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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van de heer A. Staals heeft Archol bv op 15 februari 2017 een archeologisch 

inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd in 

plangebied Roskam 21 te Veldhoven (figuur 1.1). Aanleiding voor het onderzoek is het 

voornemen van opdrachtgever in het plangebied een nieuwe woning te bouwen. Het 

plangebied bevindt zich in een gebied met een hoge archeologische verwachting. 

De voorgenomen ontwikkeling gaat gepaard met grondwerkzaamheden die een 

directe bedreiging vormen voor de in de bodem mogelijk aanwezige archeologische 

resten. Om die reden heeft de gemeente Veldhoven in haar rol als bevoegd gezag een 

proefsleuvenonderzoek geëist. 

Doel van het proefsleuvenonderzoek is het toetsen van de archeologische verwachting 

van het plangebied en het in kaart brengen en waarderen van de eventueel aanwezige 

archeologische vindplaatsen. Om inzicht te krijgen in de archeologische ondergrond 

dienden minstens op, en/of direct ten zuiden van het thans bebouwde deel van 

het perceel proefsleuven aangelegd te worden. Op basis van de resultaten uit dit 

onderzoek diende vervolgens te worden vastgesteld of op het thans bebouwde perceel 

relevante archeologische resten verwacht mogen worden die bij ontwikkeling nader 

dienen te worden onderzocht. 

1.2 Onderzoeksgebied

Het plangebied Roskam 21 ligt direct ten oosten van het woningbouwplan Huysackers. 

Hier verrijst de komende jaren het ‘dorp’ Huysackers, dat een deeluitwerking is van het 

Masterplan Zilverackers van de gemeente Veldhoven. 

Figuur 1.1 
Ligging plangebied Roskam 21 (gemarkeerd 
met een zwarte ster). 
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1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Als sinds 1961 kent Nederland een monumentenwet. In 2007 werd deze wet vervangen 

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

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

archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt 

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

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

dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. 

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

vindplaatsen voorkomen. Het vooronderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen: het 

bureauonderzoek (BO) en een eventueel inventariserend veldonderzoek (IVO), elk met 

bijbehorende stan daardrapportages. 

Dit rapport betreft een inventariserend veldonderzoek, karterende en waarderende 

fase in de vorm van proefsleuven (IVO-p). Na afronding van dit onderzoek dient 

de overheid, op basis van het advies van Archol bv, een besluit te nemen over het 

vervolgtraject. Als geen archeologische waarden zijn aangetroffen, kan het besluit 

inhouden dat het archeologisch onderzoek is afgerond. Als echter blijkt dat in het 

plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de 

initiatiefnemer verplicht worden tot een aanpassing van de plannen (de vindplaats blijft 

in de grond behouden), of tot een archeologische opgraving.

Dit onderzoek lift mee op het Programma van eisen IVOp-DO Huysackers – Zilverbaan: 

Kortlang, F.P., 2016: Programma van Eisen. Huysackers-Zilverbaan, proefsleuven en 

opgraving.  Het onderzoek is uitgevoerd conform de in dit PvE vastgestelde methodiek 

en de richtlijnen in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 4.0). Mevr. 

M. Scharenborg, Beleidsmedewerker Erfgoed 

Figuur 1.2
Plangebied Roskam 21. Het plangebied omvat 
het gehele perceel met nummer 3319.
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Gemeente Veldhoven, trad tijdens het onderzoek op als bevoegd gezag namens de 

gemeente Veldhoven. Dhr. F.P. Kortlang (ArchAeO B.V.) trad op als adviseur van het 

bevoegd gezag.

Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd door een team van Archol bestaande uit een 

projectleider, senior-KNA–archeoloog drs. A.J. Tol, en een veldarcheoloog, M. F. van 

Spelde.  

Soort onderzoek: IVO proefsleuven

Projectnaam: IVO proefsleuven Veldhoven-Roskam 21

Archolprojectcode: VRO1693

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol) bv

Periode van uitvoering veldwerk: 15 februari 2017 

Periode van uitvoering uitwerking: 27 februari – 1 maart 2017

Provincie: Noord-Brabant

Gemeente: Veldhoven

Plaats: Veldhoven

Toponiem: Roskam 21

Coördinaten gebied: Centrum: 154.766 / 380.054

Opdrachtgever: Dhr. A. Staals

Bevoegd gezag: Gemeente Veldhoven (M. Scharenborg)

ARCHIS-zakenidentificatienummer 4034475100

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Depot voor bodemvondsten Noord-Brabant/ e-depot 
voor de Nederlandse archeologie (DANS)

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Methodiek

2.1 Doelstelling

Doel van het IVO is het aanvullen en toetsen van de gespecificeerde archeologische 

verwachting zoals geformuleerd in het PvE. Er dient te worden vastgesteld of er 

vindplaatsen in de ondergrond aanwezig zijn. Van de eventuele vindplaatsen dient de 

inhoudelijke en fysieke kwaliteit (aard, ouderdom, omvang, gaafheid en conservering) 

te worden vastgesteld teneinde tot een waardestelling te kunnen komen.

2.2 Vraagstellingen

Het onderzoek heeft een karterend en waarderend karakter. Omdat op voorhand 

onzeker was of in het plangebied archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, hebben 

de vraagstellingen overwegend een algemeen karakter:

1.  Wat is de aard, omvang, kwaliteit en verloop van de archeologische sporen en 

sporenclusters?

2.  Wat is de datering van de archeologische vondsten en tot welke vondsttypen of 

vondstcategorieën behoren zij?

3.  Uit welke periode dateren de sporen?

4.  Wat is de relatie met de omgeving?

5.  Hoe is de fysieke kwaliteit van de vindplaats? Wat is de aard en reikwijdte van 

verschillende verstorende postdepositionele processen?

6.  Wat is conform KNA Landbodem bijlage IV Waarderen van vindplaatsen versie 4.0 de 

waarde van de aangetroffen vindplaats(en)?

2.3 Methodiek en strategie 

Algemeen
Het noordelijk deel van perceel Roskam 21 was vanwege de huidige inrichting 

(woonhuis en tuin) nauwelijks toegankelijk voor gravend onderzoek. Daarom is 

voor het onderzoek uitgegaan van een gefaseerde opzet. In eerste instantie is een 

sleuf aangelegd in het zuidelijk deel van het plangebied. Op het moment dat de 

eerste proefsleuf open lag, heeft de adviseur van de gemeente Veldhoven (dhr. F.P. 

Kortlang) de gemeente Veldhoven een veldschouw uitgevoerd. Hierbij was ook de 

opdrachtgever/ initiatiefnemer (dhr. A. Staals) aanwezig. Ter plaatse is, mede op 

advies van de archeologisch projectleider (dhr. A.J. Tol), bekeken wat verder nog moet 

gebeuren. Besloten is af te zien van aanvullende proefsleuven op het thans bebouwde 

deel van het plangebied.

Veldwerk
De proefsleuf op het zuidelijke deel van het plangebied heeft een omvang van 50 x 4 

m, op het hart van de lengterichting van het perceel waarbij de noordwestkant zo dicht 

mogelijk tegen het bebouwde erf is aangelegd (figuur 2.1). De proefsleuf is met behulp 

van een graafmachine voorzien van een zogenoemde gladde bak laagsgewijs verdiept 

tot op het sporenvlak in de top van de ongeroerde ondergrond (C-horizont).

Om inzicht te krijgen in de gaafheid en landschappelijke opbouw van het 

onderzoeksgebied zijn in het noordwesten en zuidwesten twee, 1 m brede 

profielkolommen gedocumenteerd. Hierbij zijn de lithologische en bodemkundige 

kenmerken vastgelegd, alsmede de aftopping van het bodemprofiel.

2
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Figuur 2.1 
Puttenkaart met de ligging van de grond-
sporen (sporen 1, 2, 888 en 999), de locatie 

van de profielkolommen ( ), de coupelijn 
over spoor 2 (rode lijn) en het begin- en eind-
punt (rode kruisjes) van de profieltekening 
met spoor 2 (zie figuur 4.4).



PLANGEBIED ROSKAM TE VELDHOVEN    11

De vlakken, sporen, profielkolommen en boringen zijn driedimensionaal ingemeten 

met behulp van een  DGPS (2013). Alle sporen zijn gecoupeerd, gedocumenteerd en 

afgewerkt. Er zijn 12 scherven verzameld. Verder is er één archeobotanisch monster 

verzameld onderuit de vulling van waterkuil spoor 2 met het oog op dateerbare 

Overleg
In het veld zijn na afloop van de aanleg van de sleuf de onderzoeksresultaten 

geëvalueerd door de initiatiefnemer/opdrachtgever (dhr. A. Staals), de adviseur van de 

gemeente Veldhoven (dhr. F.P. Kortlang) en de archeologisch projectleider (dhr. A.J. 

Tol). 

  

Uitwerking
Het aardewerk en de sporen zijn uitgewerkt. Het archeobotanisch monster is niet 

uitgewerkt omdat het aangetroffen aardewerk een voldoende scherpe datering geeft. 

Bovendien valt onderzoek naar voedselresten en de bestaanseconomie buiten de 

scope van de opdracht.
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Landschappelijk en archeologisch kader

Voor het landschappelijke en archeologische kader verwijzen we naar het rapport 

van het proefsleuvenonderzoek dat in 2010 door het ADC in deelgebied 3 van het 

plangebied Zilverackers is uitgevoerd.1 Hieronder volgt een korte samenvatting van de 

resultaten die van belang zijn voor het proefsleuvenonderzoek in plangebied Roskam 

21.

Landschap
Het plangebied Roskam 21 ligt ten westen van Veldhoven en maakt deel uit van het 

zuidelijk dekzandlandschap. Het bestaat uit een eolisch zanddek met op geringe diepte 

(1-2 meter) een zeer compacte leemlaag die bekend staat als de “Brabantse Leem”. De 

top van het bodemprofiel bestaat uit een door de mens opgebracht plaggendek met 

een dikte van minimaal 50 cm dikte. Dit plaggendek is ontstaan door de eeuwenlange 

bemesting van het gebied met een mengsel van mest en zandhoudende plaggen 

(plaggenbemesting).

Archeologie
Ten westen van Roskam 21 treft de gemeente Veldhoven voorbereidingen 

voor het bouwrijpmaken van het woningbouwplan Huysackers (figuur 3.1). 

In 2010 heeft op een groot aantal percelen in dit gebied een grootschalig 

archeologisch proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden. Daarbij zijn hoofdzakelijk 

nederzettingssporen en off-site sporen uit de ijzertijd, Romeinse tijd, vroege en 

volle middeleeuwen aangetroffen. Sinds 2016 voeren Archol en ADC grootschalige 

opgravingen uit in Huysackers. De gemeente heeft hiervoor de vindplaatsen uit 

de Nieuwe Steentijd, Romeinse tijd en middeleeuwen geselecteerd om middels 

opgravingen ex-situ te behouden. Er is voor de bewoning uit de late bronstijd en 

ijzertijd gekozen om alleen vindplaatsen op te graven die samenvallen met grotere 

landschappelijke zones, waar geselecteerde vindplaatsen uit de andere geselecteerde 

perioden aanwezig zijn. Veel vindplaatsen uit de late bronstijd en ijzertijd met over het 

algemeen een slechtere conservering zijn gedeselecteerd. 

Direct ten westen ons plangebied is tijdens het proefsleuvenonderzoek van ADC 

vindplaats 8 aangetroffen. Het betreft een vindplaats uit de ijzertijd die een vrij 

uitgestrekt gebied van 2,6 ha omvat waarin de resten van zwervende erven aanwezig 

zijn. Deze vindplaats is door de gemeente gedeselecteerd.

 

1  Van der Veken & Blom, 2011.
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Resultaten

4.1 Landschappelijke situatie 

De basis van bodemprofiel 1 bestaat uit matig siltig geel zand. Deze laag is 

geïnterpreteerd als de C-horizont van een pakket dekzand, behorende tot het 

Laagpakket van Wierden binnen de Formatie van Boxtel (figuur 4.1). Hierboven ligt 

een pakket bruin matig siltig zand met roestvlekjes: waarschijnlijk het restant van een 

15 cm dikke B-horizont van de natuurlijke podzolbodem die oorspronkelijk in de top 

van het dekzand aanwezig was. Boven de het restant van de podzolbodem bevindt 

zich een 40 cm dik plaggendek waarin twee lagen zijn te onderscheiden. De onderste 

sublaag bestaat uit een pakket gevlekt grijsbruin zand. De bovenste sublaag bestaat 

uit bruingrijs zand met onderin verspitte brokken donkerbruin zand. De top van het 

bodemprofiel bestaat uit de huidige bouwvoor die een dikte heeft van 30 cm.

Bodemprofiel 2 heeft eveneens een basis van dekzand (C-horizont; figuur 4.2). De 

bovenliggende laag wordt gevormd door een 25 cm dik pakket geroerde grond 

bestaande uit brokken C-horizont en bruingrijze brokken (menglaag). Hierboven ligt 

de huidige bouwvoor (dikte 35 cm). De geroerde laag hangt vermoedelijk samen met 

de egalisatie van de akker waarvan het plangebied deel van uitmaakt. Deze egalisatie 

heeft plaatsgevonden in de jaren ‘70 van de vorige eeuw. Hierbij zijn het plaggendek 

en de top van het dekzand verwijderd, waarna de bouwvoor is teruggebracht.2 

De menglaag bestaat uit resten van de afgegraven C-horizont en brokken van het 

oorspronkelijk aanwezige plaggendek. 

Het oorspronkelijk reliëf binnen het onderzoeksgebied kan gereconstrueerd worden 

aan de hand van de hoogteligging van het sporenvlak en de informatie uit de 

profielkolommen. Het sporenvlak, dat in de top van de ongeroerde C-horizont is 

aangelegd, loopt op van ca. 22,10 m +NAP in het uiterste noorden, naar 22,35 m +NAP 

ter hoogte van spoor 888 en 22,45 m in het uiterste zuiden van de proefsleuf. Uit profiel 

2 blijkt dat in het centrale en zuidelijke deel van de proefsleuf  minimaal 25 cm van de 

top van de C-horizont door de egalisaties verstoord is geraakt. De oorspronkelijke top 

van de C-horizont zal hier minimaal op 22,65 m +NAP hebben gelegen. Hieruit is af te 

leiden dat het centrale en zuidelijke deel van de proefsleuf tot een hogere zone in het 

dekzandlandschap behoren en het noordelijke deel tot een lagere zone.

Door de egalisatie heeft het huidige maaiveld nauwelijks reliëf en ligt de 

maaiveldhoogte overal in het plangebied rond de 23,05 m +NAP. Oorspronkelijk zal 

het maaiveld van noord naar zuid hebben opgelopen. Ter hoogte van profiel 1 is het 

bodemprofiel met plaggendek nog intact een weerspiegelt de huidige maaiveldhoogte 

het maaiveld van voor de egalisaties. Ter hoogte van bodemprofiel 2 zal het maaiveld 

oorspronkelijk zeker 50 cm hoger hebben gelegen. De egalisaties hebben hier dus 

geleid tot een aanzienlijke maaivelddaling.

4.2 Sporen en vondsten

De proefsleuf heeft vier grondsporen opgeleverd (figuur 2.1). Naast een natuurlijke 

vlek (spoor 888) en een recente verstoring (spoor 999) gaat het om twee oudtijdse 

grondsporen in het noordelijke uiteinde van de proefsleuf (sporen 1 en 2).  Beide 

sporen liggen in het oorspronkelijk lagere deel van het onderzoeksgebied.

2  Mondelinge mededeling huidige bewoner Roskam 21.

4
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Spoor 1 is een met grijs zand opgevulde paalkuil met een doorsnede van 30 cm en een 

diepte van 35 cm. Het spoor heeft geen vondsten opgeleverd, waardoor de exacte 

datering onbekend is.

Spoor 2 betreft een waterkuil die in het vlak een ronde vorm had met een doorsnede 

van 2,8 m. De kuil is langs het profiel gecoupeerd (figuren 4.3 – 4.6). De basis van de 

kuil ligt op 20,0 m +NAP, oftewel 2 m onder het sporenvlak. In de opvulling van de kuil 

zijn drie lagen te onderscheiden (figuur 4.4). De onderste 0,9 m bestaat uit een pakket 

met dunne laagjes lichtgeel en lichtgrijs zand, met in het bovenste deel een ca. 10 cm 

dikke humeuze grijze band van sterk siltig zand (laag 3).  Laag 2 (10-30 cm dik) bestaat 

ook uit dunne laagjes zand maar dan met een meer gele kleur. Laag 1 is een pakket van 

een afwisseling van laagjes bruin humeus en lichtgrijs uitgeloogd zand. De gelaagde 

structuur is enigszins vervaagd door bioturbatie (“daalderstructuur”). 

De waterkuil betreft een zogenoemde open waterput waarbij men gedeeltelijk de 

kuil in moest lopen om bij het water te komen. Waarschijnlijk heeft de waterput 

geen beschoeiing gehad.  Uit de gelaagde structuur van de verschillende vullagen 

kan worden afgeleid dat de kuil na het graven op een natuurlijke manier geleidelijk is 

dichtgeslibd. De humeuze band in laag 3 vertegenwoordigt een stilstandsfase in deze 

opvulling (figuur 4.6). 

In de humeuze band zijn 12 scherven van handgemaakt aardewerk aangetroffen 

(figuur 4.7), alle potgruis gemagerd (vondstnummer 1). Acht hiervan zijn sterk verbrand 

en niet nader te determineren. Een scherf betreft een wandscherf met een groeflijn. 

Drie articulerende scherven zijn van de rand en de wand van een pot van het type Van 

den Broeke 32. Dit type betreft een tweeledige licht gesloten lage schaal met een 

rompknik. De pot is op de buik versierd met brede groeven van een kam (figuur 4.8). 

Type 32 is volgens Van den Broeke kenmerkend voor het midden van de midden-ijzerijd 

(fase F, grofweg 4e eeuw v. Chr.).3 

3  Van den Broeke, 2012.

Figuur 4.1 
Bodemprofiel 1 (foto richting westen). 
Maaiveldhoogte 23,08 m +NAP.
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Figuur 4.2 
Bodemprofiel 2 (foto richting westen). 
Maaiveldhoogte 23,06 m +NAP.

Figuur 4.3
Waterkuil spoor 2 in het vlak (foto richting het 
noordoosten).

ZONW

m 4m 2m1 m3m 0

23 m

21 m

m +NAP

22 m

20 m

Figuur 4.4
Doorsnede van waterput spoor 2. S50oo 
bouw-voor, S5020 plaggendek, S5040 
dekzand. Laagbeschrijving 1-3 zie tekst.
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Figuur 4.5 
Profiel van het bovenste deel van waterkuil 
spoor 2.
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Figuur 4.6
Dwarsprofiel van het onderste deel  van 
waterkuil spoor 2 met rechts de humeus grijze 
band (stilstandsfase).

Figuur 4.7
Overzicht van de scherven aardewerk uit 
spoor 2.
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Figuur 4.8
Doorsnede aan aanzicht van een rand/
wandscherf van het type Van den Broeke 
32.
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Conclusie en advies

5.1 Conclusie

Het proefsleuvenonderzoek in plangebied Roskam 21 heeft aangetoond dat de bodem 

alleen in het noorden van de proefsleuf nog intact is. In het midden en zuiden van de 

proefsleuf is door egalisaties in de jaren ‘70 van de vorige eeuw de bodem verstoord 

geraakt tot enkele decimeters in de top van het dekzand. 

Alleen in het onverstoorde noordelijke deel zijn twee oudtijdse sporen aangetroffen. 

Spoor 2 betreft een bijna 3 m diepe waterkuil uit de midden-ijzertijd die vermoedelijk 

als een open, niet-beschoeide waterput heeft gefunctioneerd en die na gebruik 

geleidelijk is dichtgeslibd. In de buurt van de waterkuil ligt een kleine paalkuil die op 

grond van de kleur van de vulling goed gelijktijdig met de waterkuil kan zijn gegraven. 

Waterkuil en spoor kunnen op grond van hun datering gekoppeld worden aan 

vindplaats 8, het nederzettingsterrein uit de ijzertijd dat direct ten westen van 

onderhavig plangebied is vastgesteld. Waterkuilen hadden in de vroeg en midden-

ijzertijd vaak een wat geïsoleerde ligging, in een lager deel van het landschap op enige 

afstand van de erven. Op grond hiervan is de kans klein dat op het (niet onderzochte) 

noordelijke deel van het plangebied nog bijbehorende nederzettingsresten te 

verwachten zijn. 

Ook archeologische resten uit eerdere (steentijd, bronstijd) en latere perioden 

(Romeinse tijd, middeleeuwen, Nieuwe tijd) hoeven hier niet verwacht te worden. Het 

proefsleuvenonderzoek heeft namelijk geen aanwijzingen voor menselijke activiteiten 

in die perioden opgeleverd. Daarmee sluiten de resultaten aan bij het beeld dat eerder 

op basis van proefsleuven is verkregen van vindplaats 8.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn weliswaar archeologische sporen aangetroffen, 

waaronder een vindplaats, maar door de projectleider en in samenspraak met de heer 

F.P. Kortlang is tijdens de veldschouw vastgesteld dat  deze archeologische resten niet 

behoudenswaardig zijn en dat er binnen het plangebied ook geen behoudenswaardige 

resten te verwachten zijn. De waterkuil en paalspoor uit de midden-ijzertijd houden 

waarschijnlijk verband met de westelijk gelegen vindplaats 8, die door de gemeente 

Veldhoven in het verleden als niet-behoudenswaardig is gedeselecteerd. Het proefsleu-

venonderzoek heeft  ook geen aanwijzingen opgeleverd dat archeologische resten uit 

andere perioden in het plangebied verwacht kunnen worden.

5.2 Advies

Omdat de archeologische resten in het plangebied - in lijn met de resultaten van 

het proefsleuvenonderzoek van 2010 op vindplaats 8 - als niet behoudenswaardig 

zijn beschouwd, adviseren wij geen aanvullend archeologisch onderzoek. Voor wat 

de archeologie betreft is er geen belemmering voor verdere ontwikkeling van het 

plangebied. Dit advies heeft betrekking op het gehele plangebied dat het gehele 

perceel met nummer 3319 omvat (zie figuur 1.2).

Wel dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke 

meldingsplicht (conform Erfgoedwet artikel 5.10) kenbaar te worden gemaakt teneinde 

het documenteren van toevalsvondsten te garanderen.
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Figuren

Figuur 1.1 Ligging plangebied Roskam 21 (gemarkeerd met een zwarte ster). 

Figuur 1.2 Plangebied Roskam 21. Het plangebied omvat het gehele perceel met nummer 3319.

Figuur 2.1 Puttenkaart met de ligging van de grondsporen (sporen 1, 2, 888 en 999), de locatie 

van de profielkolommen ( ), de coupelijn over spoor 2 (rode lijn) en het begin- en eindpunt (rode 

kruisjes) van de profieltekening met spoor 2 (zie figuur 4.4).

Figuur 3.1 Vindplaats 8 uit het in 2010 door het ADC uitgevoerde proefsleuven-onderzoek en de 

ligging van plangebied Roskam 21 (rode recht-hoek).

Figuur 4.1 Bodemprofiel 1 (foto richting westen). Maaiveldhoogte 23,08 m +NAP.

Figuur 4.2 Bodemprofiel 2 (foto richting westen). Maaiveldhoogte 23,06 m +NAP.

Figuur 4.3 Waterkuil spoor 2 in het vlak (foto richting het noordoosten).

Figuur 4.4 Doorsnede van waterput spoor 2. S50oo bouw-voor, S5020 plaggendek, S5040 

dekzand. Laagbeschrijving 1-3 zie tekst.

Figuur 4.5 Profiel van het bovenste deel van waterkuil spoor 2.

Figuur 4.6 Dwarsprofiel van het onderste deel  van waterkuil spoor 2 met rechts de humeus 

grijze band (stilstandsfase).

Figuur 4.7 Overzicht van de scherven aardewerk uit spoor 2.

Figuur 4.8 Doorsnede aan aanzicht van een rand/wandscherf van het type Van den Broeke 32.

Tabellen

Tabel 1.1 Administratieve gegevens.




