt op een hak of haak, is deels goed bewaard: met 

name de aangepunte oogtak is in goede staat, op het puntje na. De stang daarentegen 

is vrij sterk verweerd en bros. Op de aangepunte oogtak is gebruiksglans zichtbaar. Het 

gaat om een glans met een gladde textuur, die het meest lijkt op experimentele sporen 

van contact met zacht hout. Er is geen eenduidige richting van gebruik zichtbaar in de 

vorm van krasjes of een  lineaire distributie van de gebruiksglans. De sporen, die zich 

uitstrekken over een aantal centimeter, zijn zichtbaar langs de gehele bewerkte punt 

maar zijn het sterkst ontwikkeld aan de concave onderzijde van de aangepunte oogtak. 

De facetten aan deze kant van het werktuig zijn voor een deel zover uitgesleten dat ze 

licht concaaf zijn. Ook zijn de ribben hier sterker afgerond dan aan de bovenzijde van 

de punt. Dit wijst erop dat de punt vooral aan de onderzijde in contact kwam met het 

bewerkte materiaal, in dit geval waarschijnlijk zacht hout.

De gebruikssporen op de aangepunte oogtak duiden op een vrij intensief gebruik van 

de punt. Het is daarom vreemd dat sporen van het langdurig vasthouden en hanteren 

van het geweiwerktuig ontbreken: de groeven op de geweistang, waar het werktuig 

34  Van Gijn, 2006, 2010
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moet zijn vastgehouden, zien er relatief vers uit. Bij langdurig gebruik en hanteren zijn 

deze meestal grotendeels afgesleten en afgerond.35 Dit zou kunnen betekenen dat de 

taak die met dit werktuig werd uitgevoerd op zich niet zoveel tijd vergde,waardoor de 

duur van het hanteren en vasthouden van het voorwerp beperkt bleef. Daarentegen 

sleet de aangepunte oogtak wel relatief snel wat erop wijst dat de uitgevoerde taak 

weliswaar kort van duur was, maar wel intensief van aard.

25.5.4 Interpretatie

Het voorwerp lijkt op het eerste gezicht op een hak zoals we die ook kennen voor het 

loswerken van de grond of voor het uithakken van vuursteenknollen uit hun kalkmatrix 

. De sporen op het werktuig komen wat betreft distributie en specifieke kenmerken 

echter niet overeen met die welke we experimenteel kennen van het bewerken van 

grond. Ook het lostikken van stenen uit een zachtere matrix is onwaarschijnlijk: 

achter de punt zou de glans sterker ontwikkeld moeten zijn en bovendien lijkt de 

breuk aan het eind van de punt eerder een post-depositionele oorsprong te hebben. 

De gebruiksglans is naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door contact met zacht 

hout. De specifieke configuratie van sporen zoals hierboven beschreven heeft geleid 

tot een alternatieve interpretatie van het voormalig gebruik van dit werktuig namelijk 

35 Louwe Kooijmans et al., 2001

Figuur 25.23. 
Beide zijden van het werktuig van gewei. 
Schaal 1:4. © Hemminga/Archol.
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als haak om bijvoorbeeld fuiken of bossen (wilgen)takken uit het water te trekken. De 

vorm van het object is hier zeer geschikt voor, vooral door de aangescherpte punt op 

de licht gebogen oogtak. Een dergelijk werktuig wordt niet intensief gebruikt maar 

slechts incidenteel. Dit zou de afwezigheid van sterk ontwikkelde sporen van hanteren 

en vasthouden verklaren. Daarentegen is de druk op de binnenkant van de haak door 

de fuiken of takkenbossen wel aanzienlijk. De distributie van de gebruiksglans over 

de gehele tip en de vrij sterk gesleten concave binnenkant van de haak, ondersteunen 

deze interpretatie.  

Het zou interessant zijn om het voorwerp te vergelijken met de gewei ’hak’ uit 

het Klokbekergraf van Molenaarsgraaf.36 Dit voorwerp is aangetroffen met enkele 

vishaakjes van been en wat vuursteen. Hoewel daterend in een veel vroegere periode 

zou ook dit werktuig wel eens te maken kunnen hebben met het ophalen van fuiken. 

25.6 Glazen sieraden uit de late ijzertijd

Pepijn van de Geer

Onder het vondstmateriaal van de opgraving Best –Aarle zijn 3 fragmenten van glazen 

sieraden aanwezig. Het gaat om twee fragmenten van La Tène-armringen (tabel 25.13) 

en om een kraal. 

Glazen armringen
Het eerste fragment (V5858) is afkomstig uit het plaggendek (S5510) op vindplaats 

11. Het fragment werd gevonden in put 160, ter hoogte van spiekers 253 en 254, die 

beide deel uit maken van een groter cluster spiekers in deze put. Het gaat om een zeer 

donkerpaars,bijna zwart, D-vormig fragment zonder verdere versiering. Het glas is 

enigszins slordig afgewerkt en lijkt afgekoeld te zijn voordat al het glas volledig was 

samengesmolten. Typologisch gezien gaat het om het type 3a in de typologie van 

Haevernick.37

36  Louwe Kooijmans, 1974.
37  Haevernick 1960.

Figuur 25.24
Detailopname van de punt van de oogtak. 
Duidelijk zichtbaar is de gebruiksglans. 
© Hemminga/Archol.
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Het tweede fragment (V6568) is gevonden in een paalkuil in put 213. Het spoor kon 

niet aan een structuur toegewezen worden, maar ligt wel tussen een aantal huisplat-

tegronden (structuren 350,351 en 398) uit de Romeinse tijd. Het is afkomstig van een 

armring van blauw doorzichtig glas met een D-vormig profiel. Over de halve lengte 

van het fragment bevindt zich geel ondoorzichtig glas dat vrij dik in een zigzaglijn 

is aangebracht op de buitenkant van de armring. Het fragment is van het type 3b. 

Opvallend aan dit fragment is dat het verbogen is tot een vingerring of hanger met een 

diameter van ca. 2,5 cm. Het glas vertoont duidelijk sporen van verhitting en met name 

de versiering vertoond tekenen van verbranding. Het gele glas is zijn glans verloren en 

ruw geworden. Ook is langs de randen een deel van de gele kleur verloren gegaan.

La Tène-glas komt veelvuldig voor in het Nederrijnse gebied. De meeste vondsten 

concentreren zich in het Oostelijk Rivierengebied, langs het Limburgse stroomgebied 

van de Maas en in het Kromme Rijngebied.38 In en rond Best zijn zij echter vrij 

zeldzaam. De enige andere bekende vondst van La Tène-glas uit de gemeente Best, 

die in Archis geregistreerd staat, is afkomstig van het naburig archeologisch onderzoek 

te Best – Dijkstraten.39 Ook uit de omliggende gemeentes zijn in totaal slechts 20 

vondsten bekend in Archis. In Straten (gemeente Oirschot) is begin jaren tachtig ook 

een fragment gevonden, samen met een glazen kraal. De overige vondsten komen 

hoofdzakelijk uit de gemeentes Eindhoven en Son en Breugel.

Armringen van het type 3a en 3b komen voor vanaf ca. 175 v.Chr. en zijn bijzonder 

populair vanaf ca. 125 v.Chr. tot aan het begin van de Romeinse tijd.40 De blauwe kleur 

is van alle tijden, maar paars glas komt vooral voor wanneer ook de hiervoor genoemde 

types het meest in zwang zijn.41 Beide fragmenten dateren dus waarschijnlijk uit de 

periode 125-15 v.Chr., hoewel het blauwe fragment mogelijke nog 50 jaar ouder is. 

vnr put vlak spoor kleur Type L (mm) B (mm) Datering opmerking

5858 160 1 5510 paars 3a 36 7 125-15 v.Chr. zeer donker paars: 
zwart uiterlijk

6568 213 2 9757 blauw 3b 32 7 175/125-15 v.Chr. secundair verbrand en 
verbogen

Een glazen kraal
Het derde sieraardfragment (V7127) is afkomstig van een blauwe kraal. Ongeveer 1/5 

van de kraal ontbreekt. De kraal is gemaakt van blauw doorschijnend glas met veel 

belletjes, heeft een diameter van 14 mm en een oog van 5mm. De breedte varieert 

tussen de 8 en 5 mm. Het smalste deel ontbreekt. Dit was duidelijke het zwakste deel 

38  Roymans en Verniers 2009.
39  Archiswaarneming 435051.
40  Peddemors 1975, 106–108; van den Broeke 1987, 39–40; Venclová 1990, 116–117; Roymans & 

Verniers 2009, 24–25.
41  Roymans & Verniers 2009, 24; Venclová 1990, 114; Peddemors 1975, 100.

Figuur 25.25
Fragmenten van La Tène –armringen (links 
V5858, rechts V6568). © Hemminga/Archol.

Tabel 25.13
Fragmenten La Tène glas uit Best –Aarle met 
de belangrijkste eigenschappen.
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van de kraal, temeer omdat het oog enigszins decentraal zit, aan de kant waar de kraal 

het smalst is.

Blauwe glazen kralen zijn bijzonder moeilijk te dateren. Het is het meest voorkomende 

type kraal en is zeer wijdverbreid, zowel in chronologische als geografische zin. Het 

glas van deze kraal lijkt iets anders van samenstelling dan het gebruikelijke blauwe La 

Tène-glas, maar blauwe kralen uit verschillende periodes zijn eigenlijk nauwelijks van 

elkaar te onderscheiden. Het fragment is aangetroffen in het verdiepte staldeel van 

een Romeinse huisplattegrond (structuur 398), niet ver van het hiervoor behandelde 

armringfragment uit put 213. Een datering in de Romeinse tijd ligt daarmee het meest 

voor de hand, maar er moet zeker rekening mee worden gehouden dat de kraal 

wellicht opspit is uit een oudere periode. 

25.7 Het glas uit de Romeinse tijd

François M.A. van den Dries

25.7.1 Inleiding

Tijdens de opgravingen te Best-Aarle zijn 7 fragmenten glas uit de Romeinse tijd 

gevonden. Deze worden hier per fragment besproken; eerst volgt het vondstnummer 

daarna informatie uit de context en vervolgens de determinatie. Getracht wordt met 

een synthese (vergelijking met vondsten uit andere opgravingen) nog extra informatie 

te verkrijgen.

25.7.2 Determinatie

V6574.002
Context: potstal (spoor 9853) van huis 350

Determinatie: Het fragment is uiteengevallen in 6 fragmenten en een hoeveelheid van 

minieme fragmenten en splinters. Wandfragment van een ribkom Isings 3 (Is.)42; er is 

geen deel van een rib gezien, maar het fragment heeft de typische gladde buitenkant 

en matte binnenkant met afdruk van de vorm en slijp- c.q. polijstsporen.43 Ook de 

kleur, naturel blauwgroen glas, is typisch voor Romeins glas. Deze kommen werden 

geproduceerd vanaf de 1e  eeuw v.C. tot in het eerste kwart van de 2e  eeuw n.C. 

Gezien de kleur zal de datering eerder Flavisch zijn dan pre-Flavisch. De kommen 

konden lang in gebruik blijven. Normaal blijft deze soort glas (soda-kalkglas) goed 

behouden in de Brabantse bodem; gezien de fragmentatie en de vele scheuren in de 

fragmenten is het mogelijk verhit geweest (bij voorbeeld in een haardvuur) en te snel 

afgekoeld, m.a.w. niet meer voldoende uitgegloeid. Geen irisering.

V6578.002
Context: potstal (spoor 9853) van huis 350

Determinatie: Bodemfragment van een ribkom Is. Drie met rest van twee smalle 

ribben; het fragment is qua kleur midden blauw en kan gekleurd zijn met een weinig 

kobaltoxide, dan wel met koperoxide en een geringe bijmenging van kobaltoxide. 

Aan de buitenzijde is het glas glanzend (fire-polishing) aan de binnenzijde iets mat, 

ondanks polijsting is nog te zien dat het glas hier op de vorm lag; tevens zijn nog twee 

ingeslepen rillen te zien. Door de kleur en de rillen moet deze ribkom als pre-Flavisch 

gedateerd worden. Zij kan echter lang in gebruik zijn gebleven. In Diessen zijn in een 

42  Isings, 1957.
43  Van den Dries, 2011b.

Figuur 25.26
Glazen kraal (V7127). © Hemminga/Archol.
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inheems-Romeinse context ook blauwe ribkommen aangetroffen;44 evenals te Sint-

Michielsgestel-Halder.45 Geen irisering. 

V6806.002
Context: potstal (spoor 11238) van huis 383

Determinatie: In dit vondstnummer bevinden zich twee verschillende glasvondsten. 

Het eerste is een zeer gefragmenteerd wandfragment van een ribkom Is. 3. Het 

fragment is identiek aan vondstnummer 6574. (zie boven). Drie brokjes zijn nog 

duidelijk herkenbaar als afkomstig van een ribkom: bij het ene de aanzetten van twee 

ribben, bij een ander de aanzet van één rib (de ribben zelf zijn afgebroken) en op alle 

drie de typische geslepen, gepolijste binnenkant. Dit fragment heeft dezelfde kleur en 

fragmentatie als vondstnummer 6574 en beide vondstnummers behoren waarschijnlijk 

tot hetzelfde individu; en daarmee datering.

Het tweede fragment is een geheel versmolten en door interne spanning 

samengetrokken  klompje glas(fragment?). Het is niet meer uit te maken tot welke 

vorm het behoort kan hebben. De kleur is de typische naturel blauwgroene kleur 

bekend van Romeinse glas, zodat met enige voorzichtigheid toch aangenomen mag 

worden dat het glas als Romeins is te dateren. Geen irisering.

V6919.001
Context: potstal (spoor 11238) van huis 383

Een bodemfragment van een dunwandige schaal of kom van naturel blauwgroen glas; 

L. 3,5, B. 1,6 H. 0,9 cm, Dm. standring ca. 8,5 cm; het fragment heeft een ingeknepen 

holle standring; de aanzet van de wand is vrij plat waarmee de vorm eerder een schaal 

dan een drinkglas zal zijn (steilere wand; modiolus Is. 37); te denken valt aan vormen Is. 

41, 42, 43, 44. Deze vormen worden met regelmaat aangetroffen in Nederland, België 

en het Rijnland. De datering is globaal vanaf Flavisch tot en met de tweede eeuw. Geen 

irisering.

V6954.002
Context: kuil (spoor 12044) binnen huis 386

Determinatie: Randfragment van een ribkom Is. 3 in naturel blauwgroen glas. L. 2,25, 

B. (dikte) 0,6, H. 1,4 cm. De lengte is niet genoeg meer om de diameter vast te kunnen 

stellen. Het fragment is aan alle zijden (behalve de breuk) bijgeslepen en iets mat; de 

binnenzijde vertoont nog een vage afdruk van de bolle mal waarop de kom is gevormd; 

de buitenzijde vertoont nog een gereedschapsindruk. Het fragment is eerder van een 

lage kom dan van een hoge. Mogelijk behoort het fragment tot hetzelfde individu (-en) 

als vondstnummers 6574 en 6806(1).

De productieperiode is, gezien de kleur, vanaf de Flavische periode (ca. 70 n. C.) tot in 

het eerste kwart van de tweede eeuw. Dergelijke kommen konden lang in gebruik zijn 

gebleven. Geen irisering.

V6987.001
Context: kuil (spoor 11955)

Determinatie: Wandfragment van een dunwandige schaal of kom van naturel 

blauwgroen glas. L. 3.0, B. 0,8 cm, de dikte is minder dan 1 mm. Het glas bevat vele 

kleine luchtbelletjes, rond of iets ovaal. Over het fragment valt niet meer te zeggen 

dan dat het Romeins is, tot de midden Romeinse tijd behoort en tot een ander individu 

dan vondstnummer 6919. Geen irisering.

44  Siemons e.a., 2002.
45  Van den Dries, 2011a.
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Synthese en conclusies
Binnen het Romeinse glas zijn minstens 5 of 6 individuen te herkennen, waaronder 

twee of drie ribkommen (1 blauwe en 1 of 2 naturel blauwgroene individuen) en twee 

open vormen zoals schalen of kommen van vrij geblazen glas. Daarnaast is nog een 

dikwandige vorm (versmolten) aangetroffen dusdanig vervormd dat het materiaal 

alleen nog herkenbaar was als Romeins glas. (Mogelijk is het nog een fragment van een 

ribkom geweest of van een prismatische fles.)

Er is  zowel over een mal gevormd als vrij geblazen glas aangetroffen; vormgeblazen 

glas, zoals prismatische flessen, karafjes voor cosmetica en bekers, ontbreekt; evenals 

sieraden (kralen en/ of armbanden). 

Het aangetroffen glaswerk was geschikt voor op tafel, voor de presentatie van eten, 

maar opvallend is er geen drinkgerei aangetroffen. Het glaswerk is daardoor slechts 

aan te merken als gebruiksglas en niet als luxe glas; evenwel zal het onderhavige  glas 

hier als luxe zijn aangezien.

De productieplaats is waarschijnlijk Keulen geweest, gezien de nabijheid. Het was ook 

het grootste productiecentrum voor glas in het noordwesten van het Romeinse Rijk 

en had zeer goede verbindingen met het achterland (o.a. Noord-Brabant) over land en 

water.  

De aangetroffen glasvondsten zullen via directe of indirecte contacten in Best zijn 

beland.

In deze behandeling is afgezien van het vernoemen van vindplaatsen en literatuur van 

vergelijkende vondsten omdat deze legio zijn; en een lang notenapparaat weinig zou 

toevoegen.

Een globale datering voor het gehele complex aan glasvondsten is: tweede helft 1e 

eeuw n. C. tot in de 3e  eeuw. De blauwe ribkomscherf is van een wat eerdere productie 

maar kan ook later in de nederzetting zijn terechtgekomen. De datering wordt dan 

overtuigender. Zo’n vroege vondst zou om echt vroeg te zijn, begeleidt moeten zijn 

met andere vroege vondsten van meerdere vondstcategorieën (glazen armbanden, 

aardewerk, brons, munten, e.d.). De datering loopt door tot in de derde eeuw omdat 

de vormen niet geheel thuis zijn te brengen en daardoor slechts globaal te dateren. 

Wel is het opvallend dat er geen typische vormen uit de derde eeuw zijn aangetroffen. 

Dus eigenlijk zou de datering blijven hangen in ROMMA (tweede helft eerste eeuw tot 

tweede helft tweede eeuw, ca. 70 -170 n. C.).

Het aantal individuen is gering maar dit is eerder de regel dan de uitzondering in 

Noord-Brabant. Het zegt weinig over de mate van romanisering, meer over de 

welvaart.46 Het beperkte aantal fragmenten per individu en de verspreiding van het 

glasmateriaal, zijn normaal voor nederzettingsvondsten. In de Romeinse tijd werd in 

specifieke gevallen gebroken glas ingezameld voor recycling. Gezien het geringe aantal 

vormen, individuen en gebruikscategoriën lijkt dit in Best-Aarle eerder niet dan wel van 

toepassing.

Op geen van de fragmenten is irisering waargenomen; dit is voor de locatie niet 

uitzonderlijk. In het algemeen wordt het Romeinse glas in het Brabantse zand weinig 

tot heel weinig aangetast door de bodemomstandigheden.

  

46  Van den Dries, 2011a.
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(of variant)

25.8 Metaal uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd

Johan Verspay

In totaal zijn 1285 metaalvondsten uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd aangetroffen. 

Dit metaal is eerst gesplitst op enerzijds spijkers en indetermineerbaar metaal (452 

stuks) en anderzijds op overige objecten (833 stuks). De spijkers en indetermineerbare 

metalen zijn niet nader onderzocht. De overige objecten zijn basaal gedetermineerd. 

De resultaten van de determinatie zijn weergegeven in bijlage 25.6.

Figuur 25.27
Aangetroffen vormen (volgens nummering 
Isings).

(of lagere variant)

Figuur 25.28
Wandfragment met rib van een ribkom 
(V6578). © Hemminga/Archol.

Figuur 25.29
Bodemfragment van een dunwandige schaal 
of kom met standring (V6919). © Hemminga/
Archol.
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25.9 Leer uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd

Lisette Verspay

25.9.1 Inleiding

Tijdens de opgravingen in Best-Aarle zijn een groot aantal waterputten aangetroffen. 

Zeven waterputten bleken fragmenten van  leer  te bevatten. De leervondsten bestaan 

voornamelijk uit (resten van) schoenen en hebben zeer uiteenlopende dateringen.

25.9.2 Vondstbeschrijving

V462-001 bestaat uit vier grote fragmenten van runderleer met grove gaten erin 

(figuur 25.30). De kwaliteit is redelijk en het leer is versneden. Drie van de  fragmenten 

passen aan elkaar. Het vierde fragment hoort erbij, maar kan niet direct aan de overige 

fragmenten gepast worden.  De fragmenten die samen minimaal 21 bij 10 cm groot 

zijn, vormen een deel van een borstriem van het harnas voor een trekpaard.47 

V1672 bestaat uit veertien fragmenten van een schoenzool (1672.001) en een 

bijbehorende hielsteun (1672.002). Alle fragmenten zijn van runderleer. De kwaliteit 

van het leer is slecht. De zool kan niet gereconstrueerd worden voor een complete 

schoenmaat, maar aan de hand van het grootste fragment (10 bij 5 cm) is wel te 

bepalen dat het om de zool van een kinderschoen gaat. De stikselgaten tonen aan dat 

het om een buitenzool gaat van een schoen uit de Nieuwe Tijd. Een exactere datering 

is niet mogelijk. 

V1750-001 bestaat uit een complete schoenzool (1750-001.001) en een voorblad 

(1750-001.002). Beide fragmenten zijn van runderleer gemaakt en nog goed van 

kwaliteit. De schoenzool is 25 cm lang, dit komt overeen met een schoenmaat 37,5. 

De zool hoort bij een rechterschoen en is nauwelijks gesleten. Het voorblad hoort bij 

de zool. Dit onderdeel is 15 bij 11 cm en is versneden, waardoor het niet mogelijk is 

geweest om een schoentype te bepalen.  De schoen heeft een poulainepunt van 3 cm 

lang gehad. Aan de hand van de zoolvorm en het feit dat het om een poulaine gaat, 

kan de schoen in de 14e-15e eeuw gedateerd worden. 48

V3101 bestaat uit vier fragmenten die samen waarschijnlijk een zool vormen 

(3101.001) en drie fragmenten waarvan het oorspronkelijke voorwerp niet nader te 

bepalen is (3101.002). De zoolfragmenten zijn van runderleer. De zool zal uit de late 

middeleeuwen stammen.

V3155 betreft een complete schoenzool van runderleer (3155.001) en is 25,5 cm lang 

(schoenmaat 38). De linkerzool kan aan de hand van de vorm in de 14e-15e eeuw 

gedateerd worden. Bij de zool horen vier zeer brede tussenranden (3155.002). De 

kwaliteit van het leer is goed.

V3251 betreft een riemuiteinde van paardentuig. De riem is 37 bij 3 cm,  is 0,5 cm 

dik en is van runderleer gemaakt. Aan een uiteinde is de bevestiging voor de gesp 

aangetroffen en verderop de riem zijn twee verstelgaten te zien voor het aanpassen 

van de lengte.

V3163 bestaat uit twintig fragmenten die samen één schoen vormen. Alle fragmenten 

zijn van runderleer gemaakt. V3163.001 is de binnenzool  en is 25 cm lang (schoenmaat 

37,5; figuur 25.31). De zool heeft een afgeronde neus en slijtagesporen tonen aan dat 

het om een linkerschoen gaat. Ook de tussen- en buitenzool zijn aanwezig (figuur 

25.32), net als de hak (figuur 25.33). Aan de hand van de vorm van de zijpanden 

47  Bruijn, 2009, 238-239.
48  Goubitz, 2001, 82,
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(3163.007; figuur 25.33), kan het schoentype bepaald worden. Het is een gespschoen 

geweest, Goubitz type 135, en werd gesloten met een gesp met open beslag en een 

enkele pin.49 Dit type schoen komt in de 17e en 18e eeuw veel voor. Echter op het 

voorblad (3163.005; figuur 25.35) en zijpanden zijn kenmerkende stiksels te vinden 

die aanwijzingen geven voor de schoenconstructie, die pas vanaf de 18e eeuw 

gebruik werd. Het voorblad bestaat uit twee lagen leer, waarbij de vleeszijden tegen 

elkaar zaten. Deze methode om de schoen extra stevigheid te geven is veelvuldig 

aangetroffen tussen de 18e eeuwse schoenen uit Amsterdam.50 Ook de zijpanden zijn 

verstevigd geweest, om uitscheuren door de gesp te voorkomen. De hielsteun zal, 

behalve ter bescherming van de voet tegen de achternaad, ook voor extra stevigheid 

gezorgd hebben. Opmerkelijk is dat op een paar kleine fragmentjes bij de hiel na, 

de schoen geen tussenranden gehad heeft. Aangezien de schoen en bloc gelicht is 

en gewassen door de auteur, zijn de tussenranden niet over het hoofd gezien bij het 

bergen en daardoor verdwenen. Vanaf het midden van de 18e eeuw wordt een nieuwe 

methode van schoenconstructie ontwikkeld, waarbij het bovenleer tussen de binnen- 

en buitenzool vast gestikt wordt. Hierdoor zijn tussenranden niet meer noodzakelijk 

voor de constructie.51  

25.9.3 Analyse

In de waterputten zijn twee fragmenten van paardentuig aangetroffen. Gezien de 

agrarische context is de aanwezigheid van deze voorwerpen niet verrassend. Waarom 

zij in de waterput terecht zijn gekomen, is echter niet zo maar te verklaren.  De 

borstriem was duidelijk onklaar gemaakt, versneden, alvorens hij in de put gegooid 

werd. Hetzelfde geldt voor één van de twee middeleeuwse schoenen. Hiervan is het 

voorblad zodanig versneden dat er geen aanwijzingen meer zichtbaar waren voor 

het bepalen van de schoentype. De twee middeleeuwse schoenzolen lijken op eerste 

gezicht bij elkaar te passen, één linker- en één rechterzool, beide uit de 14e-15e eeuw. 

Echter als de zolen op elkaar gelegd worden dan blijken het toch de schoenen van twee 

verschillende eigenaren geweest te zijn. 

De 18e eeuwse schoen is opvallend doordat hij afwijkt van het andere materiaal. De 

schoen is compleet. Alle onderdelen, hoe klein ook, zijn aanwezig. De schoen is niet 

versneden of onklaar gemaakt, maar is als heel object in de waterput terecht gekomen. 

Waarom dit verschil? Hiervoor zijn verschillende mogelijke verklaringen.  Indien alle 

leervondsten bewust in de putten gedeponeerd zijn, zou achter de keuze voor de 

complete schoen een andere gedachtegang zitten, dan met de opzettelijk onklaar 

gemaakte voorwerpen. Een andere verklaring is de periode waarin de deposities 

gedaan zijn. De beweegredenen uit de 14e-15e eeuw hoeven niet overeen te komen 

met die uit de 18e eeuw. Wat ook de redenen geweest zijn, duidelijk is wel dat het hier 

gaat om een langdurige en/of terugkerende traditie.

Helaas is het zeer lastig om parallellen te vinden voor dit fenomeen.  Behalve dat de 

interesse van de opgraver niet altijd bij leermateriaal ligt, zitten de gegevens hiervan 

vaak ‘verstopt’.  Daarnaast wordt er door de onderzoekers ook niet altijd aandacht 

besteed aan de reden waarom men de voorwerpen in de waterputten stopte, zoals 

blijkt uit de publicatie van de 13e-14e eeuwse schoenvondsten uit waterputten uit 

Oud-Naarden.52

49  Goubitz, 2001, 291,
50  Verspay-Frank, in prep.
51  Goubitz, 2001, 89, fig 35.
52  Addink-Samplonius, 1975, 258.
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Figuur 25.30
Vier grote fragmenten runderleer (V462).
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Figuur 25.31
Binnenzool (V3163.001).
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Figuur 25.32
Tussen- en buitenzool (V3163.002-003).
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Figuur 25.33
Hak (V3163.004-010).
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Figuur 25.34
Linker en rechter zijpand (V3163.007).
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Figuur 25.35
Voorblad (V3163.005).
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Figuur 25.36
Onderdeel van schoen (V3163.006).

Figuur 25.37
Onderdeel van schoen (V3163.009).
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Bijlage 25.1 Determinatielijst vuur- en natuursteen

Bijlage 25.2 Determinatielijst metaalvondsten uit de ijzertijd en 
Romeinse tijd

Bijlage 25.3 Determinatielijst slakmateriaal

Bijlage 25.4 Determinatielijst botmateriaal

Bijlage 25.5 Determinatielijst metaalvondsten uit middeleeuwen en 
Nieuwe tijd
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26 Specialistisch onderzoek

26.1 Onderzoeksmethode en resultaten archeobotanie

Laura Kooistra

26.1.1 Botanische macroresten

Tijdens het veldwerk zijn archeobotanische monsters genomen uit kansrijke sporen. 

In verband met het onderzoek van de akkers uit de middeleeuwse en Nieuwe tijd zijn 

ook plaggen – die voor de beschoeiing van waterputten zijn gebruikt – bemonsterd. 

Na het veldwerk zijn monsters geselecteerd voor inventariserend onderzoek. Voor 

de inventarisatie zijn in principe monsters geselecteerd die afkomstig waren uit 

onverstoorde sporen waarvan de aard en datering  goed te duiden was (bijlage 26.1).

De monsters zijn op BIAX Consult met leidingwater gezeefd. In principe is per monster 

4,5 liter grond gezeefd op een set zeven waarbij de onderste zeef een maaswijdte 

van 0,5 mm had. Daarnaast is van elk monster een halve liter grond gezeefd op een 

set zeven met een 0,25-millimeterzeef als onderste zeef. Alleen wanneer een spoor 

minder dan vijf liter grond bevatte (bijvoorbeeld bij monsters van plaggen) is van deze 

standaardhoeveelheid grond per monster afgeweken. De monsterresiduen zijn per 

fractie (0,25-0,5 mm, 0,5-1 mm, 1-2 mm en >2 mm) in potten met water opgeslagen.

De inventarisatiefase bestond uit het doorkijken van de monsterresiduen met behulp 

van een opvallend-lichtmicroscoop met vergrotingen tot 40x om de rijkdom en 

variatie aan verkoolde en onverkoolde botanische macroresten en houtskool vast 

te stellen. Tevens is de determineerbaarheid van de resten vastgesteld door een 

indicatie te geven van de conservering. De rijkdom en aanwezigheid van resten van 

cultuurgewassen, kafresten en resten van wilde planten vormden de uitgangspunten 

voor het selectieadvies voor te analyseren monsters. Dit selectieadvies op botanische 

gronden is geijkt met de waarde die het analyseren van de monsters zou hebben voor 

de vraagstellingen zoals verwoord in het evaluatierapport.1 Op basis daarvan zijn de 

op botanische gronden geschikte monsters uit de prehistorie en de Romeinse tijd 

geselecteerd voor analyse en zijn van de geschikte monsters uit de middeleeuwen en 

nieuwe tijd alleen de monsters geselecteerd die een bijdrage konden leveren aan het 

thema ‘de laat-middeleeuwse transformatie (van het cultuurlandschap)’.

De analyse van de monsterresiduen bestond uit het determineren van de plantenresten 

die in de monsterresiduen aanwezig waren. Daarbij is gebruik gemaakt van een 

opvallend-lichtmicroscoop met vergrotingen tot 40x en in geval van kleine zaden en 

zaadfragmenten van een doorvallend-lichtmicroscoop met vergrotingen tot 400x. 

Tevens is gebruik gemaakt van de vergelijkingscollectie van BIAX Consult en de daar 

aanwezige determinatieliteratuur.

Zowel de inventarisatie als de analyse van monsters van prehistorische en Romeinse 

sporen zijn door A. Fischer van Diachron met hulp van L. Kubiak-Martens op BIAX 

Consult uitgevoerd. L. Kubiak-Martens analyseerde de middeleeuwse en nieuwetijdse 

plaggenmonsters.

De resultaten van het archeobotanisch onderzoek zijn in tabellen vastgelegd die 

als bijlagen bij dit hoofdstuk zijn gevoegd. Bijlage 26.2 betreft de resultaten van 

de inventarisatie en in bijlagen 26.3 en 26.4 staan de analysedata. De tabellen met 

analyseresultaten beginnen met de categorie ‘voedsel- en gebruiksplanten’. De resten 

1   Aarts et al. 2012, 9-10.
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van wilde planten zijn in globale ecologische groepen ingedeeld volgens de indelingen 

die door Tamis et al. zijn gepubliceerd.2 Bij het interpreteren van de standplaats van 

inheemse plantensoorten is tevens gebruik gemaakt van de standaardwerken de 

‘Nederlandse oecologische flora’ en de ‘Vegetatie van Nederland’.3

De interpretatie van het archeobotanisch onderzoek aan nederzettingssporen en 

grafstructuren is verwerkt in de catalogi van sporen en structuren van de verschillende 

bewoningsperioden (hoofdstukken 21 tot en met 23).

26.1.2 Palynologisch onderzoek

Tijdens het veldwerk zijn door het veldteam natuurlijke lagen, vullingen van 

waterputten en Romeinse potstallen met profielbakken bemonsterd voor 

palynologisch onderzoek. Enkele monsters uit vullingen van waterputten en alle 

monsters van plaggen van waterputbeschoeiingen zijn voorafgaande aan het zeven uit 

macrorestenmonsters genomen.

Op BIAX Consult zijn in overleg met de archeologen (A. Tol, L. Meurkens & J. Verspay) 

en J. de Moor van Earth (in verband met micromorfologisch onderzoek) submonsters 

genomen uit natuurlijke en antropogene lagen die in profielbakken waren verzameld. 

De palynologische monsters zijn bereid volgens de standaardmethode van Erdtman.4 

Om een indruk te krijgen van de pollenconcentratie is aan elk monster een vaste 

hoeveelheid sporen van een wolfsklauwsoort (Lycopodium) toegevoegd. De bereiding 

is uitgevoerd onder leiding van M. Hagen van het Laboratorium voor Sedimentanalyse 

van de Vrije Universiteit Amsterdam. De bereiding resulteerde per monster in twee 

pollenpreparaten en doorgaans een restant van het monsterresidu.

De pollenmonsters zijn geïnventariseerd om uit te zoeken welke monsters voor analyse 

in aanmerking kwamen. Daarbij is gekeken naar de rijkdom van het materiaal en naar 

de aantasting van het pollen. Daarnaast is gekeken naar de pollensamenstelling van 

het monster, waarbij extra aandacht is besteed aan de aanwezigheid van pollen van 

cultuurgewassen en aan andere indicatoren die op menselijke activiteiten wijzen. Bij 

de inventarisatie, die is uitgevoerd door M. van Waijjen, is gebruik gemaakt van een 

doorvallend-lichtmicroscoop met vergrotingen tot 400x. Net als bij de botanische 

macroresten mondde de palynologische inventarisatie uit in een selectieadvies voor 

analyse. 

De analysefase bestond uit het determineren van circa 600 pollenkorrels en sporen 

per preparaat. De analyse is uitgevoerd door M. van Waijjen, die daarbij gebruik 

maakte van een doorvallend-lichtmicroscoop met vergrotingen tot 1000x, de 

vergelijkingscollectie van BIAX Consult en de aanwezige determinatieliteratuur. De 

analyseresultaten van inheemse plantensoorten zijn in globale ecologische groepen 

ingedeeld op basis van dezelfde literatuur als die bij de botanische macroresten staat 

genoemd. De tabellen met resultaten beginnen traditiegetrouw met een samenvatting 

van ecologische groepen. Omdat bij het reconstrueren van landschappen de 

vegetatiestructuur een belangrijke rol speelt, komen eerst de houtige gewassen en 

bosplanten aan bod en daarna het palynologische materiaal van cultuurgewassen en 

planten van akkers, moerassen, graslanden, heidevelden en hoogvenen, etc.

De administratieve gegevens van de pollenmonsters staan in bijlage 26.5. 

Afbeeldingen van de bemonsterde pollenbakken met daarin aangegeven op welke 

dieptes submonsters zijn geselecteerd, zijn hieronder weergegeven. De data van de 

2  Tamis et al. 2004.
3   Respectievelijk Weeda et al. 1985-1994 (vijf delen) en Schaminée et al. 1995-1998 (deel 1-4); 

Stortelder et al. 1999 (deel 5).
4  Erdtman 1960; Fægri et al. 1989; met modificaties van Konert 2002.
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inventarisatie zijn in bijlage 26.6 vastgelegd en de analyseresultaten in bijlagen 26.7 en 

26.8.

De interpretatie van het palynologisch onderzoek aan waterputten is verwerkt 

in de catalogi van sporen en structuren van de verschillende bewoningsperioden 

(hoofdstukken 21 tot en met 23).

26.2 Best-Aarle. Micromorfologisch onderzoek

Jos de Moor

26.2.1 Inleiding en vraagstellingen

De analyse van slijpplaten uit verschillende werkputten maakt deel uit van het 

cultuurlandschapsonderzoek dat zich richt op het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling 

van de genese, het gebruik en de ruimtelijke inrichting van het akkercomplex binnen de 

problematiek van de transformatie van het Brabantse platteland in de late middeleeuwen 

en de nieuwe tijd (Thema 6c). Daarnaast richtte de analyse zich op een profiel in werkput 

118 waarin een depressie is aangetroffen met akker- en mogelijk stuiflagen uit de late 

bronstijd-ijzertijd (bouwsteen fysische geografie). Tenslotte richtte het onderzoek zich 

op thema 3 en 6d, huis en erf in de Romeinse tijd en de ontwikkeling en opkomst van 

potstallen.

Cultuurlandschapsonderzoek - landgebruik, landbouwstrategie en metho-
den, herkomst plaggen

· Is er een akkerdek aanwezig in het ontginningblok? Wat is de aard hiervan?

· Is er een plaggendek aanwezig en zijn hierbinnen verschillende lagen te 

onderscheiden?

· Is er een (grijze) proto-plaggendeklaag aanwezig? Wat is hiervan de aard en de 

datering?

· Hoe verschilt deze van de pre-plaggendeklaag en hoe van het plaggendek?

· Is er een pre-plaggendek cultuurlaag aanwezig? 

· Zijn er sporen van landgebruik voorafgaand aan het akkerland aanwezig? Wat is 

hiervan de aard? Wat is hiervan de datering?

· Hoe worden de akkers in de verschillende kavelblokken door de tijd bemest? Dit 

betreft zowel de oude cultuurlaag als de lagen van het akker/plaggendek.

· Is er op de pre-plaggendek-akker reeds sprake van aanrijking van de mest met 

strooisel of zandhoudende plaggen?

· Uit wat voor een milieu komt dit strooisel of deze plaggen vandaan?

· Uit wat voor een milieu komen de plaggen vandaan?

· Blijft dit herkomstgebied in de loop der tijd gelijk?

· Blijft de kwaliteit (bodemvruchtbaarheid) van het akkerdek door de tijd gelijk?

· Hoe snel vindt de eventuele ophoging van het kavelblok plaats? Gebeurt de ophoging 

geleidelijk of is er sprake van ophoging in sprongen? 

· Zijn er aanwijzingen voor aanvullende intensieve landbewerking als diepspitten of 

beddenbouw op het kavelblok?

· Zijn er aanwijzingen voor aanvullende intensieve landbewerking als diepspitten of 

beddenbouw op het kavelblok?

· Op welke wijze is de grond van de pre-plaggendekcultuurlagen bewerkt: gespit, 

gescheurd of verploegd?
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Bouwsteen fysische geografie
In werkput 118 is een profiel aangetroffen met akker- en mogelijke stuiflagen uit de late 

bronstijd-ijzertijd. Een andere mogelijke interpretatie is dat het gaat op een opgebrachte 

laag. Het slijpplaatonderzoek heeft als doel het bepalen van de aard van de mogelijke 

stuiflagen (of ophogingspakketten?), cultuurlagen en natuurlijke bodemprocessen.

Huis en erf Romeinse tijd
Er zijn twee Romeinse huisplattegronden aangetroffen met een sterk humeuze, 

verdiepte vloer. De vraag hierbij is of het een verdiepte stal betreft of dat het gaat om 

een verdiept deel van de boerderij voor ambachtelijke activiteiten.

26.2.2 Methode

In totaal zijn 20 monsters met een afmeting van 9 bij 5 cm uit brede monsterbakken 

genomen. De monsters zijn in het micromorfologisch laboratorium van de Goethe 

Universiteit in Frankfurt am Main in een oven op een temperatuur van 40°C gedroogd. 

Vervolgens zijn ze conform de methode van Altemüller (1962) met de volgende 

bestanddelen geïmpregneerd:

- 1000 ml OLDOPAL P80-21 (hars)

- 1,5 ml Cyclonox (Cyclohexaanperoxide, dit is een verste viger)

- 0,75 ml Kobalt-octoaat (katalysator)

Na een periode van 12 tot 16 weken uitharden en polymerisatie zijn de monsters in 

dunne plaatjes gesneden en op glasplaatjes geplaatst. De slijpplaten zijn ver volgens 

bijgeslepen tot een dikte van 25-30 μm. Ze zijn bekeken onder een petrografische 

polarisatie microscoop (Zeiss Axioskop 40) met vergrotingen van 25, 50, 100 en 400 

keer en op hoge resolutie gefotografeerd. De monsters zijn zowel onder normaal 

gepolariseerd licht (“Plain Polarised Light” = PPL), als onder gekruisd gepolariseerd 

licht (“Crossed Polarised Light” = XPL) en schuin invallend licht (“Oblique Incident 

Light” = OIL) bestudeerd. Bestudering van de monsters onder verschillende vormen 

van invallend licht maakt het mogelijk om verschillende soorten mineralen te 

onderscheiden. 

De resultaten van de analyses van de slijpplaten en de micromorfologische kenmerken 

en karakteristieken zijn per monster in tabelvorm weergegeven en beschreven 

en ge analyseerd conform de methode en terminologie van Stoops & Vepraskas 

(2003). Deze methode maakt gebruik van specifieke termi nologie om de verdeling 

van individuele korrels en poriën in een monster te beschrijven. Van de gebruikte 

specifieke micromorfologische terminologie is hieronder een verklarende woordenlijst 

opgenomen, voor zover er in de tekst geen verklaringen worden gegeven. De diverse 

bodemkundige verschijnselen en micromorfologische karakteristieken worden aan 

de hand van gedetailleerde foto's per monster geïllustreerd. Een overzicht van de 

geanaly seerde monsters is weergegeven in Tabel 26.1.
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Werkput Slijpplaat Bemonsterde lagen

WP2 BA19 5002/5003

WP2 BA20 5003/5004.1

WP4 BA3 5037.1/5037.2

WP4 BA4 5037.2/5038.1

WP4 BA5 5038.1/5004.1

WP5 BA12 5080/3105

WP7 BA14 5012/5013

WP7 BA13 5015/23

WP8 BA1 5002.1/5002.2

WP8 BA2 5002.2/5004.2

WP12 BA17 5070.1/5070.3.

WP12 BA16 5070.3/5071.1

WP13 BA21 5061.1/5061.2

WP13 BA22 5061.2/2119.1

WP118 BA8 5510/5550

WP118 BA9 5550/5524

WP118 BA10 5524/5523

WP118 BA11 5523/5525

WP222 BA6 vulling 1 / vulling 2 / 5540

WP213 BA7 vulling 1 / 5530

Verklarende woordenlijst en afkortingen (cf. Stoops & Vepraskas 2003)

PPL: plain polarized light: normaal gepolariseerd licht

XPL: cross-polarized light: gekruisd gepolariseerd licht

OIL: oblique-incident light: schuin invallend licht

c/f grof/fijn verhouding: dit is een uitdrukking voor de verdeling van individuele 

eenheden in verhouding tot de fijnere eenheden en de poriën/holtes in een sediment 

monster. Het wordt veelal gebruikt om de relatie tussen fijnere en grovere korrelgroot-

tefracties en bijbehorende poriënruimtes te beschrijven.

De volgende c/f verhoudingen zijn aangetroffen:

· enaulisch: fijnere deeltjes bevinden zich in ruimtes tussen de matrix van grotere 

deeltjes, waarbij de fijnere deeltjes de ruimtes tussen de grotere deeltjes niet 

geheel opvullen. Enaulische verdelingen worden onderverdeeld in grof en fijn 

enaulisch (gebaseerd op de gemiddelde korrelgrootte) en in:

- enkelvoudig gespatieerd: de afstand tussen de grotere deeltjes is minder dan de 

gemiddelde diameter van de grotere korrels

- dubbel gespatieerd: de afstand tussen de grotere korrels is 1 tot 2 keer groter dan 

de gemiddelde diameter van de grovere korrel

· porfirisch: grotere deeltjes bevinden zich in een matrix van kleinere deeltjes, de 

kleinere korrels overheersen dus. 

- enkelvoudig gespatieerd: de afstand tussen de grotere deeltjes is minder dan de 

gemiddelde diameter van de grotere korrels;

Fytolieten: dit zijn overblijfselen van planten die uit silica bestaan. Nadat planten zijn 

vergaan, blijft de silica in het sediment over in de vorm van fytolieten.

Sferulieten: overblijfselen van dierlijke uitwerpselen

Complexe pakkingsholten: de opvulling van ruimtes tussen de verschillende korrels is 

divers en bestaat uit een mix van korrels (grains), kruimels (aggregates), gedegradeerd/

uiteengevallen organisch materiaal en poriën. 

Tabel 26.1
Overzicht van de geanalyseerde monsters 
(monsters BA15 en BA18 zijn vervallen van-
wege de te slechte kwaliteit van de monsters, 
tijdens bemonstering was het zand te droog 
om goed in de monsterbakjes te blijven).
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Sesquioxiden: ijzer-, mangaan- en/of aluminiumverbindingen met zuurstof.

Ortisch:  materiaal dat in-situ gevormd is, dit betreft vaak concreties;

Anortisch:  materiaal dat niet in-situ is gevormd, maar dat verplaatst is. Het is  

   oorspronkelijk ook in een ander type grondmassa gevormd;

Disortisch:  materiaal dat niet in-situ is gevormd, maar dat verplaatst is. Het is  

   echter wel binnen een vergelijkbare grondmassa ontstaan.

Karakteristieken van antropogene invloeden in slijpplaten van plaggendek-
ken gebaseerd op enkele  onderzoeken van M. Kooistra en H. Huisman 5

Vanuit enkele micromorfologische onderzoeken die zijn uitgevoerd in met name 

dekzandgebieden waar plaggendekken voorkomen, zijn enkele duidelijke micromor-

fologische kenmerken (van de ontwikkeling) van plaggendekken naar voren gekomen. 

Deze zullen hieronder worden weergegeven en bij de bespreking van de individuele 

slijpplaatmonsters zal worden aangegeven of deze kenmerken ook in de slijpplaten van 

Best-Aarle zijn aangetroffen.

· Drukgelaagdheden: hierbij zijn zowel korrels als organisch materiaal lokaal en in 

eenzelfde lengterichting georiënteerd. Drukgelaagdheden kunnen elkaar kruisen 

en onder natte omstandigheden versmeerd zijn. Drukgelaagdheden worden 

veroorzaakt door de mechanische druk van ploegscharen.

· Verslemping: doordat door akkeractiviteiten de bovengrond kaal is geweest en 

t.g.v. regenwater is verslempt, ontstaat een sortering van grover en fijner materiaal 

met het lichtste materiaal bovenin. Hierbij ontstaat de zogenaamde slempkorst of 

slemplaag. Indien veel van deze lagen aanwezig zijn, betekent dit een langzame 

ophoging. Weinig of geen slemplagen betekent dat de dikte van het plaggendek 

snel is toegenomen. Afwezigheid van slemplagen kan tevens betekenen dat het 

materiaal later gespit is. Slempkorsten/-lagen kunnen soms samen gaan met druk-

gelaagdheden, waarbij bijvoorbeeld ook houtskoolfragmenten in de bodem zijn 

gedrukt.

· Bewerking met een keerploeg: indien de bodem met een keerploeg is bewerkt, dan 

kan dit als volgt in slijpplaten naar voren komen:

- scherpe boven- en ondergrenzen;

- verschillende bodemmaterialen gemengd;

- pakkingsverschillen (dichtgedrukte holten);

- drukgelaagdheden;

- vervormingen;

- ondergrens keerploeg: karakteristieke hoek in het verloop van de ondergrens en de 

bij het ploegen ingewerkte slempkorst.

· Opvullingen van gangen: indien gangen (bijvoorbeeld ontstaan door bioturbatie) 

zijn opgevuld met ingespoeld materiaal, dan kan dit te maken hebben met een kale 

bovengrond en instabiele situaties in een bouwvoor en wijzen op latere akkerbouw 

in hoger gelegen lagen.

· De aanwezigheid van brokjes allochtoon of profielvreemd materiaal (kruimels, 

ijzerconcreties) die random zijn ingebed in het bodem materiaal van bijvoorbeeld 

plaggendekken geeft aan dat deze hier vermoedelijk door latere verploeging of 

grondbewerking in terecht zijn gekomen.

5  M. Kooistra in Diachron rapport 35 (2008), Geldrop-Mierlo; M. Kooistra in Biaxiaal 359 (2008), 
Breda-Huifakker / Heilaar-Noord; Kooistra 2009 (Veldhoven-West fase 1) / KMS Rapport 16; 
Huisman in Ufkes et al. 2010 (p. 308) - Neerakker, Bakel (ARC publicaties 204); Kooistra 2010 
(Veldhoven West Zuid Oerle, verdiepte Romeinse ruimte) / KMS Rapport 23.
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26.2.3 Waarnemingen cultuurlandschapsonderzoek

26.2.3.1. WP 2

Slijpplaat BA19 

Dit monster bevat macroscopisch gezien de overgang van de in het veld waargenomen 

laagnummers 5002 (plaggendek) en 5003 (plaggendek) en bevat de volgende kenmerken: 

- Een enaulische c/f verhouding;

- Complexe pakkingsholten en (biologische) gangen;

- Sterk gedegradeerd organisch materiaal;

- Veel kleine houtskoolfragmenten;
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- Mestfragment;

- Sesquioxiden-huidjes;

- Siltige kruimels;

- Anortische ijzerconcreties.

In het monster is geen scherpe of abrupte overgang tussen de twee plaggendekken 

zichtbaar. De aanwezigheid van biologische gangen geeft aan dat het materiaal 

doorworteld is geweest of dat er sprake is geweest van een actieve bodemfauna. De 

ijzerconcreties zijn mogelijk door latere ploegwerking in het materiaal ingeploegd, ze 

zijn in ieder geval niet in-situ gevormd. De siltige kruimels betreffen mogelijk restanten 

van een slempkorst of brokjes ingeploegd materiaal. In het monster zijn er geen 

drukgelaagdheden waargenomen en er zijn ook geen aanwijzingen voor het gebruik 

van een keerploeg waargenomen.

Matrix (PPL) Matrix (XPL)

Gang in grondmassa/matrix (PPL) IJzer concretie en verkoold organisch materiaal in de matrix 

(PPL)



SpecialiStiSch onderzoek    1489

IJzerconcretie en houtskool fragment (PPL) IJzerconcretie en houtskool fragment (OIL)

Organisch materiaal – vermoedelijk mest (PPL) IJzerconcretie, organisch materiaal en houtskool fragment 

(PPL)

Externe/profielvreemde kruimel links; houtskool fragment 

rechts  (PPL)

Houtskool fragment  (PPL)
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Slijpplaat BA20

Dit monster bevat macroscopisch gezien de overgang van de in het veld waargenomen 

laagnummers 5003 (plaggendek) en 5004.1 (A-horizont van een podzolbodem) en bevat 

de volgende kenmerken: 

- Een enaulische c/f verhouding;

- Complexe pakkingsholten en (biologische) gangen (bioturbatie);

- Veel  gedegradeerd organisch materiaal, toename naar onder toe;

- Houtskool; 

- Profielvreemd materiaal.

In het monster is - vooral vanwege de sterke mate van bioturbatie - geen scherpe of 

abrupte overgang tussen de twee lagen zichtbaar. De toename van organisch materiaal 

naar onderen toe geeft aan dat er een overgang naar de A-horizont van podzolbodem 

aanwezig is. Het profielvreemde materiaal in het plaggendek betreft mogelijk een 

restant van een slempkorst of ingeploegd materiaal. In het plaggendek zijn geen 

drukgelaagdheden waargenomen en er zijn ook geen aanwijzingen voor het gebruik van 

een keerploeg aangetroffen.
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Matrix met gedegradeerd organisch materiaal (PPL) Matrix met gedegradeerd organisch materiaal (XPL)

Gangen veroorzaakt door bioturbatie (PPL) Gangen veroorzaakt door bioturbatie (PPL)

Verkruimeld extern/profielvreemd materiaal (PPL) Houtskool (PPL)
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26.2.3.2. WP4

Slijpplaat BA3

Dit monster bevat macroscopisch gezien de overgang van de in het veld waargenomen 

laagnummers 5037.1 (plaggendek) en 5037.2 (plaggendek) en bevat de volgende 

kenmerken: 

- Een enaulische c/f verhouding;

- Complexe pakkingsholten en gangen veroorzaakt door wortels (bioturbatie);

- Gedegradeerd organisch materiaal;

- Bast;
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- Veel houtskool; 

- Fytolieten;

- Niet in-situ gevormde en verplaatste ijzerconcreties.

In het monster is geen scherpe of abrupte overgang tussen de twee plaggendekken 

zichtbaar. Tevens zijn er geen drukgelaagdheden of slempkorsten waargenomen. Wel 

bevatten de plaggendekken ijzerconcreties die niet in-situ zijn gevormd. Deze kunnen 

door inploegen van extern materiaal in de plaggendekken terecht zijn gekomen, maar 

ze kunnen ook onderdeel uitmaken van het uitgangsmateriaal van de plaggendekken, 

dat zou dan in dit geval een Bs horizont van een podzolbodem zijn. Er zijn geen 

drukgelaagdheden of sporen van het gebruik van een keerploeg aangetroffen.

Wortelkanaal in een fijnzandige matrix (PPL) Wortelkanaal in een fijnzandige matrix (XPL)

Externe ijzerconcretie (PPL) Externe ijzerconcretie (OIL)
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Anortische ijzerconcretie (PPL) Anortische ijzerconcretie (PPL)

Anortische ijzerconcretie (OIL) Houtskool fragment (PPL)

Organische rest, vermoedelijk bast (PPL) Gedegradeerd organisch materiaal met veel fytolieten, 

mogelijk mest restanten (PPL)
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Slijpplaat BA4 

Dit monster bevat macroscopisch gezien de overgang van de in het veld waargenomen 

laagnummers 5037.2 (plaggendek) en 5038.1 (plaggendek) en bevat de volgende 

kenmerken: 

- Een enaulische c/f verhouding; 

- Complexe pakkingsholten;

- Sterk gedegradeerd organisch materiaal; 

- Sclerotia; 

- Houtskool;

- Resten van mest;

- (Verplaatste) ijzerconcreties;

- Korrels met verweringshuidjes

Microscopisch is de overgang tussen de 2 lagen vrijwel niet waarneembaar, in het 

monster is geen scherpe of abrupte overgang tussen de twee plaggendekken zichtbaar. 

Tevens zijn er geen drukgelaagdheden of sporen van het gebruik van een keerploeg 

waargenomen. Het externe materiaal (ijzerconcreties) kan door inploeging in de 

plaggendekken zijn terechtgekomen, maar het kan ook al van oorsprong in het materiaal 

van het plaggendek hebben gezeten. In dat geval is het uitgangsmateriaal voor het 

plaggendek vermoedelijk afkomstig uit grond met daarin een podzolbodem.
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Houtskool in een zandige matrix (PPL) Houtskool in een zandige matrix (XPL)

IJzerconcretie (PPL) IJzerconcretie (XPL)

Anortische ijzerconcretie (PPL) Anortische ijzerconcretie (XPL)

Rechts: vermoedelijk restant mest (PPL) Rechts: vermoedelijk restant mest (PPL)
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Slijpplaat BA5 

Dit monster bevat macroscopisch gezien de overgang van de in het veld waargenomen 

laagnummers 5038.1 (plaggendek) en 5004.1 (A-horizont podzolbodem) en bevat de 

volgende kenmerken: 

- Een enaulische c/f verhouding; 

- Complexe pakkingsholten; veel vlakken (“planes”), enkele (biologische) gangen;

- Sterk gedegradeerd organisch materiaal, toename naar onder toe; 

- Bast;

- Houtskool, resten van mest; 

- Fytolieten; 

- IJzerconcreties.

In het monster is geen scherpe of abrupte overgang tussen de twee lagen zichtbaar. 

In het plaggendek zijn zogenaamde “planes” waargenomen. Dit betreffen vlakken die 

door krimp of glijden van materiaal zijn veroorzaakt.6 Dit betreft dus niet zozeer een 

drukgelaagdheid, maar het kan wel het gevolg zijn van ploegwerking. IJzercontreties 

en kruimels kunnen door inploeging in het plaggendek terecht zijn gekomen. 

Vermoedelijk heeft er ook in-situ ijzeraanrijking plaatsgevonden, wellicht veroorzaakt 

door natte omstandigheden. Aanwijzingen voor het gebruik van een keerploeg zijn niet 

aangetroffen.

6  Stoops 2003.
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Organische rest, vermoedelijk bast (PPL) Organische rest, vermoedelijk bast (XPL)

Houtskool fragment (PPL) Houtskool fragment (XPL)

IJzeraanrijking (PPL) IJzeraanrijking (OIL)
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IJzer concreties (PPL) Donkere kruimel met veel gedegradeerd organisch materiaal 

(PPL)

Mest fragment in kwartskrijke matrix (PPL) Mest fragment in kwartskrijke matrix (XPL)

Kruimel met veel fytolieten (PPL) Kruimel met veel fytolieten (XPL)
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26.2.3.3. WP5

Slijpplaat BA12 

Dit monster bevat macroscopisch gezien de overgang van de in het veld waargenomen 

laagnummers 5080 (plaggendek) en 3105 (bodemverbeteringskuilen) en bevat de 

volgende kenmerken: 

- Een enaulische c/f verhouding; 

- Complexe pakkingsholten; veel gangen en enkele vlakken (“planes”);

- Gedegradeerd organisch materiaal; 

- Sclerotia; 

- Houtskool; mest fragment met fytolieten; 

- Anortische ijzerconcreties (mogelijk oorspronkelijk afkomstig uit een 

podzolbodem). 

In het monster is geen scherpe of abrupte overgang tussen de twee lagen zichtbaar. 

In het plaggendek zijn enkele “planes” waargenomen. Dit betreffen vlakken die 

door krimp of glijden van materiaal zijn veroorzaakt. Dit betreft dus niet zozeer een 

drukgelaagdheid, maar het kan wel het gevolg zijn van ploegwerking. IJzerconcreties 

kunnen door inploeging in het plaggendek terecht zijn gekomen, maar het kan ook 

al van oorsprong in het materiaal van het plaggendek hebben gezeten. In dat geval 

is het uitgangsmateriaal voor het plaggendek afkomstig uit zand met daarin een 

podzolbodem. Er heeft ook in-situ (ortische) ijzeraanrijking plaatsgevonden, wellicht 

onder invloed van natte omstandigheden. De verplaatste kruimel in het plaggendek 

betreft mogelijk een restant van een slempkorst of ingeploegd materiaal. Het monster 

bevat geen aanwijzingen voor het gebruik van een keerploeg.
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IJzer aanrijking (PPL) Anortische ijzer concretie (PPL)

Karakteristieke ortische ijzer-aanrijking (PPL) Karakteristieke ortische ijzer-aanrijking (XPL)

Verplaatste kruimel met fijn materiaal (PPL) Verplaatste kruimel met fijn materiaal (XPL)
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Organisch materiaal (PPL) Organisch materiaal (PPL)

Organische rest, vermoedelijk bast (PPL) Houtskool (PPL)

Verkoold organisch materiaal (PPL) Organisch materiaal, mogelijk mest (PPL)
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26.2.3.4. WP7

Slijpplaat BA14 

Dit monster bevat macroscopisch gezien de overgang van de in het veld waargenomen 

laagnummers 5012 (plaggendek) en 5013 (plaggendek) en bevat de volgende kenmerken: 

- Een enaulische c/f verhouding; 

- Complexe pakkingsholten; enkele (biologische) gangen; 

- Gedegradeerd organisch materiaal; 

- Sclerotia;

- Veel houtskool, 

- mest en fytolieten; 

- anortische concretie; 

- wortel rest met schimmelsporen
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In het monster is geen scherpe of abrupte overgang tussen de twee plaggendekken 

zichtbaar, wel is de structuur van laag 5012 iets losser. Tevens zijn er geen 

drukgelaagdheden, vlakken of slempkorsten waargenomen. Wel zijn concreties 

aanwezig die extern zijn gevormd, wellicht zijn deze door inploeging in het materiaal 

terechtgekomen.

Matrix (PPL) Matrix (XPL)

Matrix met gedegradeerd organisch materiaal en zeer fijne 

houtskool fragmenten (PPL)

Matrix met gedegradeerd organisch materiaal en zeer fijne 

houtskool fragmenten (XPL)

Organisch residue (PPL) Anortische concretie (PPL)
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Slijpplaat BA13 

Dit monster bevat macroscopisch gezien de overgang van de in het veld waargenomen 

laagnummers 5015 (plaggendek) en 23 (verspitte podzolbodem) en bevat de volgende 

kenmerken: 

- Een enaulische c/f verhouding; 

- Complexe pakkingsholten; 

- Sterk gedegradeerd organisch materiaal; enkele sclerotia; 

- Veel houtskool

Met name in laag 23 vertoont het sediment kenmerken van resten van een podzolbodem, 

het gaat dan vooral om de aanwezigheid van gebleekte korrels die oorspronkelijk uit een 

E-horizont afkomstig zijn. Daarnaast zijn er delen die rijker zijn aan organische resten, 

dit zullen de restanten van de oorspronkelijke podzolbodem zijn. Microscopisch is er 

verder weinig onderscheid te maken tussen lagen 5015 en 23. In de restanten van de 

oorspronkelijke podzolbodem komen wat meer bioturbatie (wortel)gangen voor. Uit 

de slijpplaat valt niet af te leiden waardoor de oorspronkelijke podzolbodem niet meer 

intact is (er zijn bijvoorbeeld geen aanwijzingen voor verspitting aangetroffen.
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Matrix (PPL) Matrix (XPL)

Houtskool fragment (PPL) Houtskool fragment (PPL)

Organisch materiaal, mogelijk mest (PPL) Organisch materiaal, mogelijk mest (XPL)

Organische resten (PPL) Organische resten (PPL)



SpecialiStiSch onderzoek    1507

26.2.3.5. WP8

Slijpplaat BA1 

Dit monster bevat macroscopisch gezien de overgang van de in het veld waargenomen 

laagnummers 5002.1 (plaggendek) en 5002.2 (plaggendek) en bevat de volgende 

kenmerken: 

- Een enkelvoudig tot dubbel gespatieerde enaulische c/f verhouding;

- Complexe pakkingsholten, (biologische) gangen en vlakken (“planes”);

- Gedegradeerd organisch materiaal; sclerotia, bast fragmenten;

- Houtskool, mest; fytolieten; veel korrels met ijzerhuidjes; profielvreemd 

materiaal met mica’s
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Het onderscheid tussen de twee plaggendekken is micromorfologisch vrijwel niet 

zichtbaar. In het plaggendek zijn enkele “planes” waargenomen. Dit betreffen vlakken 

die door krimp of glijden van materiaal zijn veroorzaakt. Ook lijkt er enige afwisseling 

tussen een iets siltiger en een iets zandiger matrix te zijn, waarbij met name ook poriën 

met siltiger materiaal zijn opgevulg. Een duidelijke slempkorst ontbreekt echter. 

Drukgelaagdheden of aanwijzingen voor het gebruik van een keerploeg ontbreken. De 

korrels met ijzerhuidjes zijn van oorsprong vermoedelijk afkomstig uit de B horizont van 

een podzolbodem, het is dan ook waarschijnlijk dat dit materiaal de basis vormt van 

de plaggendekken. Er is ook profielvreemd materiaal in de vorm van mica’s aanwezig. 

Wellicht betreft dit ingeploegd materiaal. 

Matrix, voornamelijk kwartskorrels (matig fijn en kleiner) 

(PPL)

Matrix, voornamelijk kwartskorrels (matig fijn en kleiner) 

(XPL)

Sclerotia in de zandige en siltige matrix (PPL) Organisch restant, vermoedelijk bast (PPL)
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Organisch restant, vermoedelijk bast (PPL) Mest fragment met fytolieten (PPL)

Kwartskorrels met huidjes en een klein stukje houtskool  

(PPL)

Houtskool fragment (PPL)

Extern (profielvreemd) materiaal met mica (glimmer 

mineraal) en een fijnere korrelgrootte (PPL)

Extern (profielvreemd) materiaal met mica (glimmer 

mineraal) en een fijnere korrelgrootte (XPL)
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Slijpplaat BA2 

Dit monster bevat macroscopisch gezien de overgang van de in het veld waargenomen 

laagnummers 5002.2 (plaggendek) en 5004.2 (E- horizont podzolbodem) en bevat de 

volgende kenmerken: 

- Een enaulische c/f verhouding; 

- Complexe pakkingsholten met vlakken (“planes”), veel gangen veroorzaakt door 

bioturbatie; 

- Gedegradeerd organisch materiaal; bast;

- mest; fytolieten; korrels met sesquioxiden huidjes; niet in-situ gevormde en 

verplaatste ijzerconcreties

In het monster is op microscopisch niveau geen scherpe of abrupte overgang tussen 

de twee lagen zichtbaar. In het plaggendek zijn enkele “planes” waargenomen. 

Dit betreffen vlakken die door krimp of glijden van materiaal zijn veroorzaakt. Dit 

betreft dus niet zozeer een drukgelaagdheid, maar het kan wel het gevolg zijn van 

ploegwerking. Slempkorsten en aanwijzingen voor het gebruik van een keerploeg 

ontbreken. De ijzerconcreties en korrels met sesquioxiden-huidjes zijn van oorsprong 

vermoedelijk afkomstig uit de B horizont van een podzolbodem en zijn mogelijk later 

ingeploegd.
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Matrix, voornamelijk kwartskorrels (matig fijn en kleiner) 

(PPL)

Matrix, voornamelijk kwartskorrels (matig fijn en kleiner) 

(XPL)

Mest fragment in de zandige matrix (PPL) Mest fragment in de zandige matrix (XPL)

Deel rijk aan organisch materiaal (PPL) Deel rijk aan organisch materiaal (XPL)
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Anorthische ijzerconcretie, vermoedelijk uit een Bs horizont 

(PPL)

Anorthische ijzerconcretie, vermoedelijk uit een Bs horizont 

(XPL)

IJzer concretie en organische resten, vermoedelijk bast (PPL) IJzer concretie en organische resten, vermoedelijk bast (XPL)

Organische resten (PPL) Organische resten (XPL)
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26.2.3.6. WP12

Slijpplaat BA17 

Dit monster bevat macroscopisch gezien de overgang van de in het veld waargenomen 

laagnummers 5070.1 (plaggendek) en 5070.3 (plaggendek) en bevat de volgende 

kenmerken: 

- Een enaulische c/f verhouding; 

- Vlakken (“planes”), opgevuld met los gepakt materiaal; sub-hoekige, blokvormige 

bodemdelen; 

- Gedegradeerd organisch materiaal; 

- Houtskool; mest fragment met diatomeeën; ijzerconcreties

De kwaliteit van het monster was slecht, tijdens bemonstering was het materiaal 

reeds zeer droog en los. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat de subhoekige, 

blokvormige bodemdelen die zijn aangetroffen te wijten zijn aan de slechte kwaliteit 

van het monster. Ook is het twijfelachtig of de aangetroffen “planes” te koppelen 

zijn aan ploegwerking of dat deze ook door de slechte kwaliteit van het monster 

zijn veroorzaakt. De ijzerconcreties zijn niet in-situ gevormd en zijn mogelijk later 

ingeploegd. Drukgelaagdheden, slempkorsten of sporen van bewerking met een 

keerploeg zijn niet aangetroffen.



1514 BeSt-aarle

Matrix (PPL) Matrix (XPL)

Anortische ijzerconcretie (PPL) Anortische ijzerconcretie (XPL)

Anortische ijzerconcretie (PPL) Anortische ijzerconcretie (PPL)
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Anortische ijzerconcretie (XPL) Anortische ijzerconcretie (OIL)

Dierlijke uitwerpselen (PPL) Diatomeeën (PPL)

Houtskool fragment (PPL) Houtskool fragment (XPL)
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Onbekend residue (PPL) Onbekend residue (XPL)
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Slijpplaat BA16

Dit monster bevat macroscopisch gezien de overgang van de in het veld waargenomen 

laagnummers 5070.3 (plaggendek) en 5071.1 (pre-plaggendek akkerlaag) en bevat de 

volgende kenmerken: 

- Een enaulische c/f verhouding;

- Complexe pakkingsholten; wortelkanalen (bioturbatie);

- Gedegradeerd  organisch materiaal;

- Korrels met ijzerhuidjes; 

- Houtskool; profielvreemd materiaal met mica’s en een zeer fijne korrelgrootte.

In het monster is op microscopisch niveau geen duidelijke overgang tussen de twee 

lagen zichtbaar. Het sediment is sterk gebioturbeerd, met name door wortels (van 

wellicht bomen, zie ook bovenstaande afbeelding). Beide lagen bevatten profielvreemd 

materiaal, dat vermoedelijk ingeploegd is. Drukgelaagdheden, slempkorsten of sporen 

van bewerking met een keerploeg zijn niet aangetroffen.
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Matrix (PPL) Matrix (XPL)

Gang in grondmassa/matrix (PPL) Gang in grondmassa/matrix (XPL)

Extern/profielvreemd materiaal (PPL) Extern/profielvreemd materiaal (XPL)
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Extern/profielvreemd materiaal met mica mineralen (PPL) Extern/profielvreemd materiaal met mica mineralen (XPL)

Houtskool fragment (PPL) Houtskool fragment (XPL)
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26.2.3.7. WP13

Slijpplaat BA21 

Dit monster bevat macroscopisch gezien de overgang van de in het veld waargenomen 

laagnummers 5061.1 (plaggendek) en 5061.2 (plaggendek) en bevat de volgende 

kenmerken: 

- Een enaulische c/f verhouding;

- Complexe pakkingsholten; gangen (bioturbatie);

- Gedegradeerd organisch materiaal

- Houtskool; fytolieten; korrels met huidjes van sesquioxiden; anortische 

ijzerconcreties.

Ook in dit monster is op microscopisch niveau geen scherpe of abrupte overgang 

tussen de twee lagen zichtbaar. In beide lagen komen diverse anortische ijzerconcreties 

voor, dit betreft vermoedelijk concreties die later zijn ingeploegd. Diverse korrels 

bevatten huidjes van sesquioxiden, deze zijn oorspronkelijk in een B horizont van 

een podzolbodem gevormd. Dit materiaal vormt dan ook vermoedelijk de basis van 

het plaggendek. Drukgelaagdheden, slempkorsten of sporen van bewerking met een 

keerploeg zijn niet aangetroffen.
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Matrix (PPL) Matrix (XPL)

Bioturbatie in matrix (PPL) IJzerconcretie (PPL)

Anortische ijzerconcretie (PPL) Anortische ijzerconcretie (XPL)
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Verkoold organisch materiaal (PPL) Houtskool (PPL)

Organisch materiaal met fytolieten (PPL) Organisch materiaal met fytolieten (PPL)
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Slijpplaat BA22 

Dit monster bevat macroscopisch gezien de overgang van de in het veld waargenomen 

laagnummers 5061.2 (plaggendek) en 2119.1 (greppel) en bevat de volgende kenmerken: 

- Een enaulische c/f verhouding;

- Complexe pakkingsholten; gangen (bioturbatie) en opgevulde gangen;

- Gedegradeerd organisch materiaal, onderin veel meer dan bovenin;

- Houtskool; verplaatste siltkruimels.

De overgang tussen de lagen is op microscopisch niveau niet duidelijk zichtbaar, 

wel bevat het onderste deel van het monster een iets fijnere en dichtere matrix. De 

gangen zijn in ieder geval deels gevormd door bioturbatie van bodemfauna, gezien 

de aanwezigheid van dierlijke uitwerpselen in een van de gangen. De verplaatste 

siltkruimels zijn mogelijk resten van een slempkorst die door latere verploeging random 

in de lagen zijn terechtgekomen. De opgevulde gangen zijn vermoedelijk een aanwijzing 

voor latere akkerbouwactiviteiten. Drukgelaagdheden, slempkorsten of sporen van 

bewerking met een keerploeg zijn niet aangetroffen.
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Matrix het bovenste deel (PPL) Matrix het bovenste deel (XPL)

Houtskool (PPL) IJzer concretie (PPL)

Gang met dierlijke uitwerpselen (PPL) Zeer kleine siltige kruimel (PPL)
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Matrix in het onderste deel (PPL) Matrix in het onderste deel (XPL)
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26.2.4 Waarnemingen Fysische Geografie - WP118 1500

Slijpplaat BA8

Dit monster bevat macroscopisch gezien de overgang van de in het veld waargenomen 

laagnummers 5510 (plaggen/antropogeen dek) en 5550 (stuiflaag) en bevat de volgende 

kenmerken: 

- Een enkelvoudig gespatieerd fijn enaulische c/f verhouding;

- Complexe pakkingsholten; vlakken (“planes”) en gangen;

- Gedegradeerd organisch materiaal;

- veel houtskool; mest met fytolieten.
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In de slijpplaat is de overgang tussen de twee lagen vrijwel niet te onderscheiden. In 

beide lagen zijn vlakken (“planes”) aanwezig, hetgeen een aanwijzing voor verploeging 

kan zijn. In de laag die in het veld als stuiflaag is geïnterpreteerd, komen dezelfde 

kenmerken voor als in het bovenliggende plaggendek. In ieder geval ontbreekt in de 

mogelijke stuiflaag een sedimentaire gelaagdheid, welke wel verwacht mag worden 

in sediment dat als stuifzand is afgezet. De aanwezigheid van vlakken (“planes”) geeft 

aan dat het materiaal vermoedelijk verploegd is. Drukgelaagdheden, slempkorsten of 

sporen van bewerking met een keerploeg zijn niet aangetroffen.

Mest fragment (PPL) Mest fragment (PPL)

Mest fragment (PPL) Houtskool fragment (PPL)
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Slijpplaat BA9 

Dit monster bevat macroscopisch gezien de overgang van de in het veld waargenomen 

laagnummers 5550 (stuiflaag)en 5524 (stuiflaag/cultuurlaag) en bevat de volgende 

kenmerken: 

- Een enaulische c/f verhouding;

- Complexe pakkingsholten en vlakken (“planes”);

- Gedegradeerd organisch materiaal; sclerotia;

- IJzer aanrijking; verplaatste ijzerconcreties; verplaatste fijnkorrelige materialen.

In beide lagen zijn vlakken (“planes”) waargenomen, hetgeen een indicatie voor 

ploegwerking is. In beide lagen ontbreekt een sedimentaire gelaagdheid, welke 

wel verwacht mag worden indien het om stuifzanden zou gaan. De aanwezigheid 

van verplaatste ijzerconcreties geeft aan dat deze door latere ploegwerking in het 

sediment zijn terechtgekomen. In het sediment heeft tevens in-situ aanrijking van 

ijzer plaatsgevonden, wellicht ten gevolge van relatief natte condities of wisselende 

grondwaterstanden. De verplaatste fijnkorrelige materialen zijn mogelijk resten van 

slempkorsten en zijn door latere verploeging random in het materiaal terechtgekomen.

Drukgelaagdheden, slempkorsten of sporen van bewerking met een keerploeg zijn niet 

aangetroffen.
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Matrix met in situ Fe aanrijking (PPL) Matrix (XPL)

IJzer aanrijking nabij gang (PPL) Verplaatst fijnkorrelig materiaal met  ijzer aanrijking (PPL)

Verplaatst fijnkorrelig materiaal met  ijzer aanrijking (XPL) Verplaatste kruimel bestaande uit fijnkorrelig materiaal (PPL)
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Verplaatste kruimel bestaande uit fijnkorrelig materiaal (XPL) Matrix in het onderste deel van de slijpplaat (PPL)

Matrix in het onderste deel van de slijpplaat (XPL)
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Slijpplaat BA10 

Dit monster bevat macroscopisch gezien de overgang van de in het veld waargenomen 

laagnummers 5524 (stuiflaag/cultuurlaag) en 5523 (humeuze basis overstuiving) en 

bevat de volgende kenmerken: 

- Een enaulische c/f verhouding;

- Opgevulde gangen en vlakken (“planes”) met ijzerarm materiaal;

- Gedegradeerd organisch materiaal, erg donker gekleurd; organisch materiaal 

geïmpregneerd met ijzer;

- Dierlijke uitwerpselen; disortische ijzerconcreties

In de slijpplaat is zichtbaar dat de onderste lager duidelijk humeuzer is dan de 

bovenliggende laag. Het gaat hier echter wederom niet om verstoven zand, er 

is geen sedimentaire gelaagdheid aanwezig en de aanwezige vlakken (“planes”) 

geven aan dat verploeging heeft plaatsgevonden. Diverse gangen zijn opgevuld met 

fijner materiaal dat ijzerarm is. Wellicht is dit materiaal hierin terechtgekomen door 

latere bodembewerkingen. De aanwezigheid van met ijzer geïmpregneerd organisch 

materiaal geeft aan dat ter plaatse mogelijk vochtige condities aanwezig zijn geweest 

of dat het materiaal onder invloed heeft gestaan van wisselende grondwaterstanden. 

Drukgelaagdheden, slempkorsten of sporen van bewerking met een keerploeg zijn niet 

aangetroffen.
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Matrix met donker gedegradeerd organisch materiaal tussen 

de zand (kwarts)korrels (PPL)

Matrix met donker gedegradeerd organisch materiaal tussen 

de zand (kwarts)korrels (XPL)

Dierlijke uitwerpselen (PPL) Dierlijke uitwerpselen (XPL)

IJzerconcreties (PPL) IJzerconcreties (XPL)
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IJzer concretie (PPL) Houtskool, mogelijk met ijzer geimpregneerd (PPL)

Opvulling van een gang met fijnkorrelig “schoon” sediment 

(PPL) 

Opvulling van een gang met fijnkorrelig “schoon” sediment 

(XPL)
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Slijpplaat BA11 

Dit monster bevat macroscopisch gezien de overgang van de in het veld waargenomen 

laagnummers 5523 (humeuze basis overstuiving) en 5525 (Ah horizont) en bevat de 

volgende kenmerken: 

- Een enaulische c/f verhouding;

- Gangen, deels opgevuld met “schone korrels”, niet met organisch materiaal;

- Gedegradeerd organisch materiaal; veel zeer fijn houtskool;

- Veel houtskool; mest fragment met fytolieten.

In de slijpplaat is de overgang van laag 5523 naar laag 5525 duidelijk zichtbaar, het 

gehalte aan organisch materiaal neemt sterk toe. Opvallend is dat veel van dit organisch 

materiaal uit zeer fijn houtskool bestaan. Mogelijk is voorafgaand aan de ontginning de 

aanwezige vegetatie afgebrand. In de bovenste laag komen diverse gangen voor die 

later zijn opgevuld met fijnkorrelig “schoon” materiaal. Dit is vermoedelijk te relateren 

aan latere bewerking van de bodem. Drukgelaagdheden, slempkorsten of sporen van 

bewerking met een keerploeg zijn niet aangetroffen.
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Houtskoolrijke matrix (PPL) Houtskoolrijke matrix (XPL)

Houtskool fragment in het donkere, organisch materiaal rijke 

middelste deel van het monster (PPL)

Houtskool fragment in het donkere, organisch materiaal rijke 

middelste deel van het monster (XPL)

Houtskool fragment in een zandige matrix (PPL) Houtskool fragment in een zandige matrix (XPL)
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Mest restant met fytolieten (PPL) Mest restant met fytolieten (PPL)

“Schoon” materiaal in een gang (PPL) “Schoon” materiaal in een gang (XPL)
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26.2.5 Catalogus huis & erf Romeinse tijd (WP222/213)

Slijpplaat BA6 (WP 222)

Dit monster bevat macroscopisch gezien de overgang van de in het veld waargenomen 

laagnummers “Vulling 1”/spoor 11238, “Vulling2/spoor 11238 (vloer?) en 5540 

(C-horizont) en bevat de volgende kenmerken: 

Lagen c/f: grof/fijn verhouding poriën humus en/of
organische resten

bijzondere kenmerken

vulling 1 (spoor 11238) / 
vulling 2 (spoor 11238) 
/ 5540

mf1: Enkelvoudig gespatieerd 
gelijkmatig enaulisch;
mf2: Enkelvoudig gespatieerd 
porfyrisch;
mf3: Enkelvoudig gespatieerd 
porfyrisch

mf1: -
mf2: zeer dicht en 
compact
mf3: veel gangen

mf1:  Gedegradeerd  organisch materiaal
mf2: -
mf3: -

mf1: -
mf2: vuile (dusty) kleihuidjes en kleiop-
vullingen; ijzer hypocoating
mf3: kleihuidjes en klei accumulatie; 
matrix rondom holtes met ijzeraanrijking



1538 BeSt-aarle

Mf 1: Matrix en houtskool fragment (PPL) Mf 1: Matrix en houtskool fragment (XPL)

Mf1: Houtskool fragment (PPL) Mf1: Houtskool fragment (XPL)

Mf1 – mf2 overgang (PPL) Mf1 – mf2 overgang (XPL)
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Mf2: dichte porfyrische matrix (PPL) Mf2: dichte porfyrische matrix (XPL)

Mf2: dichte porfyrische matrix met enige klei accumulatie 

(PPL)

Mf2: dichte porfyrische matrix met enige klei accumulatie 

(XPL)

Mf2: IJzer hypocoating rondom een porie (PPL) Mf2: IJzer hypocoating rondom een porie (XPL)
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Mf3: IJzer aanrijking in de matrix rondom gangen (PPL) Mf3: IJzer aanrijking in de matrix rondom gangen (XPL)

Mf3: Klei aanrijking in poriën en vervormde klei huidjes 

(cutanes) in de matrix (PPL)

Mf3: Matric met mica (XPL)

In het monster zijn enkele karakteristieke fenomenen zichtbaar. Ten eerste is er een zeer 

scherpe en duidelijke overgang tussen lagen mf1 en mf2 zichtbaar. Tevens bestaat er een 

duidelijk verschil in textuur en pakking tussen deze twee lagen, waarbij het sediment 

in laag mf2 beduidend fijner qua textuur is. Ook is laag mf1 veel rijker aan organisch 

materiaal. Gezien de zeer scherpe en onregelmatige overgang tussen lagen mf1 en mf2 

lijkt het waarschijnlijk dat een deel van laag mf2 is verdwenen.

Lagen mf2 en mf3 vertonen veel overeenkomsten, laag mf3 is echter minder dicht gepakt 

dan laag mf2. Karakteristiek in laag mf3 is de aanwezigheid van vervormde kleihuidjes, 

in laag mf2 komen vooral vuile (dusty) kleihuidjes voor. In laag mf3 heeft enige klei- en 

ijzeraanrijking plaatsgevonden, mogelijk onder relatief vochtige omstandigheden of 

als gevolg van veranderingen in het grondwaterniveau. De vervormde kleihuidjes zijn 

wellicht ten gevolge van druk van boven gevormd.

In laag mf2 is op beperkte schaal kleiinspoeling opgetreden, tevens bevat deze laag vuile 

(dusty) kleihuidjes, deze zijn ontstaan door verstoringen in de bovengrond. 7

Lagen mf2 en mf3 lijken een natuurlijke oorsprong te hebben (sterk lemig dekzand 

met enige natuurlijke klei- en ijzerinspoeling). De lagen lijken echter wel soort van 

samengedrukt, gezien de zeer dichte pakking en de aanwezigheid van vervormde 

kleihuidjes. 

7  Kooistra 2010.
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Slijpplaat BA6 vertoont overeenkomsten met onderzoek dat door Kooistra is uitgevoerd 

in Veldhoven-West. 8 Ook hier betrof het onderzoek naar de aard van een verdiepte 

Romeinse ruimte. 

Slijpplaat BA7 (WP 213)

Dit monster bevat macroscopisch gezien de overgang van de in het veld waargenomen 

laagnummers “vulling 1 (spoor 9853) en 5530 (C-horizont) en bevat de volgende 

kenmerken: 

Lagen c/f: grof/fijn 
verhouding

poriën humus en/of
organische resten

bijzondere kenmerken

vulling 1 (?) 
/ 5530

mf1: Enkelvoudig 
gespatieerd fijn 
enaulisch;
mf2: porfyrisch

mf1: Complexe 
pakkingsholten
mf2: 

mf1:  Gedegradeerd  organisch 
materiaal, afnemend naar 
onderen
mf2: -

mf1: houtskool; 
mf2: in-situ gevormde 
ijzerconcreties; houtskool

De overgang tussen de twee lagen komt in de slijpplaat vooral tot uiting in de een verschil 

in korrelgrootte en pakking tussen de lagen. Laag mf1bevat gedegradeerd organisch 

materiaal en is qua korrelgrootte grover dan mf2. Mf2 bevat veel in-situ gevormde 

ijzerconcreties en betreft de C-horizont van sterk lemig dekzand. De oorspronkelijke 

bovenkant van het dekzandprofiel is in ieder geval niet meer aanwezig. In tegenstelling 

tot slijpplaat BA6 komen in dit monster geen aanwijzingen voor samendrukking.

8  Kooistra 2010.
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Mf 1: Matrix (PPL) Mf 1: Matrix (XPL)

Mf 1: Matrix met veel gedegradeerd organisch materiaal (PPL) Mf 1: Matrix met veel gedegradeerd organisch materiaal (XPL)

Mf 1: Minder organisch materiaal in het onderste deel (PPL) Mf 1: Minder organisch materiaal in het onderste deel (XPL)
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Mf1: Voornamelijk kwartskorrels, matig tot slecht gesorteerd 

(PPL)

Mf1: Houtskool fragment (PPL)

Mf2: Porfyrische cf (PPL) Mf2: Porfyrische cf (XPL)

Mf2: Porfyrische cf en een fijnere korrelgrootte (PPL) Mf2: Porfyrische cf en een fijnere korrelgrootte (XPL)
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Mf2: In situ ijzer aanrijking langs een kanaal (PPL) Mf2: karakteristieke orthische ijzer nodule (PPL)

26.2.6 Interpretaties, onderzoeksvragen en slotconclusie 

26.2.6.1 Interpretaties Cultuurlandschapsonderzoek

WP2 (BA19 en BA20)
De plaggenhorizonten in WP2 (5002 en 5003) bevatten resten van mest en veel 

houtskool (vooral veel kleine houtskoolspikkels). In de slijpplaat is de overgang van laag 

5002 naar 5003 niet te zien. De plaggenhorizonten zijn opgebouwd uit materiaal dat 

afkomstig is van een Bs horizont van een podzolbodem, dit gezien de aanwezigheid 

van ijzerconcreties, huidjes van sesquioxiden en siltige kruimels.

De onderste laag (5004.1) bevat duidelijk meer gedegradeerd organisch materiaal en 

is sterk gebioturbeerd, de door bioturbatie ontstane gangen zijn opgevuld met ander 

materiaal (afkomstig uit een andere bodemhorizont). 

De monsters bevatten wel aanwijzingen voor het inploegen van allochtoon materiaal 

of mogelijk een rest van een slempkorst, maar drukgelaagdheden, slempkorsten of 

aanwijzingen voor het gebruik van een keerploeg ontbreken.

WP4 (BA3, BA4, BA5)
De plaggenhorizonten in WP4 (5037.1/5037.2/5038/5004.1) bevatten onder andere niet 

in-situ gevormde ijzerconcreties, verplaatste ijzerconcreties en korrels met verwerings-

korsten (mogelijk restant van een slempkorst). Deze zijn mogelijk later ingeploegd. In 

de slijpplaten zijn de overgangen tussen de verschillende lagen vrijwel niet zichtbaar.

De bovenste laag bevat sporen van bioturbatie, dit in de vorm van wortelgangen, 

deze laag bevat tevens veel houtskool. Verder bevatten de lagen fragmenten van 

dierlijke uitwerpselen met fytolieten, mestfragmenten en enkele stukjes bast. 

Drukgelaagdheden, slempkorsten of aanwijzingen voor het gebruik van een keerploeg 

ontbreken. In monster BA5 zijn wel zogenaamde “planes” aangetroffen, dit zijn 

vlakken die door krimp of glijden van materiaal zijn veroorzaakt, mogelijk dus door 

ploegwerking.

WP5 (BA12)
Het plaggendek (lagen 5080/3105) in WP12 wordt gekenmerkt door de aanwezigheid 

van veel houtskool en sclerotia. Ijzerconcreties en kruimels kunnen later door 

ploegwerking zijn ingeploegd. Tevens zijn houtskool en resten van mest met fytolieten 

aanwezig. In het monster zijn zogenaamde “planes” aangetroffen, dit zijn vlakken die 

door krimp of glijden van materiaal zijn veroorzaakt, mogelijk dus door ploegwerking. 
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Drukgelaagdheden, slempkorsten of aanwijzingen voor het gebruik van een keerploeg 

ontbreken.

WP7 (BA14 en BA13)
De plaggenhorizonten (5012/5032/5015/23) in WP7 bevatten veel resten van 

houtskool en sclerotia en concreties die door ploegwerking later zijn ingeploegd. 

Overgangen tussen de verschillende lagen zijn in de slijpplaten vrijwel niet zichtbaar. 

Drukgelaagdheden, slempkorsten of aanwijzingen voor het gebruik van een keerploeg 

ontbreken.

WP8 (BA1 en BA2)
De plaggenhorizonten (5002.1/5002.2 en 5004.2) vertonen onderling weinig variatie 

en zijn in de slijpplaten vrijwel niet van elkaar te onderscheiden. In de monsters 

zijn zogenaamde “planes” aangetroffen, dit zijn vlakken die door krimp of glijden 

van materiaal zijn veroorzaakt, mogelijk dus door ploegwerking. In de lagen zitten 

resten mest met fytolieten, soms met diatomeeën en dierlijke uitwerpselen en de 

lagen bevatten tevens houtskool en fytolieten. Tevens zijn resten van boomschors 

waargenomen. De monsters bevatten aanwijzingen dat het sediment van de 

plaggenlagen afkomstig is uit een podzol B horizont (kwartskorrels met ijzerhuidjes). 

Ook bevatten de monsters aanwijzingen voor inploegen van profielvreemd materiaal. 

In monster BA1 zijn enkele poriën opgevuld met materiaal fijner dan de matrix, 

dit kan het gevolg zijn van latere akkerbouw. Drukgelaagdheden, slempkorsten of 

aanwijzingen voor het gebruik van een keerploeg ontbreken.

WP12 (BA17 en BA16)
De plaggenhorizonten in WP12 (5070.1/5070.3/5071.1) zijn relatief licht qua kleur en 

bevatten kwartskorrels met ijzerhuidjes, ijzerconcreties, houtskoolfragmenten en 

resten van mest met diatomeeën. Opvallend is de aanwezigheid van profielvreemd 

materiaal met glimmers (mica-mineralen), daarnaast bevatten de monsters extern 

gevormde ijzerconcreties, die later zijn ingeploegd. Helaas was de kwaliteit van deze 

slijpplaten niet erg goed, doordat het sediment in de monsterbakken erg droog en 

los gepakt was. Hierdoor is met name in slijpplaat BA17 een sterk blokkige structuur 

zichtbaar, welke vermoedelijk veroorzaakt is door de slechte kwaliteit van het monster. 

Drukgelaagdheden, slempkorsten of aanwijzingen voor het gebruik van een keerploeg 

ontbreken.

WP13 (BA21 en BA22)
De plaggenhorizonten in WP13 (lagen 5061.1/5061.2) vertonen veel overeenkomsten 

en zijn micromorfologisch vrijwel niet van elkaar te onderscheiden. De lagen bevatten 

ijzerconcreties, korrels met ijzerhuidjes, siltkruimels, houtskool, resten van dierlijke 

uitwerpselen en fytolieten. Onderin laag 5061.2 is een overgang te zien naar sediment 

met duidelijk meer organisch materiaal. Opgevulde gangen in monster BA22 zijn 

vermoedelijk een aanwijzing voor latere akkerbouw. Extern gevormde ijzerconcreties 

zijn later ingeploegd. Drukgelaagdheden, slempkorsten of aanwijzingen voor het 

gebruik van een keerploeg ontbreken.

26.2.6.2 Interpretatie Bouwsteen fysische geografie (BA8/BA9/BA10/BA11)

De onderzochte horizonten in het profiel van WP118 betreffen de opvulling van een 

depressie. De lagen verschillen aanzienlijk van elkaar en verschillen voor een groot deel 

ook van de voor het cultuurlandschapsonderzoek geanalyseerde monsters.
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Laag 5510: dit betreft een plaggenlaag die bestaat uit slecht gesorteerd zand met 

fragmenten mest met fytolieten en veel houtskool. De in het veld zichtbare scherpe 

overgang naar de onderliggende laag 5550 is in de slijpplaat vrijwel niet te zien. De laag 

bevat vlakken (“planes”), welke vermoedelijk door ploegwerking zijn ontstaan.

Laag 5550: deze laag bevat in-situ ijzer aanrijking (inspoeling) alsook verplaatst 

fijnkorrelig materiaal. Tevens bevat de grondmassa veel sclerotia. De laag bevat 

vlakken (“planes”), welke vermoedelijk door ploegwerking zijn ontstaan. In de laag zijn 

geen sedimentaire gelaagdheden aangetroffen.

Laag 5524: deze laag bevat vergane organische resten en dierlijke uitwerpselen. In het 

sediment komen vlakken/gangen voor die zijn opgevuld met ander materiaal dan de 

grondmassa. De laag bevat tevens verplaatste ijzerconcreties, deze kunnen door latere 

ploegwerking zijn ingeploegd. De laag bevat vlakken (“planes”), welke vermoedelijk 

door ploegwerking zijn ontstaan. In de laag zijn geen sedimentaire gelaagdheden 

aangetroffen.

Laag 5523: deze laag bevat beduidend meer organisch materiaal dan bovenliggende 

lagen 5524 en 5550. Ook deze laag bevat dierlijke uitwerpselen en ijzerconcreties. 

De laag bevat tevens verplaatste ijzerconcreties, deze kunnen door latere 

ploegwerking zijn ingeploegd. De laag bevat vlakken (“planes”), welke vermoedelijk 

door ploegwerking zijn ontstaan. In de laag zijn geen sedimentaire gelaagdheden 

aangetroffen. Sommige gangen zijn opgevuld met fijnkorrelig “schoon” sediment, een 

aanwijzing dat later akkeractiviteiten hebben plaatsgevonden.

Laag 5525 heeft een matrix die duidelijk meer organisch materiaal (waaronder veel 

houtskool) bevat dan de bovenliggende lagen. Tevens is mest met fytolieten aanwezig. 

De overgang naar de bovenliggende laag 5023 is duidelijk zichtbaar in de slijpplaat.

26.2.6.3 Interpretatie Huis & erf Romeinse tijd (WP222/213)

WP222 (BA6)
In dit monster (sp. 11238.1/11238.2/sp. 5540) zijn drie verschillende eenheden 

onderscheiden: de bovenste eenheid is duidelijk losser gepakt dan de andere eenheden 

en is grover qua textuur (zand). De bovenste eenheid bevat veel gedegradeerd 

organisch materiaal en ook houtskool. De overgang naar de onderliggende eenheid is 

zeer scherp en goed zichtbaar in de slijpplaat. De onderste twee eenheden hebben een 

matrix die uit silt bestaat, waarbij in de onderste eenheid meer gangen voorkomen. In 

de onderste twee eenheden komen kleiinspoeling, in-situ ijzeraanrijking en veel korrels 

met ijzerhuidjes voor. Gezien de zeer scherpe en onregelmatige overgang tussen lagen 

mf1 en mf2 lijkt het waarschijnlijk dat een deel van laag mf2 is verdwenen.

Karakteristiek in laag mf3 is de aanwezigheid van vervormde kleihuidjes, in laag 

mf2 komen vooral vuile (dusty) kleihuidjes voor. In laag mf3 heeft enige klei- en 

ijzeraanrijking plaatsgevonden, mogelijk onder relatief vochtige omstandigheden of 

als gevolg van veranderingen in het grondwaterniveau. De vervormde kleihuidjes zijn 

wellicht ten gevolge van druk van boven gevormd. In laag mf2 is op beperkte schaal 

kleiinspoeling opgetreden, tevens bevat deze laag vuile (dusty) kleihuidjes, deze zijn 

ontstaan door verstoringen in de bovengrond. 9

Lagen mf2 en mf3 lijken een natuurlijke oorsprong te hebben (sterk lemig dekzand 

met enige natuurlijke klei- en ijzerinspoeling). De lagen lijken echter wel soort van 

9  Kooistra 2010.
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samengedrukt, gezien de zeer dichte pakking en de aanwezigheid van vervormde 

kleihuidjes. 

Indien het hier om de ruimte van een (pot)stal zou gaan, dan zouden in de slijpplaat 

aanwijzingen voor onregelmatige druk (pootafdrukken van beesten), een hoog gehalte 

aan fosfaataanrijking en mest/coprolieten zichtbaar moeten zijn. 10 Er zijn ook geen 

aanwijzingen aangetroffen voor een specifiek (ambachtelijk) gebruik van de ruimte.

WP213 (BA7)
In dit monster zijn twee lagen (sp. 9853 en sp. 5530) aangetroffen. De bovenste 

eenheid bevat gedegradeerd organisch materiaal met houtskool. De onderste eenheid 

heeft een fijnere matrix en bevat in-situ ijzer aanrijking. Deze onderste eenheid betreft 

de C horizont, gevormd in sterk lemig dekzand. In tegenstelling tot monster BA6 bevat 

BA7 geen aanwijzingen voor samendrukking van bovenaf.

26.2.7 Onderzoeksvragen

26.2.7.1 Cultuurlandschapsonderzoek

· Is er een akkerdek aanwezig in het ontginningblok? Wat is de aard hiervan? Is er een 

plaggendek aanwezig en zijn hierbinnen verschillende lagen te onderscheiden?

In alle slijpplaten die voor het cultuurlandschapsonderzoek zijn geanalyseerd is een 

akkerdek/plaggendek aanwezig. Dit bestaat vrijwel altijd uit zand met gedegradeerd 

organisch materiaal, houtskool, mest met fytolieten en soms enkele stukjes bast. In de 

meeste lagen komt bijmenging voor met ijzerconcreties die niet in situ zijn gevormd 

en bevatten de kwartskorrel verweerde huidjes die eveneens niet in-situ zijn gevormd. 

Deze materialen zullen vermoedelijk later zijn ingeploegd. Het is dan ook waarschijnlijk 

dat het grootste deel van de akker-/plaggendekken zijn opgebouwd met zand dat 

tenminste afkomstig is uit podzolbodems in het (dek)zand. In het veld zijn vaak 

meerdere lagen in het plaggendek onderscheiden, deze zijn veelal in de slijpplaten niet 

terug te vinden.

In de slijpplaten komen slechts af en toe enkele resten van mogelijke slemplagen 

voor, er komen geen drukgelaagdheden voor en aanwijzingen voor het gebruik van 

een keerploeg ontbreken. Wel zijn in meerdere slijpplaten zogenaamde “planes” 

aangetroffen. Deze vlakken betreffen vlakken die door krimp of glijden van materiaal 

zijn veroorzaakt, dus mogelijk door ploegen.

Het lijkt er dus op dat vanwege de afwezigheid van slemplagen het plaggendek snel is 

opgehoogd.

· Is er een (grijze) proto-plaggendeklaag aanwezig? Wat is hiervan de aard en de 

datering? Hoe verschilt deze van de pre-plaggendeklaag en hoe van het plaggendek?

Volgends de veldbeschrijving is alleen in WP 12 een pre-plaggendek akkerlaag 

aanwezig. In vergelijking met de akker/plaggendekken lijkt deze minder vergane 

organische resten te bevatten. Vanwege de slechte kwaliteit van de slijpplaat is er 

echter niet heel veel informatie uit te halen en er valt dan ook niet te zeggen of het 

hier daadwerkelijk om een pre-plaggendekakkerlaag gaat.

10  cf. Kooistra 2010.
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· Is er een pre-plaggendek cultuurlaag aanwezig? 

Nee, volgens de veldbeschrijvingen van de monsters niet.

· Zijn er sporen van landgebruik voorafgaand aan het akkerland aanwezig? Wat is 

hiervan de aard? Wat is hiervan de datering?

Nee, vanuit het slijpplaatonderzoek valt hierover niks te zeggen, wellicht dat 

pollenonderzoek hier meer over kan zeggen.

· Hoe worden de akkers in de verschillende kavelblokken door de tijd bemest? Dit 

betreft zowel de oude cultuurlaag als de lagen van het akker/plaggendek.

Uit het slijpplaatonderzoek is hierover geen duidelijkheid verkregen, maar het lijkt erop 

dat het met zandhoudende plaggen gebeurt.

· Is er op de pre-plaggendek-akker reeds sprake van aanrijking van de mest met 

strooisel of zandhoudende plaggen?

Er zijn geen aanwijzingen aangetroffen dat hier sprake is van aanrijking met mest. 

Wel komt er in de pre-plaggendek-akker profielvreemd materiaal en houtskool voor, 

hetgeen impliceert dat er wel enige aanrijking/vermenging met ander materiaal heeft 

plaatsgevonden. Ook zijn in meerdere monsters fragmenten van mest aangetroffen. 

Gezien de vrijwel volledig zandige samenstelling van de plaggendekken, lijkt het veel 

waarschijnlijker dat er aanrijking met zandhoudende plaggen heeft plaatsgevonden.

· Uit wat voor een milieu komt dit strooisel of deze plaggen vandaan?

Niet te zeggen vanuit het slijpplaatonderzoek.

· Uit wat voor een milieu komen de plaggen vandaan?

Niet te zeggen vanuit het slijpplaatonderzoek.

· Blijft dit herkomstgebied in de loop der tijd gelijk?

Niet te zeggen vanuit het slijpplaatonderzoek.

· Blijft de kwaliteit (bodemvruchtbaarheid) van het akkerdek door de tijd gelijk?

Niet te zeggen vanuit het slijpplaatonderzoek.

· Hoe snel vindt de eventuele ophoging van het kavelblok plaats? Gebeurt de ophoging 

geleidelijk of is er sprake van ophoging in sprongen? 

Gezien de afwezigheid van slempkorsten, lijkt het waarschijnlijk dat het een vrij snelle 

ophoging betreft.

· Zijn er aanwijzingen voor aanvullende intensieve landbewerking als diepspitten of 

beddenbouw op het kavelblok?

Nee. Er zijn in de slijpplaten geen aanwijzingen voor deze vormen van landbewerking 

gevonden.

· Op welke wijze is de grond van de pre-plaggendekcultuurlagen bewerkt: gespit, 

gescheurd of verploegd?

Hierover geeft het slijpplaatonderzoek geen uitsluitsel.
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26.2.7.2 Bouwsteen fysische geografie

In werkput 118 is een profiel aangetroffen met akker- en mogelijke stuiflagen uit 

de late bronstijd-ijzertijd. Een andere mogelijke interpretatie is dat het gaat op een 

opgebrachte laag. Het slijpplaatonderzoek heeft als doel het bepalen van de aard 

van de mogelijke stuiflagen (of ophogingspakketten?), cultuurlagen en natuurlijke 

bodemprocessen.

Vanuit het slijpplaatonderzoek lijkt het hier niet om stuiflagen te gaan, aangezien een 

(sub)horizontale sedimentaire gelaagdheid, die bij stuifzandafzettingen verwacht mag 

worden, ontbreekt. Tevens bevatten de lagen niet in-situ gevormd ijzer en verplaatste 

fijnkorrelige materialen, die hier vermoedelijk door latere verploeging in terecht zijn 

gekomen. Ploegwerking blijft tevens uit de aanwezigheid van “planes”. Het is dan ook 

waarschijnlijk dat het hier eerder om ophogingspakketten gaat in plaats van stuiflagen. 

De onderste laag van het geanalyseerde profiel betreft zeer waarschijnlijk een Ah 

horizont, die wel zeer rijk is aan fijn houtskool.

26.2.7.3 Huis en erf Romeinse tijd

Er zijn twee Romeinse huisplattegronden aangetroffen met een sterk humeuze, 

verdiepte vloer. De vraag hierbij is of het een verdiepte stal betreft of dat het gaat om 

een verdiept deel van de boerderij voor ambachtelijke activiteiten.

Uit het slijpplaatonderzoek is in ieder geval duidelijk geworden dat de verdiepte vloer 

vooral redelijk vochtig geweest moet zijn, gezien de aanwezigheid van veel gleyver-

schijnselen in de sedimenten die onder het akkerdek liggen. Lagen mf2 en mf3 lijken 

een natuurlijke oorsprong te hebben (sterk lemig dekzand met enige natuurlijke klei- 

en ijzerinspoeling). De lagen lijken echter wel soort van samengedrukt, gezien de zeer 

dichte pakking en de aanwezigheid van vervormde kleihuidjes. 

Indien het hier om de ruimte van een (pot)stal zou gaan, dan zouden in de slijpplaat 

aanwijzingen voor onregelmatige druk (pootafdrukken van beesten), een hoog gehalte 

aan fosfaataanrijking en mest/coprolieten zichtbaar moeten zijn. 11 Er zijn ook geen 

aanwijzingen aangetroffen voor een specifiek (ambachtelijk) gebruik van de ruimte.

Slotconclusie
Het slijpplaatonderzoek aan de plaggendekken heeft slechts een beperkt antwoord 

kunnen geven op de vele onderzoeksvragen. De slijpplaten leveren helaas erg weinig 

informatie op over de manier van landbewerking en over de snelheid/intensiteit van 

ophoging. Wat betreft bewerking/ploegen van de akkers, wellicht zijn de slijpplaten 

te klein om dergelijke fenomenen waar te nemen (hoewel bijvoorbeeld een scherpe 

ondergrens t.g.v. het gebruik van een keerploeg wel zichtbaar zou moeten zijn), ook 

kan het zijn dat door bioturbatie veel informatie verloren is gegaan. Enkele monsters 

van de eerste campagne waren zeer slecht van kwaliteit, dit kwam doordat het 

sediment in de monsterbakken door de lange opslagtijd na bemonstering in het veld 

sterk was uitgedroogd. 

11  cf. Kooistra 2010.
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26.3  Methodiek houtonderzoek

Silke Lange

In totaal zijn meer dan duizend houtvondsten onderzocht. Veel van het hout is direct in 

het veld gewassen en beschreven door L. Kooistra en S. Lange met medewerking van 

het veldteam van Diachron bv en Archol bv. Vondsten die uit tijdgebrek niet in het veld 

konden worden verwerkt, zijn naar de werkplaats van BIAX Consult in Heiloo gebracht 

en aldaar schoongemaakt en beschreven. 

Alwaar het eik betrof, is een deel van het hout meteen ook in het veld gedetermineerd. 

Bij eik is dit mogelijk vanwege de karakteristieke kenmerken van het hout die met 

het blote oog kunnen worden waargenomen. Dit is de kringporigheid, namelijk 

de aanwezigheid van grote voorjaarsvaten die in de dwarsdoorsnede veelal goed 

zichtbaar zijn. De overige houtsoorten zijn met behulp van een licht-doorvallend 

microscoop en vergrotingen van 10keer tot 40keer gedetermineerd. Hierbij is gebruik 

gemaakt van de determinatiesleutel van Schweingruber12 en www.woodanatomy.ch. 

Aansluitend op de determinatie en beschrijving zijn van alle geschikte houtvondsten 

jaarringschijven gezaagd voor dendrochronologisch onderzoek. Een geselecteerd 

aantal monsters is tenslotte opgestuurd voor een dendrochronologische ouderdoms-

bepaling. 

Van alle relevante houtvondsten zijn foto’s genomen. Een aantal houtvondsten kwam 

op grond van zeldzaamheid, representativiteit en informatiewaarde bovendien in 

aanmerking voor conservering. Houtvondsten die bijzonder waren, maar bijvoorbeeld 

minder gaaf, zijn getekend door R. Timmermans om de informatiewaarde ervan 

middels een (reconstructie-)tekening te behouden. 

Aan monsters uit twee vlechtwerkstructuren uit de late bronstijd is een jaarringanalyse 

uitgevoerd. Jaarringanalyse is het onderzoek aan het groeipatroon van hout in de 

dwarsdoorsnede. Doel is te achterhalen of er sprake is van beheerde bosbestanden.13 

Daarbij wordt een representatief aantal houtmonsters per vlechtwerkstructuur 

genomen om vervolgens het aantal groeiringen per monster te tellen en de gegevens 

met de gemeten doorsneden te vergelijken. 

De analysedata van het houtonderzoek zijn  vastgelegd in bijlage 26.9.  De beschrijving 

van het hout is verwerkt in de catalogi van sporen en structuren van de verschillende 

bewoningsperioden ( hoofdstukken 21 tot en met 23: waterputten) en hoofdstuks 10 

(objecten) . 

26.4  Het fysisch antropologisch onderzoek van de crematieresten 
van Best-Aarle

Liesbeth Smits

26.4.1 Inleiding

Bij gecremeerd botmateriaal is de samenstelling van het bot veranderd. De organische 

bestanddelen zijn door de hoge temperaturen verdwenen en alleen het anorganische 

gedeelte, voornamelijk bestaand uit hydroxyapatiet, blijft over. De kristalstructuur 

van dit mineraal verandert eveneens. Verbrand botmateriaal heeft te lijden gehad 

van fragmentatie, vervorming, krimp en breuk, waardoor de determinatie bemoeilijkt 

12  Schweingruber 1986.
13  Dit past in het kader van onderzoeksvraagstelling 4.
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kan worden. Wanneer er echter genoeg botfragmenten van een redelijke grootte zijn 

overgebleven is het over het algemeen wel mogelijk om een leeftijdsschatting, een 

geslachtsdiagnose en een minimum aantal individuen te bepalen. 

Het onderzoek naar crematieresten omvat de beschrijving van de crematieresten 

zelf (verbranding en fragmentatie) en de beschrijving van de fysisch antropologische 

eigenschappen, zoals de determinatie van de botfragmenten, leeftijd, geslacht, 

lichaamslengte, minimum aantal individuen en pathologische botveranderingen. 

26.4.2 De methoden

Beschrijving van de crematieresten

-Fragmentatiegraad

De fragmentatiegraad van crematieresten is afhankelijk van verschillende 

depositionele en post-depositionele processen (o.a. wel of niet bewaren in een urn, 

blussen). Niet afgekoelde crematieresten zijn erg breekbaar, handelingen als blussen 

of verzamelen van deze resten zorgen ervoor dat de fragmenten kleiner worden. Er 

worden verscheidene stadia van fragmentatie onderscheiden.14 Omdat elke crematie 

bestaat uit vele botstukjes van verschillende afmetingen wordt bij de beschrijving van 

de fragmentatiegraad alleen de maximale fragmentgrootte vermeld.

Fase Omschrijving Fragmentgrootte (cm)

1 zeer klein < 1.5

2 Klein 1.6-2.5

3 middel 2.5-3.5

4 groot 3.6-4.5

5 zeer groot >4.6

-Verbrandingsgraad

De verbrandingsgraad kan men o.a. bepalen aan de kleur- en krimpscheur-patronen 

van het verbrande bot. Deze kleur is afhankelijk van de duur en de temperatuur van 

de verbranding. Er worden verschillende fasen onderscheiden15, een indeling volgt 

hieronder.

 
Kleur Verbrandingsgraad Temperatuur oC

lichtbruin 0=onverbrand -

donkerbruin 1=zeer slecht verbrand <275

zwart 2=slecht verbrand 275-450

grijs 3=middelmatig verbrand  450-650

krijtwit 4=goed verbrand 650-800

oudwit         5=zeer goed verbrand >800

14  Wahl, 1982
15  Wahl, 1982
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 Beschrijving van de fysisch antropologische eigenschappen 

-Determinatie

Bij het determineren van crematieresten worden vooral de fractie van 10 mm en groter 

bekeken, botstukjes kleiner dan 10 mm kunnen zelden gedetermineerd worden.16 

Deze kleine fractie wordt wel nagekeken op fragmenten die van belang kunnen zijn 

voor de leeftijds- en geslachtsbepaling of het minimum aantal individuen (MAI). 

De crematieresten worden bij voorkeur gezeefd over een 1 mm zeef omdat dan de 

grootste kans bestaat dat de allerkleinste botjes, n.l. de gehoorbotjes die van belang 

kunnen zijn bij het bepalen van het MAI, bewaard blijven.

Bij de inventarisatie worden de botfragmenten in de volgende skeletregio’s 

onderverdeeld:
Skeletdeel Omschrijving skeletdelen

neurocranium hersenschedel

viscerocranium aangezichtsschedel

axiaal schouder wervels ribben bekken heiligbeen, sleutelbeen

diafysen extremiteiten schachtfragmenten armen benen

epifysen extremiteiten gewrichtsuiteinden armen en benen

Binnen deze skeletregio’s zijn de individuele botstukken gedetermineerd (b.v. dijbeen, 

spaakbeen). Wanneer bij deze determinatie bepaalde beenderen ontbreken hoeft dat 

nog niet te betekenen dat deze daadwerkelijk niet aanwezig zijn. De mogelijkheid 

bestaat dat de fragmenten te klein zijn hiervoor. 

-Geslachtsbepaling

De geslachtsbepaling wordt uitgevoerd volgens de normen van de Arbeitsgruppe 

Europäischer Anthropologen (1979) en maakt gebruik van een aantal kenmerken van 

de schedel en het bekken die in vorm en grootte verschillen tussen de geslachten. 

Wanneer achter de geslachtsbepaling een vraagteken staat, b.v.  “m?” betekent dit 

“zeer waarschijnlijk mannelijk,” bij twee vraagtekens is de geslachtsbepaling nog 

onzekerder. Een geslacht toewijzen is alleen bij volwassenen mogelijk. De robuustheid 

van het post-craniële skelet kan eveneens een aanwijzing zijn voor het geslacht17 .

-Leeftijdsbepaling

De leeftijdsbepaling bij crematieresten-onderzoek volgt dezelfde richtlijnen als die 

van het inhumatie-onderzoek. Voor onvolwassenen wordt voornamelijk naar de 

vergroeiing van de epifysen 18 en het mineralisatie- en eruptiepatroon van de tanden 

en kiezen19gekeken. Bij volwassenen berust de leeftijdsschatting vooral op het aanzien 

van de symphysis pubica en de facies auricularis20 (allebei gewrichtsvlakken aan het 

bekken), en de sluiting van zowel de endocraniale21 als de ectocraniale schedelnaden22. 

16  Maat, 1985
17  Schutkowski en Hummel, 1987
18  Arbeitsgruppe Europäischer Anthropologen, 1979
19  Ubelaker, 1984
20  Lovejoy c.s., 1985
21  Acsádi en Nemeskéri,1970
22  Rösing, 1977
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-Lichaamslengteschatting

Voor de lichaamslengteschatting wordt gebruik gemaakt van de grootte van de 

proximale gewrichten van de humerus (bovenarm), de radius (spaakbeen) en het femur 

(dijbeen)23.

-Pathologie

Het onderzoek naar ziekten en ongelukken bij gecremeerde individuen is vanwege 

de incompleetheid van het materiaal vrij moeilijk. Een beschrijving van de 

ziekteverschijnselen is vaak het hoogst haalbare. 

Skeletdeel Gewicht
(gram)

Fragmentatie
(cm)

Verbrandingsgraad
(fase)

Inhoud

Neurocranium - - - -

Viscerocranium 1 1 5 Een wortelpunt
 

Axiaal - - - -

Diafyse 58 3 5 Tibia = scheenbeen 

Femur = dijbeen

Epifyse 5 2 5   Diverse skeletdelen

Residu 50 <1 5

Totaal (mens) 114 Schachtfragmenten van grootzoogdier 
en middelgroot zoogdier

Dierlijk 23 3 4-5

26.4.3 Werkwijze

De fractie die groter of gelijk is aan 1 cm wordt gedetermineerd. De crematieresten 

in de verschillende skeletregio’s worden gewogen en de fragmentatie- en 

verbrandingsgraad vastgesteld. De maximale fragmentgrootte wordt afgerond op een 

halve cm. Wanneer crematieresten minder dan 1 gram wegen wordt dit afgerond tot 1 

gram.

De fractie die kleiner is dan 1 cm wordt onderzocht op relevante botfragmenten. 

Wat overblijft wordt residu genoemd. In sommige gevallen is het residu erg vervuild 

en moet een schatting gemaakt worden van het gewicht aan crematieresten dat 

aanwezig is in het residu. 

 

Tabel spoor 9292
Aanwezige dierenbotten worden van de menselijke crematieresten gescheiden, 

fragmentatie- en verbrandingsgraad en gewicht worden genoteerd.

Het totaal gewicht aan crematieresten onder aan de tabellen duidt op het totaal 

zonder de dierlijke botfragmenten.

26.4.4 Resultaten crematieresten onderzoek

Beste Aarle: Put 208, spoor 9292
Op deze locatie is een kleine hoeveelheid crematieresten aangetroffen met een 

totaal gewicht van ca. 185 gram (incl. grond). Na reiniging bleef 137 gram over. Het 

botmateriaal is goed verbrand. De verbrandingstemperatuur bedroeg ca. 650-800 ºC.

23  Rösing, 1977
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De botfragmenten zijn zeer klein, bijna de helft bestaat uit botstukjes kleiner dan 1 cm. 

Aangezien het bovendien een kleine hoeveelheid betreft die voornamelijk bestaat uit 

diafyse fragmenten (schachtdelen van pijpbeenderen) en morfologische kenmerken 

ontbreken, is het niet mogelijk om een uitspraak te doen over het geslacht. Slechts 

en zeer ruwe leeftijd schatting is mogelijk, namelijk dat het een volwassen individu 

betreft. Pathologische botveranderingen zijn niet op het skeletmateriaal aanwezig.

Behalve menselijke resten zijn ook dierlijke verbrande botresten aangetroffen, namelijk 

van een middelgroot en van een groot zoogdier. Ook hier zijn het slechts delen van 

de schacht van pijpbeenderen die bewaard zijn gebleven hetgeen een diagnose naar 

diersoort onmogelijk maakt.

Het geslacht is niet te bepalen vanwege de incompleetheid van de resten. De leeftijd 

wijst gezien de grootte en robuustheid van de aanwezige botstukken op een volwassen 

individu.

26.5 Dateringsonderzoek

Bijlage 26.10 geeft een overzicht van de resultaten van het dendrochronologisch en 

¹⁴C-onderzoek
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Bijlagen

Bijlage 26.1. Best Aarle, overzicht monsters archeobotanie. Verklaring: vpl = vindplaats; 

vnr = vondstnummer; str = structuurnummer; inv = geselecteerd voor inventarisatie; 

ana = geselecteerd voor analyse; vol = uitgangsvolume; (in l) =  in liter; (in ml) = in 

milliliter; periode 1400 = ouderdom in jaren n.Chr.; periode (V), (IV), (III) en (II) = eeuw 

v.Chr.; periode ? = datering onbekend.

Bijlage 26.2 Best Aarle, resultaten inventarisatie monsters botanische macroresten. 

Verklaring: (o) = onverkoold; (v) = verkoold; g = geen resten, w = weinig (1-5) resten; 

r = redelijk aantal (6-20) resten; v = veel (>20) resten; variatie = aantal waargenomen 

taxa; G = goede kwaliteit; M = matige kwaliteit; S = slechte kwaliteit ; SEM = raster-

elektronenmicroscopie. Voor overige afkortingen zie bijlage 1.

Bijlage 26.3 Best Aarle, resultaten analyse monsters botanische macroresten uit sporen 

exclusief plaggen. Tenzij anders vermeld zijn de resten onverkoold. Verklaring: cf. = ? = 

determinatie niet zeker; gr = greppel; hs = huis; kl = kuil; pk = paalkuil; pots = potstal; 

sp = spieker; str = structuur; v = verkoold; var = variëteit; wa = waterput; (+) = aanwezig; 

+ = enkele; ++ = tientallen; +++ = honderden; ++++ = duizenden; * = taxon ook in 

ander(e) vegetatietype(n) aanwezig.

Bijlage 26.4 Beste Aarle, resultaten analyse monsters botanische macroresten uit 

plaggen van waterputten. Tenzij anders vermeld zijn de resten onverkoold. Voor 

overige afkortingen zie bijlage 3.

Bijlage 26.5a-l Best Aarle, locatie van de palynologische monsters in profielbakken. 

Voor aanvullende administratieve gegevens zie bijlage 1. 

a. Profielbak V 172 uit het profiel van akkersleuf 4.

b. Profielbak V 986 uit waterput 1 van vindplaats 11.

c. Profielbakken V 5344 en V 5355 uit het westprofiel van werkput 118 van vindplaats 11.

d. Profielbak V 5460 uit waterput 191 van vindplaats 11.

e. Profielbak V 5736 uit waterput 217 van vindplaats 11.

f. Profielbak V 5961 uit waterput 266 van vindplaats 11.

g. Profielbak V 6138 uit waterput 311 van vindplaats 11.

h. Profielbak V 6422 uit kringgreppel 316 van vindplaats 24.

i. Profielbak V 6598 uit de potstal van huis 350 van vindplaats 21.

j. Profielbak V 6827 uit de potstal van huis 383 van vindplaats 22.

k. Profielbak V 7103 uit waterput 411 van vindplaats 22.

l. Profielbak V 7263 uit waterput 412 van vindplaats 23.

Bijlage 26.6 Best Aarle, resultaten inventarisatie monsters palynologisch materiaal. 

Verklaring: Ah = A-horizont; akd = akkerdek; akl = akkerlaag; cultl = cultuurlaag; 

d.h. = donker humeus; gr = greppel; h = humeus; hs = huis; htw = houtwal; krgr = 

kringgreppel; pld = plaggendek; pots = potstal; v. podz. = verspitte podzol; wa = 

waterput; (+) = sporadisch aanwezig; + = aanwezig; ++ = regelmatig/veel aanwezig; +++ 

= zeer veel aanwezig.
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Bijlage 26.7a-c Best Aarle, resultaten analyse monsters palynologisch materiaal uit 

sporen exclusief plaggen. De codering die na het pollentype vermeld staat, geeft aan 

welke determinatieliteratuur voor de naamgeving is gebruikt (B = Beug 2004; P = Punt 

et al. 1976-2009). Verklaring: + = aanwezig (buiten de telling). Voor overige gebruikte 

afkortingen zie bijlage 26.6.

a. Palynologisch materiaal uit prehistorische contexten.

b. Palynologisch materiaal uit Romeinse contexten.

c. Palynologisch materiaal uit middeleeuwse en nieuwetijdse contexten exclusief 

plaggen.

Bijlage 26.8 Best Aarle, resultaten analyse monsters palynologisch materiaal uit 

plaggen van waterputten. Voor verklaring gebruikte afkortingen zie bijlage 26.6 en 

26.7.

Bijlage 26.9 Analysedata houtonderzoek.

Bijlage 26.10 Overzicht van de dateringen van het dendrochronologisch en 

¹⁴C-onderzoek.
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Lijsten en overzichten

Bijlage 27.1. Sporenlijst.

Bijlage 27.2. Vondstenlijst.

Bijlage 27.3. Overzicht van structuren uit de late prehistorie en Romeinse tijd.

27
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Archol bv en Diachron UvA hebben in 2009 en 2010 een opgraving uitgevoerd in plangebied Aarle, een 
60 ha groot complex van oude bouwlanden aan de noordwestzijde van Best, waar in opdracht van de 
gemeente de komende jaren een nieuwe woonwijk zal verrijzen. Het gebied ligt op de overgang van de 
hoog gelegen Midden-Brabantse dekzandrug in het zuiden naar een groot gebied met natte 
broekgronden ten noorden ervan.

De grootschaligheid van de opgraving in plangebied Aarle gecombineerd met de gegevens uit de 
eerdere onderzoeken in Dijkstraten en Hokkelstraat hebben een goed inzicht in de 
bewoningsdynamiek van een grote micro-regio opgeleverd. Het lijkt erop dat het gebied vanaf net voor 
de late bronstijd (circa 1200 voor Chr.) bewoond is geweest. In de late bronstijd en de vroege ijzertijd is 
sprake van enkele gelijktijdige erven die verspreid in het landschap lagen. Vanaf de midden-ijzertijd 
concentreert de bewoning zich geleidelijk in een aantal kleinere, min om meer plaatsvaste 
nederzettingen van elke circa twee boerenerven groot. Gedurende de late ijzertijd en het begin van de 
Romeinse tijd begroef men zijn doden in een grafveld dat min of meer centraal tussen de 
bewoningresten ligt. Daarvoor en daarna zijn de overledenen op andere begraafplaatsen bijgezet. Waar 
deze liggen is onduidelijk.

Na de Romeinse tijd bleef het gebied lange tijd onbewoond. Pas in de late negende eeuw werd een 
nieuwe hoeve ingericht aan de oostzijde van het plangebied, bestaande uit een enkel erf aan een ovaal 
areaal bouwland, de latere Grote Akkers. Kort daarna, omstreeks het midden van de tiende eeuw, richtte 
men een tweede erf in op korte afstand van het eerste. Op grond van hun kenmerken wordt 
verondersteld dat het hier gaat om een institutioneel (leen)goed.

De nederzetting bestaat ook in de volle middeleeuwen uit twee erven die gelijktijdig werden bewoond. 
Aan het begin van de twaalfde eeuw wordt de zuidelijke woonplaats verlaten en wordt het erf 
verplaatst naar het zuiden. Het noordelijke erf wordt verlaten aan het einde van de twaalfde eeuw en 
waarschijnlijk verplaatst naar het oosten, richting Broekstraat. Dit is het begin van een trend waarbij als 
gevolg van de uitbreiding van het akkercomplex de bewoning in stappen naar 'buiten' wordt verplaatst. 
Vanaf de zestiende eeuw en later komt de bewoning te liggen in de zones waar we deze kennen van de 
negentiende eeuwse kaarten. 

De vele erven uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd hebben tientallen mestkuilen en potstallen 
opgeleverd waardoor de ontwikkeling van de plaggenbemesting in Aarle uitstekend gevolgd kan 
worden. Het blijkt dat (zandhoudende) plaggen ten minste vanaf de elfde eeuw gebruikt zijn bij de 
bereiding van mest. Het gebruik van plaggenmest lijkt in het begin een bescheiden omvang te hebben 
gehad. Dit verandert omstreeks het begin van de vijftiende eeuw. Tegelijkertijd met de opkomst van de 
grote, inpandige potstallen in de boerderijen, begint op de akker de vorming van de donkere 
plaggendekken. 

Bij het onderzoek van de (post-)middeleeuwse erven werden verschillende bijzondere voorwerpen 
gevonden. Op grond van hun aard, samenstelling en context kon een deel hiervan worden 
geïdentificeerd als het resultaat van rituele deposities. Zo lijken de deposities van schoenen, potten, 
ballen en een fluit verband te houden met de aanvang van de woonplaats. Aan de andere kant zien we 
de afsluiting van het erf vermoedelijk terug in de depositie van spinstenen in de uitgraafkuilen van het 
huis en het begraven van een stempel (een huismerk) op het achtererf, een plek die binnen de 
levensloopsymboliek verband houdt met de dood.
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