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Samenvatting

In het voorjaar van 2006 is tussen de kassen van de familie Litjens aan de Kempweg 
te Horst-Meterik een archeologisch onderzoek uitgevoerd door BILAN. De reden 
hiervoor was de geplande bouw van nieuwe kassen op een tot nu toe onbebouwd 
gedeelte. Vooronderzoek door middel van proefsleuven had al uitgewezen dat hier 
sporen aanwezig waren uit de vroege Middeleeuwen (500-1000 na Christus). Niet eerder 
zijn er in dit gebied tussen Peel en Maas sporen uit deze periode aangetroffen. Er werd 
zelfs verondersteld dat het gebied na de Romeinse tijd was verlaten en pas weer in de 
Late Middeleeuwen opnieuw in gebruik werd genomen. Het vooronderzoek wees op 
bewoningssporen uit de 8e tot 10e eeuw. Bij de definitieve opgraving werden 23 grote 
gebouwplattegronden, 21 plattegronden van kleinere gebouwen, vier waterputten, 
vele kuilen en greppels  in kaart gebracht die grotendeels waren te dateren in de vroege 
Middeleeuwen. De oudste bewoningssporen bleken zelfs ouder namelijk 7e eeuws 
(vanaf 625-). De opgraving levert daardoor belangrijke bouwstenen voor de regionale 
bewoningsgeschiedenis  over de tijd van de eerste missionarissen en het Frankische Rijk van 
Karel de Grote. 
De boerderijplattegronden leverden gedetailleerde informatie over de bouwwijze, 
inrichting en herstelwerkzaamheden. Er kon worden vastgesteld welke gebouwen 
min of meer gelijktijdig naast elkaar bestaan hebben en zo konden verschillende erven 
gereconstrueerd worden bestaande uit boerderij, schuren, hooibergen en waterputten. 
Onderzoek van onverkoold plantaardig materiaal uit enkele waterputten heeft inzicht 
geleverd over bestaanswijze, cultuurgewassen en de directe omgeving.  Het is mogelijk 
dat de bewoners van het oudste erf als eerste het gebied zijn ingetrokken in de 7e eeuw. 
Zij waren de pioniers of kolonisten in een nog onontgonnen gebied, een wildernis. Een 
generatie later was er al veel meer sprake van een ingericht cultuurlandschap. Een opvallend 
verschijnsel uit deze latere periode is dat men op dezelfde plaats bleef. In een enkel geval 
werd tot vier maal toe een nieuw gebouw op dezelfde plaats neergezet. Tweemaal werd er 
een erf omgreppeld. Blijkbaar was er toen al geen sprake meer van een wildernis,  maar van 
een ingericht landschap met vaste (bezits)grenzen. 
Dat het de bewoners vanaf de eerste ontginningen voor de wind is gegaan zien we aan de 
steeds grotere boerderijen en voorraadschuren. Tussen deze ontwikkelingen en de bouw van 
de nieuwe kassen van kwekerij Litjens zit slechts 1000 jaar, maar dergelijke ontwikkelingen 
zijn van alle tijden. Ook 1000 jaar geleden was er al sprake  van schaalvergroting binnen het 
boerenbedrijf.
De opgravingen op het Meterikse veld hebben een zeer waardevol en gedetailleerd verhaal 
opgeleverd over de bewoning tussen 630 en 1000 na Christus.  
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Aanleg van werkput 13, de eerste van de definitieve opgraving. Eerder waren er in het vooronderzoek al 12 werk-
putten-proefsleuven gegraven. We kijken hier in zuidelijke richting langs het waterbassin. We zien hier van links 

naar rechts Cyriel Verbeek, Michael Blom, Hilde Vanneste en Mirjam Mostert.

Vorige bladzijde: De heer Litjens, eigenaar van de kwekerij en opdrachtgever in gesprek met Ton Luijten, ervaren 
archeologisch kraanmachinist. Daarboven een blik tussen de vele werkputten dier gelijktijdig openlagen. 
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1.INLEIDING

Van 10 april tot en met 12 mei 2006 is er 
bij de Kempweg in de buurtschap Meterik, 
deel van de gemeente Horst aan de Maas, 
een 1,4 hectare groot terrein opgegraven 
(afb. 1a-c). In het plangebied, dat tot dat 
moment nog als grasland in gebruik was, 
zouden nieuwe kassen gebouwd gaan 
worden. Op de omringende percelen staan  
al kassen. Het gehele gebied, inclusief het 
plangebied is van Kwekerij Litjens B.V., die 
hierdoor dan ook opdrachtgever zijn. Naar 
aanleiding van het proefsleuvenonderzoek 
werd verwacht dat er sporen uit de 
Karolingische tijd (8e-9e eeuw) en 
volle Middeleeuwen (10e-11e eeuw) 
aangetroffen  zouden worden.1 Dit zou 
voor het gebied rond Horst, het gebied 
dat begrensd ligt tussen de Maas en de 
Peel, bijzonder zijn, want nog niet eerder 
waren hier sporen aangetroffen die wezen 
op bewoning in de Vroege Middeleeuwen. 
In een recente regionale studie van het 
gebied tussen Horst en de Maas, Meterik 

ligt daar net buiten, is nog het volgende te lezen: “In het gebied zijn geen bewoningssporen 
aangetroffen uit de Vroege Middeleeuwen en het lijkt erop dat het toen niet was bewoond. De 
herkolonisatie na de Romeinse tijd vond pas plaats in de late Middeleeuwen.”2 Uiteindelijk 
bleek al tijdens de opgraving dat een groot deel van de nederzettingssporen ouder was en 
eerder in de 7e en 8e eeuw was te plaatsen. Ook bleken de meeste overige sporen vooral 
Karolingisch aardewerk te bevatten en de daarop volgende periode, de 10e en 11e eeuw wel 
aanwezig, maar minder goed vertegenwoordig. De nadruk van de bewoning lag dus duidelijk 
op de Vroege Middeleeuwen. 

1 Ghe�sen, Vanneste �� Verbeek 2006. Ghe�sen, Vanneste �� Verbeek 2006.
2  Van Dijk 2005, 47.

0 50 km

Horst-Meterik

Afb.1a Ligging onderzoeksgebied
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 Het onderzoek heeft geheel plaatsgevonden conform het Programma van Eisen3 en in 
opdracht van Kwekerij Litjens B.V. Het onderzoek werd uitgevoerd door BILAN te 
Tilburg. Dit rapport is de verslaglegging van dit defintieve onderzoek. Het opgravingsteam 
van BILAN bestond uit Hilde Vanneste, Michael Blom, Mirjam Mosterd, Wilco Lot, 
Arne de Ridder, Marco Hulsmann en Ramon van Weenen. Het project werd geleid door 
C�riel Verbeek (senior-archeoloog BILAN) en Jan de Koning (senior-archeoloog en 
periodespecialist Vroege Middeleeuwen Hollandia Archeologen, Zaandijk). De opgraving 
had bovendien nooit zo voorspoedig kunnen verlopen zonder graafmachinist Ton Luijten.  
Het bevoegd gezag werd vertegenwoordigd door K.L. Winthagen van de afdeling cultuur 
van de Provincie Limburg. 
Onze dank gaat vooral uit naar de Familie Litjens, die, ondanks de schrik van een 
kostbaar onderzoek waarvoor ze toch voor éénvierde moesten opdraaien, belangstelling 
toonden en ons gastvrij ontving op hun terrein. Verder bedanken we de vrijwilligers van 
de archeologische werkgroep uit Venraij, die enkele dagen hebben meegedraaid met de 
opgraving.

3  Verbeek 2006.

Afb. 1b. Uitsnede toppgrafische kaart met in rood het opgegraven deel, in grijs de omringende kassen van 
kwekerij Litjens en in blauw het waterbassin.

Afb.1c. Het gebied vanuit de sateliet 
bekeken.  De kassen en het waterbassin zijn 
duidelijk te herkennen
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Afb. 2. Overzicht van de proefsleuven 1 tot en met 12 met in zwart de 
aangetroffen sporen  (naar Gheysen et al 2006).   

Vorige bladzijde boven: werkput 13 leverde direct een interessante  hoek 
op van een middeleeuwse waarschijnlijk erfbegrenzende greppel. Zie 
ook hoofdstuk 5, plattegrond 1 

Vorige bladzijde onder: onderzoeksgebied in zuidwestelijke richting met 
op de achtergrond de kerk van Horst.
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2. VOORONDERZOEK

De definitieve opgraving is voorafgegaan door een bureauonderzoek gevolgd door een 
booronderzoek, gevolgd door een verkennend proefsleuvenonderzoek.4  Tijdens het 
proefsleuvenonderzoek zijn er twaalf werkputten-proefsleuven aangelegd van 25 bij 4 meter 
op  het terrein met een tussen afstand van 25 meter in  lengte en breedterichting (afb. 2).  Deze 
leverden 223 sporen op. Er is sprake van een geleidelijke toename van het aan tal sporen in 
zuidwestelijke richting. Vondsten zijn per vakken van vier meter verzameld bij de aanleg van de 
werkputten of per spoor bij het couperen van de sporen. Dit leverde de volgende interpretatie 
op:5

De oudste sporen dateren in de IJzertijd. Dit is gebaseerd op enkele kleine 
aardewerkfragmenten afkomstig uit enkele kuilen in werkput 2. Op basis hiervan was 
het nog onduidelijk in hoeverre er nog meer sporen uit de IJzertijd aanwezig waren. De 
aardewerkfragmenten waren te klein om tot een nauwkeuriger datering te komen.

De meeste sporen en vondsten konden gedateerd worden in de Vroege Middeleeuwen en dan 
met name de Karolingische periode (750-900). Dit werd geconcludeerd aan de hand van de 
paalzetting en vulling van de paalkuilen. In meerdere werkputten werden delen van structuren 
(lees: paalsporen van gebouwen) herkend. 

Een aantal vondsten en sporen wees op voortzetting van de bewoning in de volle 
Middeleeuwen, namelijk in de 10e en mogelijk tot in de 12e eeuw. Dit was gebaseerd op 
het voorkomen van enkele fragmenten van Pingsdorfaardewerk. Ook werd hier een andere 
paalzetting en paalkuilvulling waargenomen. 

Het proefsleuvenonderzoek leidde tot het advies om de archeologische waarden ex situ te 
behouden gezien het economische belang van de opdrachtgever de tuinkassen uit te breiden. 

4 Zie respectievelijk De Boer 2005a, De Boer 2005b en Ghe�sen et al 2006. 
5 Gheijsen et al 2006, 26.
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Niet iedere werkput leverde archeologische sporen, zoals dit vlak van werkput 25 illustreert . In het geval van 
Horst-Meterik geeft juist de lege zone aan de rand van het opgravingsterrein aan waar de nederzettingsgren-
zen lagen
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ONDERZOEKSVRAGEN

EN METHODE
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Afb. 3. Puttenkaart.   

Vorige bladzijde boven: een nondestructieve extra proefsleuf, werkput 28, gegraven tijdens het definitieve onderzoek leverde veel 
extra informatie op betreffende de verspreiding  van de nederzettingssporen. 
Vorige bladzijde onder: werkput 23 ingeklemd tussen de kassen.
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3. ONDERZOEKSVRAGEN EN METHODE

Op grond van het vooronderzoek is besloten het terrein op te graven. Van het totale 
plangebied van 1,7 hectare diende 1,4 hectare vlakdekkend onderzocht te worden. Het meest 
noordwestelijke gedeelte diende gezien de geringe hoeveelheid sporen in de proefsleuven  
alleen verkend te worden door enkele proefsleuven. Gezien de planning van de bouw van de 
kassen was de tijdsduur van het onderzoek beperkt en moest het binnen vijf weken worden 
afgerond.  Hiervoor werd de ervaren archeologische graafmachinist Ton Luijten ingehuurd, 
zodat er zo efficient mogelijk gegraven kon worden. Aangezien er geen beperkingen meer 
waren met het oog op het behoud van profielen, dit was afdoende gedocumenteerd in 
het proefsleuvenonderzoek, konden er grote werkputten aangelegd worden.6 Deze waren 
gemiddeld 20 meter breed en 50 meter lang, maar hiervan is soms afgeweken met het oog op 
het volledig vrijleggen van complete structuren. De werkputten zijn dus met de graafmachine 
aangelegd in een verspringend patroon. Dit had een logistieke reden. Op de tussengelegen 
stukken moest de stort worden gedeponeerd. Nadat de eerste serie werkputten was afgewerkt, 
konden de tussengelegen werkputten worden aangelegd. De vlakken zijn na aanleg geschaafd, 
gefotografeerd en getekend (schaal 1:50). De sporen zijn per werkput genummerd, 
gecoupeerd, gefotografeerd en getekend (schaal 1:20). Zoals gezegd zijn de complete 
structuren zoveel mogelijk als een geheel behandeld. Dat wil zeggen dat de spoornummers een 
doorlopende logische volgorde hebben en dat de sporen van een structuur voor het couperen 
op een afzonderlijke foto zijn gezet. Paalkuilen van structuren zijn zoveel mogelijk dwars op 
de richting van de structuur gecoupeerd, tenzij er redenen waren voor een andere richting, 
bijvoorbeeld vanwege oversnijding door andere sporen. Na het couperen van de paalkuilen is 
het vlak rond de structuur zoveel mogelijk opgeschoond om een goede foto te kunnen maken 
van het vlak met de gecoupeerde paalkuilen. In sommige gevallen was dit niet mogelijk omdat 
er bijvoorbeeld meerdere structuren door elkaar heen lagen. 

PROGRAMMA VAN EISEN (PVE)

Met het oog op de beantwoording van de onderzoeksvragen in het PvE7 is er tweemaal 
afgeweken van dit PvE. Zo zijn er in de noordwesthoek van het terrein geen proefsleuven 
gegraven, maar een grote extra werkput (zie afb. 3 werkput 19). Er is niet veel meer dan de 
beoogde 1,4 hectare opgegraven, maar gezien de geringe hoeveelheid sporen in werkput 19 
en 21, de noordwesthoek van het terrein, werd verondersteld dat dit gedeelte voldoende 
verkend was. Bovendien geeft het aaneengesloten opgravingsvlak met een aangetoonde 
duidelijke lege zone in het noordwestelijke deel een veel duidelijker en zekerder begrenzing 
aan van de nederzettingszone. Omgekeerd geldt dit voor een tweede afwijking op het PvE 
met een door de kwekerij verzochte ondiepe non-destructieve sleuf in de zuidoosthoek 
van het terrein langs het waterbassin (afb. 3 werkput 23). Deze sleuf heeft duidelijk 
aangetoond dat de grote sporendichtheid in dit terreindeel doorgaat in deze richting en dat 
er waarschijnlijk veel sporen verloren zijn gegaan bij het graven van het waterbassin. Door de 
tijdsdruk zijn deze afwijkingen van het PvE niet tijdig gemeld bij het bevoegd gezag. Beide 
wijzigingen hebben echter geen extra tijd gekost, maar wel geleid tot extra informatie over de 
nederzettingsbegrenzing.  

6 Er zouden alleen profielen worden gedocumenteerd indien er substantiële afwijkingen werden geconstateerd 
(Verbeek 2006, 10) 
7 Verbeek 2006. 
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KORTE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN UIT HET PVE

De meeste onderzoeksvragen uit het PvE kunnen beantwoord worden na het archeologisch 
onderzoek. Hieronder volgt een korte opsomming van de onderzoeksvragen met een 
verwijzing naar de hoofdstukken of tekstdelen waarin deze vragen beantwoord worden. De 
onderzoeksvragen uit het PvE vallen uiteen in een aantal categoriën: 

1.Algemene vragen met betrekking tot het vondstmateriaal.
 
Vragen met betrekking tot het vondstenspectrum worden beantwoord in de hoofdstukken 7, 8 
en  9. De verspreiding ervan komt ook aan de orde in hoofdstuk 4.  

Het aardewerk is samen met de dendrochronologisch gedateerde stukken hout de enige 
vondstgroep die dateringen levert. Er zijn 512 fragmenten gevonden van draaischijfaardewerk. 
Hiervan dateert het merendeel in de Vroege Middeleeuwen (Archeologisch Basis Register 
code VMEB en VMEC). Een klein deel dateert in de volle Middeleeuwen (VMED). 1812 
Fragmenten zijn afkomstig van handgemaakte potten. Hiervan zijn er 174 fragmenten van 
vroegmiddeleeuwse kogelpotten. De overige fragmenten zijn van handgemaakte potten uit 
de vroege IJzertijd (determinatie J. Vaars - Hollandia Archeologen). Het aardewerk wordt 
behandeld in hoofdstuk 7 en bijlage 4 en 5.

Er is één vroegmiddeleeuws glasfragment gevonden. Dit fragment en de context wordt kort 
besproken in hoofdstuk 7.

Het aantal botfragmenten is verwaarloosbaar. Zelfs uit de waterputten die tot onder het 
grondwaterpeil doorliepen, is geen goed geconserveerd bot gekomen. De 20 botfragmenten 
bestonden veelal uit kieskapsels die bij het minste geringste uit elkaar vielen.  Het bot is niet 
verder geanal�seerd.

Er zijn slechts 12 metaalvondsten. Het betrof zwaar gecorrodeerde brokjes ijzer, veelal 
aangetroffen bij aanleg van de werkputten en dus zonder duidelijke context. Het metaal is niet 
verder geanal�seerd.

Er zijn 71 slakfragmenten aangetroffen. Deze vondsten en de verspreiding ervan worden kort 
besproken in hoofdstuk 7.

Er zijn 312 fragmenten natuursteen aangetroffen. Het natuursteen wordt behandeld in 
hoofdstuk  8 door L. Tebbens (BAAC).

Houtvondsten uit de waterputten zijn in eerste instantie bemonsterd voor het verkrijgen 
van een dendrochronologische datering. Determinatie en datering worden behandeld in 
bijlage  1 en 2 van M. Domingues-Delmas (Dendrolab). Verder worden de waterputten en de 
houtconstructies behandeld in hoofdstuk 6 -paragraaf waterputten.

De selectie, waardering en anal�se van de archeobotanische monsters komen aan de orde in 
hoofdstuk 9 door T. Vernimmen (BotanicAll).
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Een waardering van het pollenonderzoek door M. van Waijen (BIAX) is toegevoegd in  bijlage 
3.     

2. Vragen met betrekking tot de sporen

Ligging, afmetingen, ouderdom, begrenzing en fasering van de nederzettingssporen worden 
allemaal behandeld in hoofdstuk 5 en 6. Hierin worden ook alle aangetroffen structuren 
uitgebreid besproken en wordt er gekeken naar vergelijkbare plattegronden van andere 
(nabijgelegen) vindplaatsen.
Vragen met betrekking tot levensonderhoud komen daarnaast vooral aan de orde in hoofdstuk 
9 (archeobotanie). 

3. Vragen met betrekking tot bodemopbouw, esdek en de omgeving

Bovengenoemde vragen komen in hoofdstuk 4 aan de orde. In dit hoofdstuk wordt 
grotendeels doorverwezen naar het vooronderzoek. 

METHODE VAN UITWERKEN

De uitwerking van de vondsten en de nederzettingssporen is zoveel mogelijk geïntegreerd. 
Dit is ook noodzakelijk aangezien met name het aardewerk de dateringen levert aan de 
sporen (afb.4). Er is vooral gekeken naar aardewerk uit sporen en deze leverde vervolgens 
een Terminus Post Quem. Het gaat dan om het jongste aardewerk uit de sporen. Voor zover 
mogelijk is ook gekeken of de aardewerkfragmenten afkomstig waren uit de nazak, kern of 
insteek van het desbetreffende spoor, omdat dit van wezenlijk belang is voor de uiteindelijke 
datering. Aangezien het grotendeels om veelsporige structuren gaat, betreft het een optelsom 
van Termini Post Quem per structuur. Daarnaast is er gekeken naar oversnijdingen van 
sporen. Ook de plattegronden zelf geven op basis van paalzetting en verhoudingen een 
eigen datering. Na de bouw van dit relatieve chronologische raamwerk van dateringen van 
sporen en dateringen van structuren is gekeken naar de verspreiding en de richting van de 
structuren en logische combinaties van gebouwen. Vervolgens is gebruik gemaakt van de 
dendrochronologische dateringen van de waterputten. Hierdoor is de relatieve chronologie 
wat absoluter geworden. Tenslotte zijn er erven gereconstrueeerd en ook hierbinnen is naar 
een logische opeenvolging gezocht. Zo is er uiteindelijk een continue bewoningsgeschiedenis 
gereconstrueerd tussen 630 en 1000. 
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Termini Post Quem op basis van aardewerk

Afb.4 Sporenkaart van het opgravingsterrein. Hierop zijn de sporen ingekleurd op basis van het daarin aangetroffen 
aardewerk. Het aardewerk levert een relatieve datering aan de desbetreffende sporen. Ieder spoor met een aardewerkfragment 
moet jonger zijn dan de introductiedatum van het jongste aardewerk uit dat spoor (Terminus Post Quem). De legenda van 
de verschillende kleuren staat op de vorige bladzijde.



23

Landschappelijke en historisch-

geografische context
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4. LANDSCHAPPELIJKE EN HISTORISCH-GEOGRAFISCHE CONTExT

Het plangebied ligt in het buitengebied van Meterik in de gemeente Horst aan de Maas 
(provincie Limburg) en heeft een oppervlakte van circa 1,7 hectare. Hiervan is uiteindelijk 1, 
4 hectare opgegraven. Het gebied wordt in het noorden en oosten begrensd door  kassen aan 
de Kempweg. In het zuiden wordt de grens gevormd door een sloot. Ten zuidoosten van het  
plangebied ligt een waterbassin (afb. 1).

GEOLOGIE
8

Volgens de geologische kaart bevindt zich in het plangebied dekzand dunner dan 2 
meter op Brabants  leem (fijnzandige leem en leem, plaatselijk humeus of venig). Op de 
geomorfologische kaart behoort het  plangebied tot een zone met dekzandruggen al dan 
niet met oud-bouwlanddek (3L5). Direct ten noorden  van het plangebied ligt een glooiing 
van beekdalzijde (3H11), die naar de relatief laaggelegen  beekdalbodem van een zijtak van 
de Lollebeek leidt.  Volgens de bodemkaart bevinden zich in het plangebied hoge zwarte 
enkeerdgronden; lemig fijn zand  (zEZ23) met grondwatertrap VII.

Het plangebied maakte in de negentiende eeuw deel uit van een oost-west georiënteerd 
akkergebied, het  Molenveld, dat omgeven werd door graslanden van o.a. de Kabroeksche 
Beek (afb.4). Op de overgang van de  graslanden naar de akker bevonden zich de boerderijen 
van o.a. de gehuchten  Schadijk,  Meterik en  Middelijk. In het westen werd het akkergebied 
begrensd door de woeste gronden van de Leeg Heide en  het stuifzandgebied Sint Martinus 
Berg. Het akkergebied, en ook het plangebied, werd doorsneden door een aantal naamloze 
wegen. Deze situatie bleef tot ver in de twintigste eeuw ongewijzigd. 

Volgens de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) had het plangebied een 

8  Uit bureauonderzoek E. De Boer 2005.

Afb. 5 Uitsnede van de 
Topografische Militaire 
kaart 673 uit 1896. 
Hierop zijn duidelijk de 
nog vele woeste gronden te 
zien, zoals de Leege en de 
Schadijkse Heide. In rood 
is het  opgravingsterrein 
aangegeven.
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hoge  archeologische verwachting, die te relateren is aan het voorkomen van hoge zwarte 
enkeerdgronden.   Uit het plangebied zelf zijn tot op heden geen archeologische vondsten 
of waarnemingen bekend. In de  omgeving van het plangebied zijn wel een aantal vondsten 
gedaan. Zo kwamen er munten uit de midden-  en laat-Romeinse aan het licht (Archisnr. 
27293), evenals fragmenten aardewerk uit de IJzertijd, de midden-Romeinse tijd, de vroege en 
late Middeleeuwen (Archisnr. 15318), een 5 cm hoog heiligenbeeld van pijpaarde dat dateert 
uit de periode 1250 tot 1650 n. C. (Archisnr. 21265) en een geretoucheerde  vuursteenafslag 
uit het laat Paleolithicum tot Neolithicum (Archisnr. 49630).

BODEMOPBOUW

Vanwege de eenvoudige bodemopbouw is bij de definitieve opgraving geen aandacht 
meer geschonken aan de profielen. Hiervoor waren de bodemopnames die bij het 
proefsleuvenonderzoek zijn gedocumenteerd al toereikend genoeg.9 De opbouw van de 
profielen bestaat uit vier lagen:

1. bouwvoor (bovenkant ligt tussen tussen 26,25 en 25,93 + N.A.P.)
2. homogene verstoringslaag (tussen 25,97 en 25,72 + N.A.P.)
3. esdekrestant (bovenkant op 25,70 + N.A.P.)
4. C-horizont (bovenkant op 25,50 + N.A.P.)

9  Ghe�sen, Vanneste �� Verbeek 2006, 19.
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DE OUDERDOM VAN HET ESDEK

Over het gehele plangebied lag een esdek. Van het feitelijke esdek is alleen maar een restant 
aangetroffen direct boven het sporenniveau. Het esdek was opvallend vondstarm en het 
vaststellen van de ouderdom is dan ook moeilijk. In een aantal vroegmiddeleeuwse sporen 
werden echter bovenin, bij de aanleg van het vlak, laatmiddeleeuwse steengoedfragmenten 
gevonden. Deze zijn vermoedelijk in de oude paalkuil terechtgekomen en in deze depressie 
blijven liggen. Dit kan of gebeurd zijn tijdens een laatmiddeleeuwse bewoningsfase waar 
later alle sporen van verdwenen zijn of tijdens de ontstaansfase van het esdek. Bij het 
proefsleuvenonderzoek werden ook al enkele laatmiddeleeuwse aardewerkfragmenten in het 
esdek aangetrofffen, waaronder voornamelijk fragmenten uit de 14e-15e eeuw. Aangezien er 
in het geheel geen laatmiddeleeuwse sporen zijn aangetroffen, ook geen diepere kuilen is de 
tweede mogelijkheid het meest waarschijnlijk. Het esdek zou daarmee dus vanaf de 14e eeuw 
gevormd kunnen zijn. 

POST-DEPOSITIONELE PROCESSEN

Aansluitend op het bovenstaanda zijn er nog een aantal opmerkingen te maken over de 
zogenaamde post-depositionele processen. Zo zijn er in een enkel geval laatmiddeleeuwse 
aardewerkfragmenten in vroegmiddeleeuwse paalkuilen terechtgekomen. In een enkel ander 
geval bleek dit ook voor te komen met vroegmiddeleeuws aardewerk in een prehistorische 
kuil. Daarbij moet gezegd worden dat dit jongere aardewerk in beide gevallen werd 
aangetroffen bij de aanleg van het vlak. 

Afb.6. Wandgreppel van plattegrond 17 (links) en detail van 
de wandgreppel waarop nog een deel van de bouwvoor en het 
esdek zichtbaar is (boven). In het stuk profiel is nog de vage 
overgangszone te zien tussen het sporenniveau en de bouwvoor. 
Deze vlekkerige zone wordt veroorzaakt door bioturbatie 
(dier- en wortelgangen) in de lichte natuurlijke ondergrond. 
Het vlak wordt meestal iets dieper aangelegd omdat de 
sporen zich dan aftekenen tegen de onverstoorde natuurlijke 
ondergrond. 
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De nederzettingssporen
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Gedeelte van de vroegmiddeleeuwse  plattegrond 8 met een in het verlengde gebouwde aanbouw. Hierdoor 
kreeg dit gebouw nagenoeg dezelfde indeling en verhoudingen als plattegrond 17.

Vorige bladzijde: overzichtsfoto van de lange boerderijplattegrond uit de vroege IJzertijd (700 v. Chr.)



29

5. DE NEDERZETTINGSSPOREN

Tijdens de opgraving werden 29 werkputten aangelegd (inclusief de 12 proefsleuven uit 
het vooronderzoek; de werkputten zijn doorgenummerd vanaf werkput 13) met een totale 
oppervlakte van 14197,5 m2 (=1,4 ha.-afb. 3). In totaal konden 1078 sporen worden 
gedocumenteerd. Zoals al duidelijk in de sporenkaart tot uiting komt zijn de meeste sporen 
toe te schrijven aan gebouwstructuren. In aantallen zijn de meeste sporen te benoemen als  
paalkuilen, gevolgd door greppels, kuilen en  waterputten. Voor een eerste indicatie van de 
datering is er gekeken naar het aardewerk dat afkomstig is uit de betreffende plattegrond. Een 
overzicht met alle plattegrondnummers vinden we in afbeelding 7. 

GEBOUWPLATTEGRONDEN

In totaal konden er 46 gebouwplattegronden onderscheiden worden. Het betreft zeventien 
plattegronden van grote gebouwen, waarschijnlijk boerderijen, zeven plattegronden van grote 
bijgebouwen of schuren, acht zespalige spiekers, twaalf vierpalige spiekers en twee vijfpalige 
hooibergen. Hieronder zullen de structuren besproken worden. 

PLATTEGROND 1 (A , B EN C)

Van plattegrond 1 is feitelijk maar weinig aangetroffen. De sporen bevinden zich in de 
zuidoosthoek van het opgegraven terrein en in de hoek van de werkput (afb. 8). Reden om 
hier toch met overtuiging een plattegrond van te maken is de omliggende twee meter brede 
greppel S13-17(zie ook titelafbeelding vooronderzoek). Op circa drie en een halve meter van 
de binnenrand van deze greppel bevinden zich twaalf paalkuilen. Op grond van regelmatige 
afstanden tussen de paalkuilen, vergelijkbare omvang van de paalkuilen en de paalzetting en 
richting van complete plattegronden die elders op het terrein zijn aangetroffen konden er twee 
plattegronden of althans delen daarvan aangewezen worden. 

Een eerste plattegrond (1a) bestaat uit een een dubbele set van twee paalkuilen van een licht 
noordoost-zuidwest gerichte plattegrond (S13-11, 8, 3 en 16). Van deze paalkuilen is slechts 
een paar centimeter (5-10 cm) dik restant overgebleven. De paalkuilen liggen netjes in lijn 
met elkaar en vormen waarschijnlijk de noordwesthoek van een drieschepige, vermoedelijk 
Karolingische plattegrond, vergelijkbaar met plattegrond 4. De zijbeuk is 1,5 meter breed en 
de afstand tussen paalkuilen in de lengterichting ligt rond de 2,5 meter. Deze ruimte wordt 
ook wel travee genoemt.  Uit de vier aangetroffen paalkuilen komen geen vondsten. De 
richting van de plattegrond doet geen direct verband met de brede erfgreppel vermoeden 

De tweede plattegrond (1b) kenmerkt zich door twee opvallende grote en brede kuilen (S13-
6/7 en 13-9/10). Het zijn twee langwerpige kuilen van circa twee en een half bij één meter. 
Binnen de kuilen zijn zowel in het vlak als in het profiel een duidelijke paalkuil en een restant 
van oorspronkelijke paalkern te onderscheiden. De omvang van deze kuilen en de vondsten 
geven een datering in de jongste bewoningsfase. Uit spoor 13-9, dat wil zeggen de nazak van 
de mogelijk uitgetrokken paal komt een fragment van Pingsdorfaardewerk. In lijn met deze 
grote kuilen liggen twee aanzienlijk kleinere paalkuilen, spoor 13-15 en 13-4. Deze zouden 
tot de plattegrond behoord kunnen hebben. Een derde paalkuil, spoor 13-5 zou dan net de 
korte wand markeren. Boven uit deze kleine paalkuil, komt een op een stuk rand na complete 
vroegmiddeleeuwse kogelpot (afb.9). 
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nr bouwwijze breedte lengte datering Relatie tot richting functie

1a nvt nvt 750-900 ?

1b nvt nvt nvt 900-1000 ?

1c nvt nvt nvt ?

2 drieschepig 12 >10 900-1000 O-W boerderij

3 tweeschepig 5 7 700-800 NW-ZO bijgebouw

4 drieschepig 7,5	 11,75 750-900 jonger dan  W2 boerderij

5 drieschepig 9 16 630/650-725 hoort bij W1 O-W boerderij

6 drieschepig 13 23,75 900-1000 jonger dan pl 7 ZW-NO boerderij

7 Twee- of 

drieschepig

8 of 5 16 750-900 ouder dan pl 6 O-W schuur

8a tweeschepig 5,5 10 650-725 met pl 17 O-W bijgebouw

8b tweeschepig 5,3 3,5 650-725 tegen pl 8a O-W aanbouw

9 eenschepig 3 5,35 prehistorisch NW-ZO schuur

10 tweeschepig 22 6 prehistorisch NW-ZO boerderij

11 eenschepig 4,5 6,75 675-750 O-W schuur

12 drieschepig 8,8 >13,20 675-750 O-W boerderij

13 eenschepig 4,8 8,75 700-800 N-Z schuur

14 drieschepig 13 >11 750-800 ouder dan pl 22 O-W boerderij

15 drieschepig 9,6 17 800-1000 met pl 22 O-W boerderij

16 tweeschepig 3,5 6,7 prehistorisch ZO-NW spieker

17 tweeschepig 6,8 13,75 675-750 met pl 8 N-Z bijgebouw

18 tweeschepig 7 >9 prehistorisch ZW-NO boerderij

19 drieschepig 9,3 >9,5 850-900 ouder dan  pl 20 O-W boerderij

20 drieschepig 9 >9,5 900-950 jonger dan pl 19 O-W boerderij

21 drieschepig 4,5 >7 700-800 ZZW-ONO bijgebouw

22 drieschepig 10,75 19,8 800-1000 met pl 15 O-W boerderij

23 tweeschepig 2,9 7.9 prehistorisch of 2 spiekers ZW-NO spieker

Tabel 5.1 Overzicht van de plattegronden. De kleine bijgebouwen (nummers S1 tot en met S19 en H1 en 2) staan in tabel 2.
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Afb.7. Overzicht van het opgravingsterrein met daarop de structuren ingedeeld in vier bewoningsfases. Pl=plattegrond; 
S=spieker; H=hooiberg en K=Kuil. Bruin= vroege ijzertijd; groen= Vroege Middeleeuwen B(VMEB-7e eeuw); blauw= 
Vroege Middeleeuwen C (VMEC-8e-9e eeuw) en oranje= Vroege Middeleeuwen D (VMED-10e eeuw). 
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Een derde alternatieve versie (1c)  voor plattegrond 1a bestaat slechts uit een rij van drie 
paalkuilen die in het veld het duidelijkst zichtbaar waren (afb. 9). Het is duidelijk, ook gezien 
andere sporenrijke plekken binnen het opgravingsterrein dat hier meerdere plattegronden door 
elkaar liggen.
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Afb. 8 Drie mogelijke plattegronddelen binnen een door spoor 17 omgreppelde zone. Uit paalkuil 13-5 
komt een nagenoeg complete kogelpot. De nummers zijn spoornummers. De paalkuilen zijn in zwart 
aangegeven, de paalkern of nazak in wit. 
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Afb.9 Foto in noordelijke richting 
waarop de palenrijn van plattegrond 
1c duidelijk te zien is. Bovenaan 
zien we de met zwart plastic beklede 
dam van het waterbassin. Van links 
naar rechts: Michael Blom, Mirjam 
Mostert en Cyriel Verbeek.
Hiernaast de complete kogelpot (V13-
2) uit een paalkuil van plattegrond 
1b (zie afb. 8) balkje = 5 cm
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PLATTEGROND 2

Plattegrond 2 is gedeeltelijk opgegraven. De rest is vermoedelijk vergraven bij de aanleg van 
het waterbassin (afb. 10 en afb. 11). Van deze plattegrond zijn negen paalkuilen aangetroffen. 
De richting van de plattegrond is  exact noord-zuid, maar het is onduidelijk of het hier de 
lange of korte wand betreft van de plattegrond. De paalkuilen liggen allemaal min of meer 
in lijn met elkaar op een gemiddelde afstand van twee en een halve meter. De totale lengte of 
breedte is twaalf meter. Wanneer we uitgaan van een lengtewand, dan zou het een drieschepige 
plattegrond betreffen, waarvan we dan een zijbeuk hebben opgegraven. Vreemd genoeg zouden 
dan enkele belangrijke paalkuilen, namelijk die van de dragende  palen van het middendeel, 
ontbreken. Gaan we uit van een breedtewand, dan hebben we de korte westwand van een 
twee- of vierschepige plattegrond. Voor een tweeschepige plattegrond hebben we een directe 
parallel met plattegrond 3, maar daarmee zouden we de hoekpaalkuilen, spoor 13-26 en 13-20 
over het hoofd moeten zien, terwijl deze wel perfect in lijn liggen met de andere paalkuilen. De 
meest waarschijnlijke optie is dat we te maken hebben met de korte zijde van een drieschepige 
plattegrond zoals plattegrond 12, 19, 20 en 22 (en feitelijk ook plattegrond 5), waarvan de 
korte zijde is afgesloten door een dubbele palenrij. Van de paalkuilen is vaak niet meer over dan 
10 cm. Alleen van twee paalkuilen is mogelijk een restant van de paalkern aangetroffen (13-24 
en 13-26).
De aanwezigheid van slechts één fragment van kogelpotaardewerk, gemagerd met zand, geeft 
geen duidelijk uitsluitsel over de datering. Op grond hiervan is een datering in de 10e eeuw het 
meest waarschijnlijk.

Afb. 10. Foto in noordelijke richting. In dit relatief lege vlak komen de paalkuilen van plattegrond 2 des 
te duidelijker uit. De smalle donkere baan vooraan is een recente drainagesleuf.
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Afb. 11. Plattegrond 2 in vlak en coupes. Het betreft waarschijnlijk de kopse kant van een drieschepige 10e eeuwse boerderijplattegrond.
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PLATTEGROND 3

Plattegrond 3 bestaat uit drie rijen van vijf paalkuilen. In de lengterichting liggen deze mooi op 
één lijn, maar in de breedte wijken ze nogal uiteen. Het betreft de plattegrond van een relatief 
klein tweeschepig gebouw van vijf bij zeven meter (afb. 12 en 13). De gemiddelde afstand 
tussen de palen in lengterichting (traveeën) ligt rond de 1,75 m. Buiten deze plattegrond 
liggen ook nog een aantal duidelijke paalkuilen, waarvan sommige direct in lijn met de andere 
paalkuilen. Hiermee kan echter geen consistent groter gebouw gereconstrueerd worden, terwijl 
ook de coupes van de gekozen paalkuilen een tweeschepige plattegrond onderschrijven. Enkele 
paalkuilen van middenstaanders (S13-69, 13-30 en 13-35) zijn immers dieper ingegraven, 
wat zou wijzen op de zware nokdragende taak van desbetreffende palen. Deze paalkuilen zijn 
dieper dan 20 cm, terwijl de meeste andere paalkuilen minder diep zijn of zelfs rond de 10 cm 
liggen. De plattegrond kan gedateerd worden op basis van stratigrafie. Enkele paalkuilen (S13-
69 en 70) zijn ingegraven in de dichtgegooide waterput 2, die op basis van dendrochronologie 
gedateerd kon worden na 642. Uitgaande van een levensduur van 25 tot 50 jaar voor een 
dergelijke waterput kunnen we ervan uitgaan dat het gebouw waarschijnlijk in de loop van 
de 8e eeuw is opgericht. Tegelijkertijd wordt een hoekpaalkuil van het  gebouw (S13-47) 
doorsneden door de ingraving van een andere waterput, waterput 3, die op basis van aardewerk 
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Afb.12. De korte tweeschepige plattegrond 3 oversnijdt waterput 2, maar wordt oversneden door waterput 3. 
Waarschijnlijk betreft het de plattegrond van een 8e eeuwse schuur.
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in de Karolingische tijd gedateerd kan worden (8e-9e eeuw). Plattegrond 3 is chronologisch 
dus precies tussen deze twee waterputten in te plaatsen. Waterput 2 is ouder en waterput 3 
is jonger dan plattegrond 3. Uit slechts één paalkuil, S13-43, komt aardewerk namelijk een 
fragment van een Karolingische bolpot. Een datering in de 8e eeuw is het meest waarschijnlijk.

Afb.13. Deel van het vlak waarop de paalkuilen van plattegrond 3 te zien zijn, maar vooral duidelijk zijn 
de grote afdrukken van waterput 2 en 3.  Enkele paalkuilen van deze plattegrond waren al gecoupeerd 
tijdens het proefsleuvenonderzoek.
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PLATTEGROND 4

Plattegrond 4 is afkomstig van een drieschepige boerderij. Het betreft een relatief kleine 
rechthoekige plattegrond van 7,5 bij 11,75 meter (afb. 14, 15, 16). Het middendeel is vier 
en de zijbeuken 1,75 meter breed. De paalkuilen van alle dragende middenstaanders zijn 
aanwezig, maar van de buitenste rijen ontbreken enkele paalkuilen. In het ene geval, zoals met 
de twee ontbrekende paalkuilen in de noordoosthoek, zullen deze er wel geweest zijn, maar 
omdat ze net wat minder diep waren ingegraven, zijn ze verdwenen. Van de nog wel aanwezige 
paalkuilen is immers ook nog maar weinig overgebleven (soms minder dan 10 cm). De andere 
ontbrekende paalkuilen liggen tegenover elkaar en de omliggende buitenste paalkuilen zijn 
wel aangetroffen. Hier betreft het mogelijk twee tegenover elkaar liggende ingangen van de 
boerderij.  Er komen geen dateerbare vondsten uit de paalkuilen, maar de plattegrond heeft 
samen met spieker 5, 18 en plattegrond 3 exact dezelfde oriëntatie, een goed argument om deze 
gebouwen bij elkaar tot één en hetzelfde erf te rekenen. Plattegrond 4 is daarmee te plaatsen in 
de Karolingische tijd. Ook op basis van vergelijkbare plattegronden van andere opgravingen, 
zoals die van Venraij Sint Antoniusveld, waarvan behalve de paalzetting ook de afmetingen (13 
x 9 m, 13 x 10 m) goed vergelijkbaar zijn, is een Karolingische datering zeer waarschijnlijk.10 
Vergelijkbare plattegronden zijn ook bekend van de opgravingen Weert-Molenakkers, Grave-
Escharen en Wijk bij Duurstede.11 Al deze plattegronden zij echter wel breder. Plattegrond 4 
blijft in vergelijking hiermee een relatief smalle plattegrond. 

10  Mededeling  J. Schotten. De vergelijkbare plattegronden van Venraij worden vanaf de laat-Karolingische  
 periode geplaatst, de tweede helft van de 9e eeuw.
11  Zie respectievelijk...., Verwers 1998 en Van Es �� Verwers 1995.

Afb. 14  Foto in noord-noordwestelijke richting van plattegrond 4 die hier in zijn geheel te zien is. Het is de 
plattegrond van een drieschepige boerderij uit de 8e-9e eeuw. Een dergelijke plattegrond kan als kenmerkend 
beschouwd worden voor deze periode.
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Afb. 15. Plattegrond 4 in het vlak en doorsnedes. In zwart zijn de paalkuilen aangegevn, in wit de paalkernen. De palen die in 
de twee middelste rijen stonden zijn net iets dieper ingegraven zoals te zien is aan de coupes. Dit vormde de dragende constructie. 
De buitenste paalkuilen waren veel minder diep ingegraven. Hier stonden de palen die de dakrand hielpen ondersteunen. Deze 
paalkuilen zijn ook niet allemaal bewaard gebleven, zoals in de noordoosthoek het geval is. De twee tegenover elkaar liggende 
ontbrekende paalkuilen aan de zuidzijde van de lange wanden wijzen mogelijk op een ingangspartij.
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Afb. 16. Plattegrond 4 wordt hier duidelijk gemarkeerd door de gecoupeerde paalkuilen. 

Onder enkele doorsnedes van de paalkuilen. Voor ligging paalkuilen zie afb.15.

S17-5 S14-7

S15-8 S14-5	en	14-4
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PLATTEGROND 5

De vijfde plattegrond wijkt in menig opzicht af van alle andere plattegronden, misschien met 
uitzondering van plattegrond 17 die mogelijk tot hetzelfde erf behoorde. De paalkuilen van 
beide plattegronden zijn relatief klein en overwegend rechthoekig van vorm (afb. 17). De 
reden hiervoor is niet direct duidelijk, maar hierop zal nog later in de tekst ingegaan worden. 
Een eerste blik op plattegrond 5 geeft een nogal warrige indruk (afb. 18). Dit komt door de 
vele palenrijen aan beide korte zijdes. De korte westwand wordt door twee en de oostwand 
zelfs door drie rijen paalkuilen afgesloten. Ook ligt er langs de lengtewand nog een rij kleine 
paalkuiltjes, mogelijk van een kleine erfscheidingswand. Wanneer we naar de coupes kijken 
komt echter de constructiewijze het duidelijkst naar voren (afb. 19 en afb. 20). Het betreft 
een overwegend drieschepige bouwwijze, waarbij de palen die de middenruimte omsloten, 
de constructie droegen. Het middendeel is 4,5 meter breed en de zijbeuken 2 meter. Het 
middendeel werd gedragen door sets van dieper ingegraven palen waarbij de palen in de 
paalkuilen 20-6/20-2, 20-10/20-16, 18-87/18-106 en vooral 18-82/18-100 en 18-80/18-
145 het meeste gewicht droegen. Tussen deze sets is een duidelijk dwarsverband omdat ze 
onregelmatig verspreid zijn in de lengterichting, maar in de breedte altijd consequent een 
tegenhanger hebben. De traveeën hebben dan ook geen gelijke breedte. Opvallend zijn de 
dubbele sets relatief dicht bij elkaar liggende paalkuilen in het midden (18-86/105, 18-
85/104, 18-84/103 en 18-83/102). Mogelijk dat het gebouw een keer gerepareerd is, omdat 
de palen 18-82, 93/94 en 100/101 geheel dubbel lijken te zijn, hoewel dit in de coupes 
niet overal geheel duidelijk naar voren kwam. Een dergelijke reparatie verklaart mogelijk 
ook de vreemde tussenliggende palenrij bestaande uit spoor 18-81, 95 en 99, waarvan de 
paalkuilen zeer ondiep bleken. Mogelijk heeft hier een tijdelijke draagconstructie gestaan 
om het gebouw overeind te houden tijdens de reparatiefase. Deze set paalkuilen ligt ook 
niet perfect in lijn met de anderen. Het is duidelijk dat de buitenste palen alleen maar een 
dakrand behoefde te ondersteunen, want van deze palen bleken de paalkuilen minder diep. 
Dit verklaard ook waarom er een aantal paalkuilen in deze rijen niet meer is aangetroffen. Het 
is moeilijk om duidelijke ingangen aan te wijzen, aangezien er relatief veel paalkuilen van de 
buitenste rijen verdwenen zijn. Aan de korte zijn geen ingangen geweest aangezien hier telkens 
paalkuilen op de middenas liggen. Dit brengt ons op een ander vreemd element, namelijk 
de aanwezigheid van paalkuilen op de middenas, midden in de plattegrond. Hoewel ondiep 
kunnen de paalkuilen 18-88 en 93/94 een nokdragende functie gehad hebben. Het feit dat 
er ook in de korte wanden op de middenas paalkuilen liggen (S20-8 en 18-96) spreekt voor 
een zadeldakconstructie. Met deze nokdragende middenpalen kunnen we feitelijk ook niet 
meer spreken van een drieschepige constructie. Ingangen zijn alleen daar aan te wijzen waar 
ook de binnenste palenrij ruimte overlaat en dat is  tussen de paalkuilen 18-82 en 83 en aan de 
overzijde tussen 18-102 en 100/101. Voor de laatste ingang moest je dus naar binnen tussen 
paalkuil 18-110 en 111 waar de anderhalve meter tussenruimte voldoende ruimte biedt om 
een deuringang mogelijk te maken.
Uit drie paalkuilen komen aardewerkfragmenten waarvan de jongste fragmenten per kuil 
drie aardewerkcategoriën betreffen, respectievelijk Merovingisch draaischijf (18-107), 
Merovingisch/Karolingisch aardewerk (20-15) en Karolingisch draaischijf (18-87). De jongste 
fragmenten, waaronder een rand van een bolpot (t�pe W-III), zijn bij aanleg van het vlak 
in het spoor (18-87) aangetroffen. Verder wordt één paalkuil van de plattegrond (18-145) 
doorsneden door een kuil (18-97) waaruit een groot randfragment van gesmoord Karolingisch 
aardewerk komt (t�pe W VI-14). Dit allemaal bij elkaar geeft een mogelijke einddatering in 
de eerste helft van de 8e eeuw. Een begindatering kunnen we afleiden van de dichtsbijzijnde 
waterput. De uitgeholde eikenstam van waterput 1 kon gedateerd worden door middel van 
dendrochronologie. De kapdatum kwam uit na 630 en wanneer we ervan uitgaan dat de 
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Afb. 17a.  Plattegrond 5  is waarschijnlijk de oudste vroegmiddeleeuwse plattegrond van het nederzettings-
complex Horst-Meterik. Het betreft mogelijk de plattegrond van de eerste bewoners die zich in de 7e eeuw na 
weer in dit gebied vestigen. Het gebied van Horst-Meterik ligt relatief ver van de andere bewoningskernen 
die dichter bij de Maas of aan de andere kant van de Peel liggen. 
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Afb. 17b. De datering van plattegrond is vooral afgeleid van de dendrochronologische datering 
van de naastgelegen waterput. De uitgeholde boomstam van deze put is afkomstig van een eik die 
na 630 is geveld. Goed vergelijkbare plattegronden zijn zeldzaam. De beste parallel is bekend uit 
Geldrop. De boerderij had waarschijnlijk een lange levensduur. Er hebben in ieder geval herstel-
werkzaamheden plaatsgevonden, vermoedelijk om enkele rotte dragende palen te vervangen.



44

boomstam direct is gebruikt voor de waterput zou ook de begindatering van de bijbehorende 
boerderij rond die tijd moeten liggen. Daarmee komen we echter op een bewoningsperiode 
van minimaal 70 jaar als we de begindatering (630) en einddatering (ergens in de 8e eeuw) bij 
elkaar leggen. De veronderstelde levensduur van boerderijen kan nogal uiteenlopen, maar de 
consensus ligt toch zo tussen de 25 en 50 jaar. Met de aanwijzingen voor een reparatie kan dit 

Afb. 18. Boven: Het oostelijk deel van plattegrond 5. Later is de gehele plattegrond vrijgelegd (onder). Op 
de voorgrond zien we een jongere kuil die een paalkuil van de plattegrond oversnijdt. Op de achtergrond 
links zien we waterput 1, die vermoedelijk gelijktijdig is met de plattegrond.
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mogelijk nog een tijd verlengd worden, maar 70 jaar blijft erg lang. Palen gaan immers rotten 
wanneer ze worden ingegraven. Er zijn methoden bekend om de kans op rotten te verkleinen 
door bijvoorbeeld de paal om een steen te zetten, niet als stiep, iets wat in latere tijden in 
zwang is, maar in de paalkuil. In één van de paalkuilen van de plattegrond, en wel één van 
de belangrijke dragende palen is een grote steen aangetroffen (20-16). Er zijn dus redelijke 
argumenten te noemen om serieus rekening te houden met een bovengemiddeld lange 
bewoningsduur van deze boerderij.

De best vergelijkbare plattegronden zijn aangetroffen in Merselo-Grootdorp en Geldrop.12 
Plattegrond 68 van Geldrop heeft dezelfde verhoudingen als plattegrond 5 van Meterik, 
dat wil zeggen met een rechthoekige kernstructuur en een grotere rechthoek van paalkuilen 
eromheen. Deze plattegrond is echter net iets breder. Een opvallende overeenkomst betreft 
de afsluiting van de korte wand van de kernconstructie. Om en op de lengte-as zien we bij 
beide plattegronden drie paalkuilen. Ook zien we bij beide plattegronden dat de andere 
korte wand van de kernconstructie bestaat uit drie paalkuilen, twee dragende diep ingegraven 
paalkuilen op de hoekpunten en één (nokdragende) paalkuil in het midden. Bijna identiek 
met plattegrond 5 in omvang en verhouding, maar ook wat betreft de rechthoekige paalkuilen 
is plattegrond 80 van Geldrop. Het kerndeel van deze plattegrond, zelfs het aantal paalkuilen 
in lengterichting (acht) is geheel gelijk met die van plattegrond 5. Tenslotte bevindt zich bij 
beide plattegronden in deze lengtewand van de kernconstructie een opening die wijst op een 
mogelijke ingang. Deze sterke en t�perende overeenkomsten wijzen op specifieke en cultureel 
bepaalde principes die werden toegepast bij de bouw en inrichting van betreffende boerderijen. 
Tot slot worden beide plattegronden van Geldrop in de tweede helft van de 7e eeuw gedateerd. 
Dit komt goed overeen met de datering van plattegrond 5.

12   Dijkstra �� Schutte 2007, gebouw 2 en Theuws in voorbereiding. 

Afb. 19 Dezelfde opname als afb.18 onder maar dan met gecoupeerde paalkuilen
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Afb. 20  Plattegrond 5 in een recht aanzicht zodat de ruimtelijke dimensies goed zichtbaar zijn.

Onder enkele gecoupeerde paalkuilen van plattegrond 5

S18-94 S18-96

S18-100	en	104 S18-103
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PLATTEGROND 6

Verreweg de grootste plattegrond die is aangetroffen op het Meterikse veld is plattegrond 6. 
Het betreft de plattegrond van een drieschepige constructie van 13 meter breed en 23,75 meter 
lengte (afb. 21-23). Het middendeel is zeven meter en beide zijbeuken 2,5 meter breed (afb. 
22). Aan de enorme omvang van de paalkuilen, van vaak meer dan anderhalve meter lengte,  
rond het centrale middenschip is direct duidelijk te zien dat dit de dragende constructie was. 
Ook qua indeling betreft het een regelmatige plattegrond. Zo zijn alle traveeën, zes in totaal, 
3,5 meter breed.  Het middenschip is geheel rechthoekig van vorm met uitzondering van de 
twee paalkuilen aan de korte westwand(18- en 26-59). Deze liggen iets naar binnen, misschien 
om een ingang te benadrukken. Een ingang aan de andere kant wordt gemarkeerd door twee 
grote paalkuilen aan weerszijden van de middenas. Deze kuilen omsluiten een ruim twee meter 
brede opening. De paalkuilen liggen echter wel vier meter van de dichtsbijzijnde staanders. 
Alle paalkuilen rond het middenschip laten of een paalkern zien of een nazakking van de 
uitgetrokken paal. Voor de zware en vooral brede constructie groef men blijkbaar eerst een 
grote rechthoekige kuil. Tegen één van de steile wanden werd de paal gezet en vervolgens werd 
de rest van de kuil volgestort. Dit is in ieder geval te zien bij de sporen 18-52, 54 en 61, kortom 
de noordelijke palenrij. Het onderscheid tussen paalkuil, paalkern of nazakking was niet altijd 
even goed te maken. In een enkel geval lijkt de omvang van de paalkuil niet in verhouding met 
de kleine paalkern, alsof beide niets met elkaar te maken hebben (S18-60). In drie paalkuilen 
bevonden zich enkele fragmenten van Karolingisch draaischijfaardewerk. In zes paalkuilen 
bevonden zich fragmenten van Pingsdorfaardewerk. Een datering in de jongste bewoningsfase, 
de 10e eeuw, is het meest waarschijnlijk. In deze periode raakte mogelijk ook de erfgreppel, 
die in de vorige periode nog in gebruik was, dicht. De oriëntatie van plattegrond 6 strookt ook 
niet met die van de erfgreppel.

Afb. 21. De grote paalkuilen van plattegrond 6 springen er zelfs in dit drukke vlak uit. We zien hier in 
ieder geval twee rijen paalkuilen van de zuidkant van de plattegrond. De overige plattegronden zijn van 
plattegrond 7 en van enkele spiekers. 



4�

p
u

tg
re

n
s

Plattegrond 6

6

13

20

26

134

65

66

131

62

61

60

59

58
54

52

1

3 2

10

139

56

24-99

24-98
24-59

24-49

26-8

26-14

26-13

1:100



49

p
u

tg
re

n
s

0 2 4 6 8 10m

1

3 en 2
52

6

54 136

56

58

13

10

60

59

61

62

20 141

6526

134

BV

131

BV

66

26-8 26-14

24-59

24-49

139



50

Afb. 23. De noordelijke zijbeuk van plat-
tegrond 6. Links zien we de gecoupeerde 
paalkuilen van plattegrond 7 die een andere 
richting hebben. Foto is gericht naar het 
zuidwesten.

Vorige bladzijden: Afb. 22 Plattegrond 6 is 
van de grootste boerderij die is aangetroffen. 
Het betreft een 13 meter brede en bijna 24 
meter lange boerderij. Een 10e eeuwse dater-
ing is op grond van de vondsten, maar ook 
de paalzetting het meest waarschijnlijk. De 
lange wanden waren nagenoeg recht, maar 
de traveeën  aan de kopse kanten buigen al 
iets naar binnen. Boerderijen met gebogen 
wanden, zogenaamde bootvormige boerderijen  
kennen we vooral vanaf de 12e eeuw in deze 
streken.

Onder: paalkuilen van plattegrond 6. De 
paalkuilen van de middelste palenrijen 
hadden soms een doorsnede van 1,5 tot 1,75 
meter. Kenmerkend zijn ook de kuilen met 
een zeer schuine zijde aan de ene kant en 
een rechte zijde, daar waar de paal tegenaan 
stond, aan de andere zijde (zie 18-60, 61 en 
65) 

S18-60 S18-61

S18-65 S18-66
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PLATTEGROND 7

Min of meer op dezelfde plaats als plattegrond 6, maar ongeveer 15 graden gedraaid naar 
een meer oost-west oriëntatie, ligt plattegrond 7. Hiervan zijn de paalkuilen beduidend 
kleiner en ook de constructie is anders. Het betreft een plattegrond waarvan drie palenrijen 
zijn aangetroffen. Hierdoor lijkt de plattegrond vreemd, smal en tweeschepig, maar exacte 
meting laat zien dat er een vierde palenrij mogelijk net buiten de put ligt (afb. 24). Helaas 
is dit niet in het veld geconstateerd, anders was de werkput hier wel enkele decimeters naar 
het zuiden uitgebreid. Strict gezien kan deze plattegrond dus tweeschepig zijn, uitgaande 
dat deze compleet is opgegraven, maar ook nog vierschepig, uitgaande van een verdwenen 
ondiepe palenrij aan weerszijden of zelfs drieschepig, uitgaande van een palenrij net buiten 
de opgravingsput. Uitgaande van een vierde palenrij, waarmee de constructie drieschepig 
zou worden, zou de plattegrond 16 bij 8 meter zijn geweest. Van dergelijke drieschepige 
plattegronden, dat wil zeggen met gelijke ruimte tussen de palen in zowel de breedte als 
de lengte zijn goede parallellen bekend, bijvoorbeeld uit Weert-Laardeweg.13 De zeven 
traveeën zijn onregelmatig van breedte, variërend van 2 tot bijna 3 meter aan de westkant. Het 
gewicht van de constructie werd netjes over alle palen verdeeld. De paalkuilen zijn immers 
allemaal even diep (20-40 cm). De drieschepige constructie moet er van binnen uitgezien 
hebben als een woud van palen. Hierdoor is er weinig ruimte voor een grote haardplaats. 
Het is dus de vraag of het hier een boerderij betreft of een grote voorraadschuur. De stevige 
constructie kan als een argument opgevat worden voor een extra verdieping voor de opslag 
van graan. Qua omvang doet de plattegrond echter niet onder voor een boerderij. Echter 
ook voor de twee- of vierschepige variant kennen we vergelijkbare plattegronden in de regio 
in Venraij-St Antonisveld en Merselo-Grootdorp.14 Bij deze plattegronden is echter sprake 
van duidelijke middenstaanders die zich aftekenen in  kleinere paalkuilen ten opzichte van 
grotere paalkuilen van de buitenstaanders. Tussen enkele buitenstaanders ontbreken daar 
ook de middenpalen. Bij plattegrond 7 is dit onderscheid niet te zien. De paalkuilen van 
plattegrond 7 zijn vondstloos. Een datering is daarmee afhankelijk van andere argumenten. 
In twee gevallen raken of oversnijden de paalkuilen van plattegrond 6 die van plattegrond 7, 
beide plattegronden liggen immers op min of meer dezelfde plaats (afb. 25). Paalkuil 18-20 
van plattegrond 6 oversnijdt paalkuil 18-41 van plattegrond 7. Met het graven van paalkuil 
18-6 voor plattegrond 6 werd vermoedelijk een paalkuil van de oudere plattegrond 7 geheel 
vergraven. Plattegrond 7 dateert dus vermoedelijk in de Karolingische tijd, maar directe 
aanwijzingen hiervoor ontbreken. De vondstloze paalkuilen van deze plattegrond kunnen ook 
opgevat worden als argument voor een relatief vroege datering. Mogelijk werd deze boerderij 
gebouwd op nieuwe grond, dat wil zeggen dat er nog geen nederzettingsafval op het terrein lag 
en de kans dat er aardewerkfragmenten in de paalkuilen terecht zou komen zeer klein tot nihil 
was. Bij het graven van de enorme paalkuilen van plattegrond 6 was dit wel het geval.

13  Mededeling  J. Schotten. Datering: Merovingisch. Afmetingen: 8,5 bij 11 m.
14  Dijkstra 2007, gebouw 1 (5 bij 23 meter).
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Afb. 24. Plattegrond 7 ligt aan de rand van het opgegraven terrein binnen een sporenrijke zone. De plattegrond is zoals hier afgebeeld ook niet in 
het veld herkend. Er zijn daardoor twee reconstructies mogelijk:1. het is zoals afgebeeld een tweeschepige lange schuur of 2. er ontbreekt een gehele 
rij paalkuilen. In dat geval zou het een drieschepige schuur zijn. Het gebouw was vroegmiddeleeuws en van beide reconstructies zijn andere 
voorbeelden bekend.
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Afb. 25. De gecoupeerde paalkuilen van plattegrond 7 in westelijke richting.. 
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PLATTEGROND � (A EN B)

Evenwijdig aan plattegrond 5 en op tien meter naar het noorden liggen plattegrond 8a en 8b. 
Het betreft de plattegrond van een klein tweeschepig gebouw van bijna 5,5 meter breed en 
10 meter lengte (8a-afb. 26 en afb. 27). Direct tegen de korte westwand is een aanbouwtje 
gemaakt van 3,25 meter lang en 5,30 meter breed (8b). Dit kleine aanbouwtje wordt 
gekenmerkt door de nog zichtbare afdrukken van de wand en doordat het bij het grotere 
gebouw hoort, maar daar waarschijnlijk wel los van stond. Beide gebouwen hadden een eigen 
ingang aan de zuidzijde. In beide gevallen wordt de rij paalkuilen hier onderbroken. De 
tweeschepige constructie van het grotere gebouw(8a) zien we ook goed terug in de coupes van 
de paalkuilen. De nokdragende middenstaanders (paalkuil S24, 58, 59 en 61) waren het diepst 
ingegraven. Een dergelijke constructie had dus een zadeldak. De tweeschepige bouwtraditie 
was niet onbekend in deze streken. In de late IJzertijd en Romeinse tijd waren de meeste 
boerderijen tweeschepig. In de archeologie is dit t�pe boerderij bekend geworden onder de 
naam Alphen-Ekeren, vernoemd naar de eerste twee vindplaatsen. Maar de tweeschepige 
bouwwijze is echter zo universeel dat het feitelijk van alle tijden is. Al in het Mesolithicum 
zien we ingegraven hutten met nokdragende palen. Een plattegrond die ook qua afmetingen 
en afstanden tussen de paalkuilen vergelijkbaar is kennen we uit het nabijgelegen Merselo-
Grootdorp. Hier werd een 16 bij 7,5 meter breed en dus breder gebouw aangetroffen dat als 
de vroegste plattegrond aldaar wordt gezien.15 Deze plattegrond wordt echter als een mogelijk 
woonstal-stalhuis geïnterpreteerd in navolging van een interpretatie van een plattegrond uit 
Hulsel door Theuws.16 De geringe breedte van slechts 5,5 meter van plattegrond 8a maakt 
het onduidelijk of het hier een boerderij betreft of een relatief groot bijgebouw. Plattegrond 
8 is nagenoeg identiek aan de nabijgelegen plattegrond 17 waar eveneens nog wandgreppels 
zichtbaar zijn, maar waarbij de aanbouw geïntegreerd is in de plattegrond. Plattegrond 17 ligt 
op nog geen 10 meter van plattegrond 5, die als boerderij/hoofdgebouw is geïnterpreteerd. 
Plattegrond 17 wordt als zodanig beschouwd als een bijgebouw van plattegrond 5. Ook 
plattegrond 8 kan gezien de oriëntatie en de nabijheid gezien worden als bijgebouw van 
hoofdgebouw 5. De paalkuilen van plattegrond 8 leverden geen vondsten op, maar de twee 
nabijgelegen kuilen spoor 68 en 69 bevatten enkel Merovingisch draaischijfaardewerk, 
waaronder een randfragment van een tonvormige pot (afb. 25). Een datering in de vroegste 
bewoningsperiode (circa 650-725) en gelijktijdigheid met plattegrond 5 is dus aannemelijk. 

15  Dijkstra 2007, gebouw 7.

16  Theuws 1999a, 252. Zie ook Theuws 1999b, 760. Tweeschepige plattegrond Geldrop C huis 37.
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Afb. 26. Plattegrond 8 is waarschijnlijk de afdruk van een vroegmiddeleeuws gebouw dat net wat kleiner was dan de naastgelegen 
boerderij. Duidelijk is te zien dat de middelste paalkuilen ooit de palen omvat hebben die de daknok droegen. Deze paalkuilen zijn drie 
keer zo diep ingegraven dan de buitenste rijen paalkuilen. De belangrijkste reden voor deze zware constructie was het dragen van een 
verhoogde vloer waar voedsel droog en veilig opgeslagen kon worden.  Het kleine aanbouwtje had mogelijk, net als de hoofdstructuur, een 
opslagfunctie. Met deze opmerkelijke aanbouw kreeg het geheel exact dezelfde afmetingen als de plattegrond van het nabijgelegen gebouw 
17. Beide gebouwen zijn door deze opmerkelijke overeenkomsten waarschijnlijk elkaars opvolger geweest. 
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Afb.27. Plattegrond 8 lag nagenoeg in een geheel 
leeg vlak waardoor de plattegrond zich zeer duidelijk 
aftekend. Op de middelste foto zien we Mirjam 
Mostert.  Hiernaast zien we van voor naar achter 
Arne de Ridder, Ramon van Weenen, Wilco Loth, 
Mirjam Mostert en Marco Hulsman.
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PLATTEGROND 9

Geheel aan de westkant van het opgegaven terrein ligt de plattegrond van een klein gebouw. 
Enkele aardewerkfragmenten wezen uit dat het een prehistorische plattegrond betrof. 
Hiervoor spreekt ook de oriëntatie die noordwest-zuidoost is, hetzelfde als de prehistorische 
plattegrond 10. Ook de lichte kleur van de paalkuilen was een aanwijzing voor deze vroege 
datering. Plattegrond 9 is van een klein 3 meter breed en 5,35 m lang gebouw, vermoedelijk 
van een bijgebouw zoals een schuurtje (afb. 28). 
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Afb.28  Plattegrond 9 is vermoedelijk van een klein 
gebouw uit de vroege ijzertijd. Deze plattegrond lag 
helemaal aan de westrand van het opgravingsterrein
in een verder lege zone.
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Plattegrond 10
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PLATTEGROND 10

De tiende plattegrond is van een lange prehistorische woonstalboerderij. Aardewerk uit de 
twee “kelder”- of voorraadkuilen (S35 en 39) is te dateren in de vroege IJzertijd. De omvang 
van de plattegrond, 22 bij 6 meter is opvallend groot voor plattegronden uit deze periode. Het 
betreft een plattegrond met een tweeschepige constructie (afb. 29-32). De grote breedte van 6 
meter kon overbrugd worden door een serie van vier middenpalen die de nok ondersteunden 
(S57,46, 32 + een oude coupe zonder nummer). De korte noordwand van de boerderij 
werd afgesloten door een dubbele rij palen. Hier bevond zich dan ook vermoedelijk geen 
ingang. De gemiddelde afstand tussen de paalkuilen in de lengterichting is twee meter. Aan 
de korte zuidwand bevinden zich rond de lengte-as twee paalkuilen. Dit zijn waarschijnlijk 
de paalkuilen van een ingangspartij. Deze gaven toegang tot een 9 meter lang woongedeelte, 
althans daarop wijzen de twee rechthoekige “kelder”- of voorraadkuilen. Daarachter zijn in 
de middenruimte nog twee paalkuilen die een mogelijke tussenwand vormden. De andere 
ruimte was net iets groter, te weten 10 meter. Dit was mogelijk een stalgedeelte, maar hiervoor 
zijn geen concrete aanwijzingen, behalve dan dat de andere ruimte door de aanwezigheid 
van voorraadkuilen als woongedeelte is geïnterpreteerd. Dit stalgedeelte had mogelijk twee 
tegenover elkaar liggende ingangen. Aan de westzijde wordt deze gemarkeerd door twee extra 
paalkuilen, die mogelijk een soort galerijfunctie hadden, een wat breder deel dat door een 
uitbouw van het dak werd afgedekt. De meeste paalkuilen van dit deel van de plattegrond 
zijn bij het proefsleuvenonderzoek onderzocht en gecoupeerd. Aan de oostzijde werd bij deze 
veronderstelde ingang slechts één extra paalkuil aangetroffen (S49), maar deze ligt dichter bij 
de wandpaal en betreft misschien een paalkuil ter vervanging van een andere (reparatie). 
Grote plattegronden uit de vroege IJzertijd zijn onder andere aangetroffen bij Breda. In Breda-
Moskes betreft het een plattegrond van 23 bij 6 meter uit de vroege IJzertijd, maar deze is 
drieschepig.17 Ook bij Breda-Steenakker werden enkele lange plattegronden uit de vroege 
IJzertijd aangetroffen van respectievelijk 20 bij 5 en 20 bij 6 Beide zijn eveneens drieschepig, 
dat wil zeggen dat in de binnenruimte twee palenrijen stonden en er maar een strook van 
twee meter palenvrij was. Geen van de plattegronden heeft de opvallende ruime “paalvrije” 
binnenruimte als plattegrond 10 van Meterik. En geen van de plattegronden heeft bovendien 
het regelmatige voorkomen als plattegrond 10. 

17  Berkvens 2004, 102. Huis 11. 

Vorige bladzijden Afb.29. Plattegrond 10 is een voor 
de vroege IJzertijd opmerkelijk lang woonstalhuis. 
Met name in Noord-Brabant zien we veel vaker korte 
kleine boerderijplattegronden in deze periode. 

Afb.30 Een van de weinige geheel versierde 
aardewerkfragmenten uit de twee rechthoekige kuilen 
in de boerderijplattegrond.
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Afb.31 Eén van de driehoekige aardewerken 
weefgewichten uit de twee rechthoekige kuilen 
in de boerderijplattegrond.

Afb.32 Plattegrond 10 met gecoupeerde paalkuilen, maar nog intacte kelder- of voorraadkuilen. Zie ook titelplaat 
van dit hoofdstuk
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PLATTEGROND 11

De elfde plattegrond is van een Merovingisch bijgebouw. Het betreft de plattegrond van een  
éénschepig 4,5 meter brede en 6,75 meter lang gebouw met een open korte oostwand en een 
dichte korte westwand (afb. 33-34 ). Het betreft waarschijnlijk een schuur met een verhoogde 
vloer voor oogstopslag en een begane grond waarin bijvoorbeeld de boerenkar geparkeerd 
kon worden. De paalkuilen van deze plattegrond bevatten enkele aardewerkfragmenten 
waarvan de datering erg uit elkaar ligt. Zo komen er uit twee paalkuilen volmiddeleeuwse 
aardewerkfragmenten en opmerkelijker nog uit één van de paalkuilen een zoutgeglazuurd 
fragment van steengoed te dateren in de 14e eeuw (S87).  In één van de andere paalkuilen 
stond echter tegen de binnenrand van de kuil (afb. 35-S94) een zeer groot randfragment van 
een laat-Merovingische steilwandige pot. Deze lijkt opzettelijk in de kuil te zijn geplaatst, 
voordat de paal in de kuil was gezet. Een datering na 675 is hierdoor waarschijnlijk. De jongere 
aardewerkfragmenten komen zeker uit de nazak van de verschillende paalkuilen en markeren 
eerder het einde van het gebouw of de periode daarna. Het 14e eeuwse aardewerkfragment uit 
S87 moet vanuit de bouwvoor of het esdek in de paalkuil terechtgekomen zijn, mogelijk omdat 
er door het wegrotten van het houten paalrestant een holte was ontstaan (afb. 32).
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Afb.33. Plattegrond 11 is van een 7e eeuwse-vroeg 8e 
eeuwse schuur.
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Afb. 34 In een  van de paalkuilen 
van plattegrond 11 stond dit grote 
potfragment rechtop. Het betreft een 
fragment van een laat 7e eeuwse-
vroeg 8 eeuwse hoge voorraadpot. 
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PLATTEGROND 12

In de noordoosthoek van het opgegraven terreindeel ligt een groot deel van een drieschepige 
boerderij. Het gaat om een drieschepige plattegrond die qua omvang en paalkuilenconfiguratie 
het best vergelijkbaar is met plattegrond 5. De breedte van 8,8 meter, gerekend vanaf geschatte 
paalkern tot paalkern, komt dicht bij de 9 meter van plattegrond 5. De plattegrond is, zoals 
gezegd, niet compleet opgegraven, dus de lengte is niet bekend (afb. 35). Wanneer we echter 
eenzelfde gebouwdeel aan de oostzijde plakken vanaf de middenstaander (S159) als aan 
de westzijde (de afstand tussen middenstaanders S146 en S147) heeft de plattegrond een 
minimale lengte van 13,20 meter. Het kerndeel heeft zoals bij plattegrond 5 een breedte 
van 5,5 meter en een minimale lengte van 7,30 meter. De palen van dit kerndeel lijken wat 
onregelmatig geplaatst, maar ter hoogte van de nokdragende middenstaanders (S146 en 
159) staan deze wel tegenover elkaar. Hier is dus sprake van een dwarsverband, waarbij de 
middenstaander waarschijnlijk net tegen de dwarsbalk werd geplaatst. Misschien werden 
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Afb. 35. Plattegrond 12 van een drieschepige boerderij heeft min of meer dezelfde paalzetting al plattegrond 5.
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deze door middel van een touw met elkaar verbonden of middels een ondiepe inkeping in 
de middenstaander waar de dwarsbalk gedeeltelijk op kon steunen. Deze kon niet te diep 
zijn, omdat de middenstaander ook nog een nokdragende functie had. Ingangen zijn bij deze 
plattegrond moeilijk aan te wijzen, omdat iedere “opening” in de palenrij van de buitenste 
constructie stuit op een dichte palenrij van de kernconstructie. De afstand tussen de meeste 
paalkuilen (gemiddeld 2 meter) is  echter groot genoeg voor een ingang. Wanneer we een wat 
kleinere paalkuil (S77) negeren, aangezien er ook wel meer paalkuilen rondom de plattegrond 
liggen die ook nergens bij lijken te horen, wordt een set van twee tegenover elkaar liggende 
ingangen tussen paalkuil S176 en S180 en S155 en S158 aannemelijk door de vergelijking 
met plattegrond 5 door te trekken. Uit drie paalkuilen komen fragmenten van Merovingisch 
draaischijfaardewerk(S148,153 en 180). Het jongste fragment komt uit S149 en betreft of 
Hunneschans of vroeg Pingsdorfaardewerk, maar dit komt vermoedelijk uit de nazak van de 
paalkuil. Een datering in de late 7e of eerste helft van de 8e eeuw is dus aannemelijk.

putgrens
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PLATTEGROND 13

Waarschijnlijk is plattegrond 13 afkomstig van een Merovingisch bijgebouw, vermoedelijk 
een schuur behorende bij plattegrond 12  van een drieschepige boerderij. Plattegrond 13 
betreft die van een éénschepig gebouw van 4,80 meter breed en 8,75 meter lang (afb. 36 en 
afb. 37). In tegenstelling tot de nabijgelegen plattegrond 11, eveneens van een éénschepige 
schuur behorende bij plattegrond 12, heeft plattegrond 13 geen afgesloten korte wand. 
Paalkuilen van middenstaanders ontbreken bij deze plattegrond. Tegelijkertijd is de afstand 
tussen de paalkuilen in de lengterichting relatief klein, namelijk liggend tussen de 1,40 en 
1,60 meter gerekend vanaf het midden van de paalkuilen. Dit is een indirecte aanwijzing 
voor een relatief zware constructie, vermoedelijk een schuur met verhoogde opslagvloer, 
maar mogelijk met ingangen aan beide korte zijden. Enkele palen lijken in de loop der tijd 
vervangen te zijn (S122 wordt vervangen door S165, S125 door S141). Uit enkele paalkuilen 
zijn aardewerkfragmenten afkomstig. Uit drie paalkuilen komen fragmenten van Karolingisch 
draaischijfaardewerk (S124, 126 en 129: alle Badorfachtige baksels) en  uit één paalkuil komt 
Merovingisch draaischijfaardewerk (S125 ruwwandig). Hiermee en gezien de samenhang met 
de andere plattegronden is een datering in de 8e eeuw het meest waarschijnlijk. 
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Afb. 36. Plattegrond 13 is vermoedelijk afkomstig van een vroegmiddeleeuwse schuur. 



67

PLATTEGROND 14

Slecht gedeeltelijk opgegraven is de plattegrond van gebouw 14 (afb. 38). De paalkuilen 
bevinden temidden van de palenzwerm direct ten noorden van het waterbassin. Hier liggen 
binnen een omgreppeling tal van plattegronden van zowel hoofd- als bijgebouwen door elkaar. 
De paalkuilen van plattegrond 14 zijn echter door de grootte goed te onderscheiden. Het gaat 
om paalkuilen die vaak groter zijn (in lengte en/of breedte) dan één meter, vergelijkbaar met 
de paalkuilen van plattegrond 6. In vergelijking met deze plattegrond zijn ook de paalkuilen 
S44 en S49 bij plattegrond 14 getrokken. Deze lopen iets naar binnen waardoor er een met 
plattegrond 6 vergelijkbare versmalling te zien is. Mogelijk dat de plattegrond drieschepig 
is omdat aan de buitenzijde ook nog enkele paalkuilen zijn te zien op gelijke afstand van de 
middenstaanders. Deze lopen niet geheel in lijn met de middenstaanders, maar dat is ook niet 
het geval bij de vergelijkbare plattegrond 6. Ook vergelijkbaar met plattegrond 6 is de totale 
breedte van de plattegrond van ongeveer 13 meter (met een 6 meter breed middendeel) en 
de minimale lengte van11 meter. Twee paalkuilen worden oversneden door paalkuilen van 
plattegrond 22. Uit vijf paalkuilen komen fragmenten van Karolingisch draaischijfaardewerk. 
Eén paalkuil S23-42 bevat alleen handgemaakt kogelpotaardewerk, maar uitgerekend deze 
paalkuil wordt oversneden door een paalkuil van plattegrond 22. Vooral de datering van 
het Karolingische importaardewerk geeft hier dus de doorslag. Een datering vanaf 750 is 
aannemelijk.

Afb. 37 Plattegrond 13 temidden van andere paalkuilen. Foto genomen in oostelijke richting.
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Afb. 38. Plattegrond 14   lag slechts ten dele in het vlak. De paalkuilen aan de kopse kant (41-42-62-36-32  en 49) buigen iets naar 
binnen af net als het geval is bij plattegrond 6. Dit type plattegrond lijkt de voorganger van de latere bootvormige plattegronden met 
sterk gebogen wanden. Echte bootvormige plattegronden zijn niet op het Meterikse Veld aangetroffen.
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Afb. 39. Plattegrond 15 is net als plattegrond 6 en 14 van een drieschepige boerderij. Ook hier buigen de 
paalkuilen aan de kopse kant iets naar binnen. 
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PLATTEGROND 15

De drieschepige plattegrond van gebouw 15 is op een kleine hoek nagenoeg compleet. In 
ieder geval is de werkelijke afmeting zichtbaar in het vlak, namelijk 9,6 bij 17 meter (afb. 
39-40). Het middenschip is 5,4 breed, terwijl de zijschepen 2,25 meter breed zijn. Enigszins 
aanvechtbaar is de laatste set van paalkuilen (S37-53-61-94), die het aantal traveeën tot 6 
maakt. Deze vier paalkuilen liggen iets minder strak in lijn dan de overige paalkuilen en 
bovendien wijken de middenstaanders (S53 en 61) ook af vanwege de grootte en het ontbreken 
van een duidelijke kern. Het lijkt erop dat ook hier de buitenwand, net als bij plattegrond 6 en 
14, pas tussen de laatste palenset iets naar binnen loopt. Dit zou een aanzet kunnen zijn naar 
de latere bootvormige plattegronden, maar deze zijn niet op het Meterikse veld aangetroffen. 
Mogelijk dat er nog twee nokdragende middenstaanders bij deze plattegrond behoord hebben. 
Min of meer op de lengte-as ligt aan beide uiteinden een paalkuil (S24-55 en 12-28). De 
laatste paalkuil kan echter ook tot een vierpalige spieker behoord hebben (S16). Uit vier 
paalkuilen van plattegrond 15 komen aardewerkfragmenten, respectievelijk van Merovingisch 
draaischijf-, kogelpot-, Karolingisch draaischijf- en volmiddeleeuws draaischijfaardewerk. 
Dit aardewerk kan echter ook in de paalkuilen gekomen zijn bij het uittrekken van de palen, 
dus bij het afbreken van de boerderij. Het aardewerk kan dus zowel de beginfase als de 
eindfase vertegenwoordigen. Een “late” einddatering in de late 9e of 10e eeuw is aannemelijk. 
De begindatering ligt waarschijnlijk in de 9e eeuw. Plattegrond 15 hangt direct samen met 
plattegrond 22, aangezien beide min of meer op dezelfde plaats liggen. Aangezien geen van 
de paalkuilen van de beide plattegronden elkaar oversnijden, is het niet duidelijk welke van de 
plattegronden ouder is. Qua afmeting en constructie zijn beide plattegronden vrijwel identiek. 
Het is dus aan te nemen dat de ene boerderij een directe vervanger was van de andere. 
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Afb. 40. Plattegrond 15 met gecoupeerde paalkuilen. Onder: enkele voorbeelden van paalkuilen van plat-
tegrond 15. De donkere meer homogene vulling van de paalkern steekt telkens duidelijk af tegen de verrrom-
melde vulling van de paalkuil.
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Afb. 41. De plattegrond (nr 16) van een tweeschepige prehistorische schuur. De grote hoeveelheid en de 
omvang van de  paalkuilen doet een opslagfunctie vermoeden.
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PLATTEGROND 16

Plattegrond 16 is van een klein prehistorisch tweeschepig bijgebouw van 3,35 bij 6,70 meter. 
Mogelijk dat enkele paalkuilen aan beide korte zijden behoort hebben tot een trap of extra 
steun boden aan een verhoogde vloer (afb. 41 en afb. 42). Deze paalkuilen liggen buiten het 
constructieve verband, maar wel op (S2) of rond de lengte-as (S16 en 18). Aangezien er op 
slechts één palenrij in dwarsverband een middenstaander is  weggelaten biedt de plattegrond 
nauwelijks ruimte op de begane grond. Een verhoogde vloer met opslagfunctie vanwege de 
zware constructie is waarschijnlijk. Vergelijkbare plattegronden zijn aangetroffen op tal van 
andere plaatsen in Zuid-Nederland, waaronder Loon-op-Zand, Breda-Huifakker en Alphen-
Kerkakkers.18 Daar worden ze gedateert in de vroege IJzertijd.

18  Ro�mans �� Hiddink 1991,  ; Berkvens 2004, 118 en De Koning 2005, 69.
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Afb. 42. Van prehistorische plattegrond 16 zijn exacte paralellen belkend uit Loon op Zand en Alphen-Kerkakkers (NB).
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PLATTEGROND 17 

Plattergond 17 is afkomstig van een Merovingisch tweeschepig gebouw (afb. 44). Behalve de 
paalkuilen zijn van deze plattegrond ook sporen van wandgreppels aangetroffen (afb. 43  en 
afb. 45). De plattegrond is qua indeling en constructie nagenoeg identiek aan plattegrond 
8. Plattegrond 17 is met de afmeting van 6,80 bij 13,85 meter echter wel iets groter dan 
plattegrond 8. Het is alsof beide plattegronden een kleine afgesloten ruimte nodig hadden met 
een eigen ingang. Bij plattegrond 8 is deze ruimte mogelijk later tegen het gebouw aangezet, 
maar bij gebouw 17 is deze ruimte direct geïntegreerd.  Beide plattegronden liggen direct 
bij plattegrond 5 en de drie plattegronden liggen allemaal exact gelijk georiënteerd. Uit de 
paalkuil van één van de middenstaanders (S20-49) komt een fragment van een vroeg 8e eeuwse 
pot (gesmoord Karolingisch). Beide tweeschepige gebouwen (8 en 17) zijn als groot bijgebouw 
geïnterpreteerd behorende bij het erf waarvan de plattegrond 5 het hoofdgebouw was. Gezien 
de gelijke constructie van gebouw 8 en 17 kunnen ze als elkaars vervanger gezien worden, maar 
hiervoor ontbreken directe bewijzen. 

Afb. 43. Plattegrond 17 is afkomstig van een tweeschepig Merovingisch bijgebouw, vergelijkbaar met 
plattegrond 8.
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Afb. 44. Plattegrond 17 heeft nagenoeg dezelfde omvang en verhoudingen als plattegrond 8. Alleen bij deze plattgrond is de kleine afgesloten 
binnenruimte geïntergreerd, terwijl het bij plattegrond 8 om een losse aanbouw gaat. Vermoedelijk diende deze plattegrond dan ook als voor-
beeld. Beide dateren in de Merovingische tijd, maar plattegrond 17 is dus waarschijnlijk ouder dan plattegrond 8.  
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Afb. 45. Boven: Twee paalkuilen van plattegrond 17 zoals deze zich in een vers geschaafd vlak vertonen. 
Onder: het systematisch couperen van plattegrond 17 door Marco Hulsman en Mirjam Mostert.
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PLATTEGROND 1�

De paalkuilen van plattegrond 18 konden door hun lichte kleur als prehistorisch 
onderscheiden worden van de omringende vroegmiddeleeuwse (en donkerder) paalkuilen. De 
plattegrond is zeer onvolledig, maar heeft een “prehistorische” richting, namelijk zuidwest-
noordoost, zoals de prehistorische plattegrond van schuur 16. Het gebouw was tweeschepig 
en was opvallend breed, namelijk bijna 7 meter (afb. 46). De minimale lengte was 9 meter. De 
grote breedte werd mogelijk gemaakt door de middenstaanders, die de nok ondersteunden 
(S71 en 73). Van dwarsverband tussen de buitenpalen lijkt geen sprake. In het lange wanddeel 
ontbreken bovendien een serie paalkuilen. De korte wand werd mogelijk afgesloten door een 
dubbele palen rij. De serie paalkuilen S75, middenstaander S71 en S64 en 67 wijzen op een 
wat gebogen vlechtwerkwand. Alleen in dit opzicht lijkt plattegrond 18 wat op de complete 
prehistorische boerderijplattegrond 10.  De rest van deze plattegrond is verdwenen door de 
aanleg van het waterbassin.
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Afb. 46 Plattegrond 18  is een gedeeltelijk bewaard gebleven plattegrond van een prehistorische boerderij. De paalkuilen waren lichter van kleur en 
bevonden zich temidden van de zeker 1500 jaar jongere vroegmiddeleeuwse  plattegronden 19, 20 en 21.
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PLATTEGROND 19, 20 EN 21

Plattegrond 19 maakt deel uit van een serie van maximaal drie plattegronden (plattegrond 
19, 20 en 21) die op min of meer dezelfde plaats zijn herbouwd (afb. 47 en 48). In dat opzicht 
wijzen deze plattegronden al op een zekere plaatsvastheid die is ontstaan in de loop van de 
Vroege Middeleeuwen sinds de eerste kolonisatie. Alle paalkuilen van deze plattegronden 
liggen binnen een denkbeeldig vak van 9,75 bij 12,60 meter. Het gaat om een grote 
hoeveelheid paalkuilen (circa 75) zodat het waarschijnlijk om meerdere plattegronden gaat. 
Er zijn wat onderlinge oversnijdingen tussen de paalkuilen, maar deze zijn niet allemaal even 
duidelijk. 

Afb. 47 Dit gedeelte van het opgravingsterrein vormde werkelijk een zoekplaatje. Hieruit warten tal van mogelijke 
plattegronden te halen, maar uiteindelijk bleken er drie consistente vroegmiddeleeuwse boerderijplattegronden en 
een spieker over elkaar heen te liggen (zie volgende blz afb. 46). Vooraan zien we een donkere kuil uit de 
Merovingische tijd. Achterin zien we de niet opgeschaafde waterputten 2 en 3. 
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PLATTEGROND 19

Plattegrond 19 is waarschijnlijk de voorganger van plattegrond 20 (afb. 49). Het betreft de 
plattegrond van een drieschepige boerderij vergelijkbaar met de plattegronden van gebouw 
5 en 12. De plattegrond is  9,3 meter breed met een middenschip van ruim 5 meter en twee 
zijschepen van 2 meter. De minimale opgegraven lengte is 9,5 meter, maar de rest van de 
plattegrond is waarschijnlijk vergraven door de aanleg van het bassin. De westwand wordt 
net als de twee vergelijkbare plattegronden afgesloten door een dubbele wand. Hier staan 
twee paalkuilen op de lengte-as. De paalkuilen verschillen behoorlijk in grootte, maar die 
van de middenstaanders zijn allemaal tamelijk groot. Aan de lange noordzijde zijn meerdere 
sets van paalkuilen te onderscheiden, alsof hier een deel van de wand gerepareerd is. De 
aardewerkfragmenten uit de paalkuilen, waaronder Karolingisch draaischijfaardewerk en 
kogelpot, wijzen op een datering in de 9e eeuw of later. 

0 2 4 6 8 10m
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Afb. 48. Na lang puzzelen zijn er vier plattegronden en een spieker uit deze palenzwerm gehaald. Het is een opmerkelijke 
ontwikkeling dat er op één plek meerdere malen een boerderij gebouwd wordt. We zien dit ook op een paar andere plaatsen 
binnen het onderzoeksgebied op het Meterikse Veld. In de vroegste fase lijkt er nog sprake van zogenaamde “zwervende erven”, 
maar na een generatie lijken de boerderijen plaatsvaster te worden, blijkbaar lagen de grenzen toen al tamelijk vast.
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Afb. 49. Plattegrond 19 is een voorganger van plattegrond 20. Beide plattegronden zijn 
te vergelijken met die van gebouw 5 en 12 .
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Afb. 50. Plattegrond 20 is net als plattegrond 19 
afkomstig van een vroegmiddeleeuwse drieschepige 
boerderij.



�4

PLATTEGROND 20

Plattegrond 20 lijkt de directe opvolger van plattegrond 19 te zijn gezien de vergelijkbare 
drieschepige constructie. Paalkuil 13-52 van plattegrond 20 oversnijdt paalkuil 13-51 van 
plattegrond 19 (afb. 48). Plattegrond 20 is slechts twee meter naar het noorden verplaatst. De 
paalkuilen zijn allemaal wat kleiner. De plattegrond is 9 meter breed met een 5 meter breed 
middenschip en 2 meter brede zijschepen (afb. 50). Van de korte wand is nog een paalkuil aan 
te wijzen. Deze ligt precies op de lengte-as van de plattegrond. 

PLATTEGROND 21

De derde plattegrond, die van gebouw 21, heeft geen directe of zekere oversnijding met 
de andere plattegronden. Mogelijk oversnijdt S8 van deze plattegrond de paalkuil van de 
buitenste middenpaal van plattegrond 19, maar hier raken de sporen elkaar meer. Plattegrond 
21 heeft ook een iets andere oriëntatie die meer overeenkomt met de plattegronden in het 
aangrenzende omgreppelde noordelijke erf. Het gaat om een relatief smal eenschepig gebouw 
(4,5 meter breed en minimaal 7 meter lang-afb. 51) waardoor het waarschijnlijk een bijgebouw 
betreft. Op basis van de aardewerkfragmeten uit de paalkuilen zou deze plattegrond het oudst 
kunnen zijn van de drie. 
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Afb. 51. Plattegrond 21 ligt wel op dezelfde plaats als plattegrond 19 en 20, maar er zijn geen oversnijdingen. Daardoor is de 
datering niet zeker . Op basis van de paalzetting, richting en vondsten uit de paalkuilen zou dit de oudste plattegrond kunnen 
zijn van de drie (plattegrond 19, 20 en 21).
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PLATTEGROND 22

De plattegrond van gebouw 22 komt grotendeels overeen met die van gebouw 15. Beide 
gebouwen zijn feitelijk op dezelfde plaats gebouwd, maar het is onduidelijk welke van de 
twee de oudste is. We zien hier dus hetzelfde verschijnsel als bij gebouw 19 en 20, namelijk 
bijna identieke herbouw op dezelfde plaats. Plattegrond 22 is echter wel een slag groter dan 
plattegrond 15 met afmetingen van 10,75 breedte bij een lengte van 19,80 meter (afb. 52-53). 
Gezien de omvang van de jongste plattegrond 6 zou deze vergroting een aanwijzing kunnen 
zijn dat plattegrond 22 jonger is dan plattegrond 15. Twee paalkuilen van deze plattegrond 
oversnijden paalkuilen van plattegrond 14 die op basis van aardewerkfragmenten in de 9e 
eeuw gedateerd werd. Het middendeel van de plattegrond is 6 bij 15 meter. Beide zijdelen zijn 
2,25 meter breed. De westelijke korte wand wordt door twee palen die op de lengte-as liggen 
afgesloten, zoals ook het geval is bij plattegrond 12 en 19. Aangezien plattegrond 15 op basis 
van aardwerkfragmenten in de late 9e of vroege 10e eeuw te dateren is, moet plattegrond 22 
nog jonger zijn.  Een datering in de 10e eeuw is het meest aannemelijk. Uit slechts één paalkuil 
van plattegrond 22 is een aardewerkfragment afkomstig (Karolingisch draaischijf ).

Afb. 52 Plattegrond 22 met gecoupeerde paalkuilen. 



�6

5

12

18

27

34 36

67

91

65

93

72

81

75

23-32

37

23-46

30

p
u
tg

re
n
s

X

41

51

56

57

54

97

69

23-39
23-43

Plattegrond 22

Afb. 53. Plattegrond 22 en 15 zijn elkaars opvolger of voorganger. De complete boerderij is hier op bijna dezelfde plek en op 
dezelfde wijze opnieuw gebouwd.
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PLATTEGROND 23

Plattegrond 23 is van een smal lang en zwaar geconstrueerd prehistorisch bijgebouw (afb. 54). 
Het heeft dezelfde t�perende grote paalkuilen als de prehistorische schuur van plattegrond 
16. Een vergelijkbare functie als verhoogde opslagschuur, met andere woorden een spieker is 
waarschijnlijk. Het gebouwtje lijkt op twee tegen elkaar gebouwde spiekers, maar deze liggen 
dan precies in lijn met elkaar. Een goed vergelijkbare lange plattegrond uit de vroege IJzertijd 
is opgegraven bij Den Dungen. Deze gebouwtjes zijn geïnterpreteerd als schuur. 19 Bij elkaar 
meet plattegrond 23 2,90 (breedte) bij 7,90 meter. Afzonderlijk zouden het respectievelijk een 
rechthoekige spieker van 3,70 meter lang en een vierkante spieker van 2,85 meter lang kunnen 
zijn.

19  Schinkel 2005, 535.
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Afb. 54. Kleine schuur of twee spiekers?. Datering: prehistorie (vroege IJzertijd)



�9

PLATTEGROND 24

Plattegrond 24 is van een klein wat rommelig aandoend bijgebouwtje (afb. 53). Aangezien het 
omringende vlak nagenoeg zonder andere paalkuilen is, is deze plattegrond toch aannemelijk. 
Het betreft een gebouwtje van 4,30 bij 7,75 meter. De paalkuilen zijn klein en ondiep, zodat 
het geen zware constructie geweest kan zijn. Er is immers ook geen duidelijk dwarsverband. Er 
zijn wel tegenover elkaar liggende paalkuilen (S128-122 en 124 en 127) en er zijn mogelijke 
middenstaanders (125 en 29-4), maar op andere plaatsen, bijvoorbeeld tegenover S29-1 
ontbreekt de tegenhanger. Direct tegen de plattegrond is mogelijk een vierpalige spieker 
aangebouwd (S11). Gezien de richting van deze plattegronden behoren ze waarschijnlijk tot 
het erf van plattegrond 5. 
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Afb. 54. Prehistorische Plattegrond 
23 met gecoupeerde paalkuilen.

Onder:
Afb.55. De rommelige plattegrond 
24 is mogelijk een schuurtje dat 
behoorde bij het erf van 
plattegrond 5.
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DE KLEINERE BIJGEBOUWEN

In totaal werden er naast de 24 grotere plattegronden nog acht zespalige spiekers (afb. 56 
en 58), 12 vierpalige spiekers en twee vijfpalige hooibergen aangetroffen (afb. 55 en 59). Bij 
elkaar is er dus sprake van minimaal 46 gebouwplattegronden op het Meterikse veld. Binnen 
de zespalige spiekers is een nogal grote variatie in grootte. Spieker 2  is bijvoorbeeld 4 bij 
5,5 meter, terwijl de prehistorische spieker 1 slechts 2 bij 3 meter groot is. Afmetingen en 
vermoedelijke dateringen van alle kleinere bijgebouwen zijn samengevat in de onderstaande 
tabel. 

nr bouwwijze breedte lengte datering Relatie tot richting functie

1 zespalig 2 3 Plattegrond	10 ZW-NO spieker

2 zespalig 4 6 750-800 Plattegrond	14 O-W spieker

3 zespalig 3 5 675-725 Plattergrond	12 O-W spieker

4 zespalig 3 3 Plattegrond	10 spieker

5 zespalig 2,25 4,5 750-900 Plattegrond	4 NW-ZO spieker

6 zespalig 3 5,5 spieker

7 zespalig 2,5 5 800-1000 Plattegrond	15	of	
22

NW-ZO spieker

8 zespalig 2,25 3 875-1000 Plattegrond	19 NW-ZO spieker

9 vierpalig 1 1,5 Plattegrond	16 spieker

10 vierpalig 2 2,5 650-700 Plattegrond	5 spieker

11 vierpalig 1,75 1,75 650-725 Plattegrond	24 spieker

12 vierpalig 2 2 675-725 Plattegrond	12 spieker

13 vierpalig 2 2? 675-725 Plattegrond	12 spieker

14 vierpalig 2 2,25 800-1000 Plattegrond	15	of	
22

O-W spieker

15 vierpalig 1,5 2,5 Plattegrond	15 spieker

16 vierpalig 2,25 2,75 900-1000 Plattegrond	14 O-W spieker

17 vierpalig 2 3 900-1000 Plattegrond	14 O-W spieker

18 vierpalig 2 2,25 750-900 Plattegrond	4	of	20 NW-ZO spieker

19 vierpalig 1,5 1,5 750-900 Plattegrond	4 NW-ZO spieker

H1 vijfpalig diameter	=	2,5 750-900 Plattegrond	4 nvt hooiberg

H2 vijfpalig diameter	=	2,5 750-900 Plattegrond	4 nvt hooiberg

Tabel 2. Overzicht van de kleinere bijgebouwen, afmetingen, dateringen, relatie met andere gebouwen, richting en mogelijke 
functie. De meeste kleinere gebouwen zijn als spieker geïnterpreteerd, dat is een opslagschuur.



91

Afb.56. Zespalige spieker 3  met gecoupeerde paalkuilen. Een spieker is een klein gebouwtje 
met een verhoogde vloer waar de oogst veilig kon worden opgeslagen, droog en beschermd 
tegen ongedierte.

Afb.57. Vierpalige spieker 12 met gecoupeerde paalkuilen.

Volgende bladzijden: Afb.58 en 59. Overzicht van de zesalige en vierpalige spiekers en 
twee zogenaamde hooibergen (vijfpalige-vijfhoekige structuur).
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Afb.60. Beide zogenaamde hooibergen, vijfpalige structuren, behoorden samen met 
plattegrond 4 tot een Karolingisch erf.
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DE OVERIGE SPOREN

WATERPUTTEN

Er zijn in totaal vier waterputten aangetroffen. De methode van onderzoek van deze 
waterputten werd bepaald door een aantal factoren. Aangezien het diepe structuren betreft 
konden ze in drie van de vier gevallen niet in één keer gecoupeerd worden, omdat het profiel 
op een bepaald niveau dreigt in te storten. Als de druk onderin wegvalt door het graven van 
een coupe kan de opvulling van de waterput letterlijk wegzakken, omdat deze grond veel 
losser is dan de compacte onverstoorde natuurlijke lemige zandgrond.  Daardoor is er bij de 
drie diepe waterputten een extra vlak aangelegd en in één geval zelfs een derde vlak (eerste 
vlak in de bovenkant). In dit extra vlak kon de houten constructie blootgelegd worden want 
dit vlak viel samen met het niveau waarin organische resten door de lemige zandgrond goed 
bewaard zijn gebleven. Vondsten zijn stratigrafisch verzameld en ecologische monsters zijn 
vooral van de diepere goed geconserveerde lagen verzameld. Per waterput zijn er één of 
meer pollenbakken geslagen en  meerdere archeobotanische monsters genomen. Het hout is 
s�stematisch bemonsterd voor dendrochonologie en wanneer er sprake was van bewerkt hout, 
zoals planken of aangepunte palen zijn deze in zijn geheel verzameld.  Na verwijdering van  de 
constructieonderdelen uit het gat zijn deze op de kant bij elkaar gezet en gefotografeerd om 
de constructiewijze inzichtelijk te maken. De waterputten vormen als zodanig de belangrijkste 
bron voor ecologische informatie (landschap en cultuurgewassen) en voor de dateringen 
(dendrochronologie). Beide komen in een volgend hoofdstuk en twee bijlages aan de orde. 

Afb.61. Profiel van waterput 2 met een duidelijke scheur. Deze scheur onstaat in het middendeel waar 
organisch materiaal zoals de houten uitgeholde boomstam wegrot waardoor een holte kan ontstaan.
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De vier waterputten zijn alle eiken boomstamputten. Twee waterputten konden 
dendrochronologisch gedateerd worden, dat wil zeggen dat de boomstamdelen of 
andere houten constructiedelen genoeg ringen hadden om een datering te berekenen 
(zie bijlage dendrochronologie). De andere konden gedateerd worden op basis van de 
aardewerkfragmenten. De onderkant van alle putten ligt tussen 22,40 en 23 meter + N.A.P. 
Gerekend vanaf het maaiveld van gemiddeld 26 meter + N.A.P. betekend dit dat de putten 3 
tot 3,5 meter diep waren. Met deze diepte bereikten ze het grondwaterniveau, wat min of meer 
overeenkomt met het huidige grondwaterniveau. 

Waterput 1 (S18-74) ligt op enkele meter van plattegrond 5. De put is gegraven tot 22,60 
meter + N.A.P. Van de holle eiken boomstam was nog een 1,30 meter hoge afdruk te zien 
(afb. 53), maar van de bovenste 50 centimeter was niet veel meer over dan vermolmd hout. 
De onderkant van de holle boomstam had een diameter van 80 centimeter, maar de holle 
stam kon niet als één geheel in de grond geplaatst worden. De stam ging in twee delen de 
grond in, maar werd met een plankje dat speciaal daarvoor gemaakt lijkt te zijn, door middel 
van een pen-gat  verbinding aan elkaar bevestigd (afb. 55 en afb. 57). Aan de buitenzijde 
van de put werd nog een aangepunte plank tegen de stam aangetroffen (afb. 55 en afb. 56). 
Deze diende vermoedelijk om de stam tijdens de aanleg van de put op zijn plaats te houden. 
Het onderste deel (1,5 meter) van de put had een fijn gelaagde vulling. Dit deel dat zich in 
de kern van de holle boomstam bevond was opvallend rijk aan organisch materiaal. Tijdens 
het couperen werden complete walnoten aangetroffen. De fijn gelaagde vulling laat zien 
dat de waterput geleidelijk dicht raakte (afb. 54). Vermoedelijk werden na de gebruiksfase 
de bovenste boomstamdelen uit de put verwijderd. De onderste stamdelen zaten te vast, 
zodat deze in de bodem achterbleven. Uiteindelijk beleef er een soort trechtervormig gat 
over dat waarschijnlijk direct werd dichtgegooid. Tussen deze zogenaamde “nazak” van de 
waterput en de overgebleven kern zat tijdens het couperen nog een holle ruimte. Deze ruimte 
is vermoedelijk ontstaan doordat er nog organisch materiaal zoals  delen van de houten 
stam bovenin de kern waren achtergebleven. De grond waarmee vervolgens de bovenste 
kuil werd dichtgegooid stuitte op deze houtdelen en schermden de kern verder af. Later zijn 
deze hooggelegen houtdelen geheel weggerot. De binnenkant van deze holle ruimte was 
bekleed met een soort schimmellaag. Bij het pollenonderzoek werden inderdaad sporen van 
schimmels aangetroffen. Onder uit de waterputkern komt een randfragment van een gedraaide 
Merovingische ruwwandige tonvormige pot. Ook boven uit de waterput komt Merovingisch 
ruwwandig aardewerk. 
De kapdatum van de boomstam kwam op basis van het dendrochronologisch onderzoek uit op 
de zomer of winter van 630 na Christus (zie bijlage dendrochronologie). Uitgaande dat men 
voor het maken van een waterput toch speciaal op zoek ging naar een geschikte stam, zal de 
waterput toch niet lang hierna zijn aangelegd. 
Onderin de kern van de waterput is een pollenbak geslagen en een archeobotanisch monster 
genomen. Zowel in de pollenmonsters als bij de macromonsters werd een grote hoeveelheid 
walnoot aangetroffen. Bij het couperen van de put werden onderin ook nog halve en complete 
walnoten aangetroffen (zie bijlage pollenonderzoek en hoofdstuk archeobotanie).
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Afb.62 Waterput 1 in 
doorsnede en tweede vlak.
Schaal 1:50

In de doorsnede zijn 
meestal vier onderdelen 
te zien.
 
Het oudste onderdeel is de 
ingraving, dit is de kuil 
die wordt gegraven bij de 
bouw van de waterput. 

Daarna wordt de 
constructie, in dit geval 
de holle boomstam in de 
grond gedrukt en de kuil 
van ingraving weer opge-
vuld. Vervolgens raakt de 
waterput langszaam opge-
vuld met sediment. Dit is 
de kern van de put. Deze 
kan ontstaan zijn tijdens 
het gebruik.

Tenslotte raakt de put in 
onbruik. Mogelijk is het 
bovenste gedeelte van de 
boomstam direct 
verwijderd omdat dit nog  
bruikbaar brandhout 
was. Bij de verwijdering  
ontstaat een gat dat in dit 
geval in een keer opgevuld 
lijkt te zijn. Deze opvull-
ing noemen we nazak of 
nazakking en is te dateren 
na de gebruiksfase van de 
waterput
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Afb.63 . Doorsnede van de onderkant van waterput 1 waarop te zien is dat de boomstam in de natte grond 
is gedrukt . Onderin zien we de reconstructie van de restanten van de houtconstructie. De boomstamdelen 
werden met een speciaal daarvoor gemaakt plankje met pen-gat verbinding bij elkaar gehouden en met een 
aangepunte plank werd de boomstam op zijn plaats gehouden.  
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Afb.64 Houten onderdelen van waterput 1 en een rand-
fragment an een Merovingische pot uit de onderkant 
van de kern. De datering van het aardewerk (7e eeuw) 
komt overeen met de dendrochronologische datering van 
de boomstam. De kapdatum van de eik bleek rond 630 
te liggen. De maatbalkjes geven 5 cm aan.

V18-88 S74

TV rred
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Waterput 2 (S13-41) ligt vlak bij de over elkaar liggende plattegronden 19, 20 en 21 en 
wordt oversneden door een paalkuil van plattegrond 3 (afb. 13). Voor de put is een brede kuil 
gegraven tot de dikke leemlaag op circa 24,00 m + N.A.P.. Hierin is vervolgens een kleiner gat 
gegraven dat net groot genoeg was om een eerste holle eikenstam in te plaatsen (afb. 65-68). 
Deze is tot 22,40 m. + N.A.P. de grond ingedrukt waardoor waarschijnlijk het onderliggende 
water door het gat naar bovenkwam. Waarschijnlijk ging dit iets te snel waardoor de natte leem 
teveel op de boomstamdelen drukte en deze iets in elkaar gedrukt werd. Om dit een tweede 
keer te voorkomen werd er een tweede boomstamdeel bovenop gezet, maar deze werd gestut 
en ingeklemd tussen een raamwerk van liggende planken (afb. 61). Eén van deze planken 
(plank 7) kon gedateerd worden na 642. Van de bovenste boomstam is het grootste deel 
weggerot. De stam zal iets boven het oppervlak hebben uitgestoken, waardoor het stamdeel 
toch zeker 2 a 2,5 meter lang zal zijn geweest. Aan de rand van de ingraving heeft op 24,00 m, 
daar waar de leemlaag is doorgraven oxidatie plaatstgevonden door de werking van het water. 
Hierdoor heeft zich een scherpe roestrand gevormd om de kuil. Na gebruik is er mogelijk al 
een deel van de uitstekende boomstam verwijderd, waardoor er een brede kuil ontstond (afb. 
66-nazak). De afdruk van deze kuil en de brede ingraving was zichtbaar in het vlak.

Afb.65. Waterput 2 met profiel gegraven tot het tweede vlak waar de boomstam bewaard is gebleven.

Hiernaast: Afb. 66. De constructie van waterput 2 bestond uit minimaal twee opgestapelde uitgeholde 
boomstamdelen. De onderste boomstamdelen zijn enigzins ingeklapt waardoor de schacht nogal klein werd 
(vlak 3). Om dit te voorkomen werd de bovenste boomstam ingeklemd tussen een vierkant raamwerk van 
houten planken die tijdens de aanleg waarschijnlijk gewoon op het erf lagen (zie ook afb.67).  Schaal 1:50
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25 m

24 m

23 m
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Afb.67. Het raamwerk in situ (boven) en gereconstrueerd op de kant met de restanten van de verder weg-
gerotte boomstam. Twee planken van de constructie zijn dendrochronologisch gedateerd na 640. 
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Afb.68. De boomstam uit waterput 2.
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Waterput 3 (S13-46) lag vlak bij waterput 2 en heeft ook een vergelijkbare constructie en 
omvang (afb. 13). Op basis van aardewerkvondsten met een datering vanaf de tweede helft 
van de 8e eeuw is dit waarschijnlijk de jongste waterput. De boomstam die met een diameter 
van 1 meter in de basis en een hoogte van 1,40 m de grootste en best bewaarde boomstam 
was kon helaas niet goed gedateerd worden. Ondanks de dikte telde de buitenrand te weinig 
jaarringen. De jaarringen waren erg breed, zodat de eik waarschijnlijk  op een gunstige open 
plaats groeide in het bos zonder al te veel concurrentie van andere bomen. Om de fout van 
waterput 2 niet nog een keer te maken werd de onderste holle stam aan de binnenzijde gestut 
door meerdere aangepunte palen die in de natte leemlaag werden geslagen. Hierdoor werd de 
holle boomstam niet in elkaar gedrukt. Deze werd tot dezelfde diepte als waterput 2, namelijk 
tot 22,40 meter in de grond gedrukt (afb. 69-72). Van een tweede stam en een enkele plank 
waarop deze stam stond, is slechts een vermolmde afdruk gevonden, maar qua constructie 
zijn waterput 2 en 3 nagenoeg identiek. Beide waterputten bestonden uit twee op elkaar 
gestapelde holle boomstamdelen waarvan de onderste de waterdichte leemlaag doorprikte om 
de onderliggende watervoerende laag aan te tappen. Op basis van de aardewerkvondsten is 
nog een nuancering te maken. Het aardewerk is overwegend Karolingisch. Het grootste deel 
hiervan  bestaat uit wandfragmenten van gedraaide bolpotten (uit Ma�en, Walberberg en 
Badorf ), kogelpot ontbreekt en vroeg Karolingische aardewerkgroepen, die meestal zeldzaam 
zijn, zijn ondanks de geringe hoeveelheid toch goed vertegenwoordigd. Bovenin de put werd 
een tuitfragment gevonden van een gesmoorde Karolingische pot. Onderuit de kern van de 
put kwamen fragmenten van een Karolingisch biconische pot met een gewelfde wand en 
“einggeglattene linien”. Het betreft een t�pisch product, waarvan de herkomst uit Ma�en pas 
recent is vastgesteld.20 De datering van beide voorbeelden ligt rond 700.  

20  Redknap 1999, 248. Het betreft t�pe D42 die gedateerd wordt in Stufe V, late 7e en vroege 8e eeuw. De 
gewelfde vorm is echter nooit in Ma�en aangetroffen, maar baksel, vorm en versieringswijzen zijn identiek. 

Afb.69. De onderste boomstam van waterput 3 had een diameter van 1 meter en 
moet van een flinke boom geweest zijn. 
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Afb.70. Waterput 3 was net als waterput 2 opgebouwd uit twee boven elkaar 
gestapelde uitgeholde boomstamdelen. Van de bovenste boomstam was echter alleen 
nog vermolmd hout over. De onderste boomstam was verankerd in de bodem door 
meerdere aangepunte palen aan de binnenzijde. Schaal 1:50

25 m

24 m

23 m
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Afb.71. Tweede vlak waarin de restanten van beide boomsrtammen te zien zijn. 
De bovenkant van de onderste en de onderkant van dde bovenste. Van de laatste is vooraan 
een deel omgeklapt.

Afb.72. De vijf houten aangepunte palen waarmee de onderste boomstam in de 
grond verankerd zat. De grootste paal is iets langer dan 1 meter.
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Waterput 4 (S26-18) lag als enige tamelijk ver verwijderd van een plattegrond. Ook hier betreft 
het een boomstamput. De holle stam is tot circa 22,70 meter N.A.P. in de grond gedrukt, maar 
de locatie lijkt minder succesvol geweest te zijn als die van de overige drie waterputten, want 
de bodem was gortdroog en als gevolg daarvan was van de stam nog slechts een vermolmd 
deel over (afb. 73-74). Mogelijk komt dit doordat de onderliggende leemlaag hier ontbreekt 
of te dun is, waardoor het water niet vastgehouden wordt. Waarschijnlijk heeft de waterput 
niet of slechts korte tijd gefunctioneerd. In de nazakking van de put werd een relatief grote 
hoeveelheid aardewerk aangetroffen dat allemaal aan de Merovingische periode toegeschreven 
kon worden. Het betreft fragmenten van een gladwandige knikwandpot met enkelvoudige 
rijen blokvormige radstempelindrukken en rand- en bodemfragmenten van minimaal vijf 
ruwwandige potten (afb.75). Aangezien het aardewerk in de put is terechtgekomen nadat 
deze niet meer functioneerde levert het aardewerk feitelijk een Terminus Ante Quem. Het is 
waarschijnlijk dat de put nog is aangelegd en afgedankt in de 7e eeuw. 

Afb.73 Waterput 4 was minder diep ingegraven en daardoor waarschijnlijk snel opgedroogd of in ieder geval 
kort in gebruik geweest.
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25 m

24 m

23 m

Afb.74 Van de holle eikenstam was bij 
waterput 4 nog slechts vermolmd hout 
over. Daardoor was er geen dendro-
chronologische datering, maar op basis 
van het aardewerk in de nazak van de 
put is een 7e eeuwse datering waar-
schijnlijk (zie afb. 75 hiernaast). 
Schaal 1:50

Afb.75 Overzicht van de aardewerkvondsten uit waterput 4: bovenin twee rand-
fragmenten van een gladwandige knikwandpot met enekelvoudige rijen blokvormige 
radstempels. Daaronder rand- en bodemfragmenten van ruwwandige tonvormige 
potten. Datering 7e eeuw.
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1:2
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KUILEN 

Over het terrein zijn slechts enkele grote kuilen aangetroffen. Hiervan zij er vijf prehistorisch 
en acht vroegmiddeleeuws. Aan de westelijke rand van het opgegraven terrein werd nog een 
serie door elkaar gegraven zeer grote kuilen aangetroffen. Hieruit kwamen geen dateerbare 
vondsten. Gezien hun omvang en hun diepte en de al bij de waterputten geconstateerde 
leemlaag in de bodem kunnen het leemkuilen geweest zijn.21

21  Suggestie van Ton Luijten. 

Sp Datering afmeting functie Hoort bij

15-35 Vroege	IJzertijdIJzertijdzertijd 2	bij	1,10	m Opslag/voorraadkuil Plattegrond	10

15-39 Vroege	IJzertijd 1,5	bij	1,10	m Opslag/voorraadkuil Plattegrond	10

18-14 Vroege	IJzertijd Afvalkuil? Plattegrond	18??

18-63 800-900 1,5	bij	2	m ? Wordt doorsneden door 

paalkuil	S65	van	plattegrond	
6

18-97 700-750 Ø 2 m In	lijn	met	W1	en	
W4

Doorsnijdt	paalkuil	S145	van	
plattegrond 5

18-120 Wrs 650-750 Ø	1,5	m Poging	tot	graven	
waterput

Plattegrond	5	en	8

19-6	t/m	12 Onbekend 4 tot 7 m Leemkuilen? ?

22-62 650-700 2 bij 3 m Plattegrond	21,	20	of	19

24-23/24 Vroege	IJzertijd 1,5	bij	3,5 Opslag/voorraadkuil Wordt doorsneden door 

paalkuil	S19	van	plattegrond	
15

24-74 700-900 Ø	0,5	m ingegraven emmer?

later verbrand

Plattegrond	15	of	22

26-18 650-700 Ø	1,5	m Afvalkuil(nazak 

waterput 4

Plattegrond	5

27-68 650-700 Ø	0,6	m ? Plattegrond	8

27-69 650-700 Ø	1,4	m ? Plattegrond	8

Tabel 3. Aantal kuilen, hun datering en associatie
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PREHISTORISCHE KUILEN

Twee van de prehistorische kuilen behoren tot plattegrond 10. Het zijn strakke rechthoekige 
kuilen die precies gegraven zijn in de binnenruimte van de plattegrond. Deze kuilen waren 
waarschijnlijk gegraven om voorraden koel in op te slaan, zogenaamde kelderkuilen of 
silo’s. De binnenkant was misschien ooit bekleed met hout of leem, maar hiervan is niets 
teruggevonden. Het lijkt erop dat een groot deel van de huisraad bij het verlaten van de 
boerderij opzettelijk in de kuil is gegooid. In de kuilen zaten behalve grote fragmenten van 
kookpotten ook enkele zware driehoekige weefgewichten. Een andere kuil (S29-11) lag 
tamelijk ver verwijderd van de gebouwen, maar was volgestort met aardewerk. 

Afb.76. Spoor 29-1 was een kleine kuil waarin enkele potten uit de Vroege IJzertijd 
in elkaar waren gedrukt. 
Onder: Afb. 77. Een van de gebroken potten uit spoor 29-1 
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VROEGMIDDELEEUWSE KUILEN

Van de vroegmiddeleeuwse kuilen liggen de meeste in de nabijheid van gebouwen. De 
reden om een kuil te graven is tweeledig, of ze hebben een gat nodig, of ze hebben de grond 
uit het gat nodig, waardoor de kuil eigenlijk een bijproduct is. Alle kuilen zijn gelijktijdig 
met de bewoning en zijn ook aan erven of plattegronden te koppelen. Ze liggen altijd net 
buiten de plattegrond zoals bij S18-120 of 22-62. Slechts één keer oversnijdt een kuil een 
paalkuil van een plattegrond, zoals kuil S18-98. Deze kuil, waaruit vroegkarolingische 
aardewerkfragmenten komen, lijkt de eindfase van plattegrond 5 en het bijbehorende erf 
te markeren. Van één kuil, S18-120, wordt vermoedt dat het een mislukte poging tot het 
graven van een waterput is. De kuil heeft een vergelijkbare diameter en is tamelijk diep. Een 
andere kuil (S24-74-afb.78) heeft een compacte wand en bodem van houtskool. Hiervoor 
zijn twee mogelijke verklaringen. De meest logische betreft een ingegraven houten emmer 
binnen een boerderij, in dit geval plattegrond 15 of 22. Hierin zou voedsel opgeslagen kunnen 
zijn dat diende voor de directe maaltijd. Naderhand is deze emmer blijkbaar verkoold. Een 
andere minder waarschijnlijke verklaring is dat het een haardkuil betreft. Je zou dan echter 
brandsporen verwachten en as, terwijl juist het houtskool dan geheel verbrand zou zijn. Ook 
de zelfs iets naar binnen hellende wand wijst op een emmervorm en niet op een haardkuil.

Afb.78. Ronde kuil gelegen tussen de paalkuilen van plattegrond 15 en 22 waarvan de bodem en rand 
geheel bestond uit houtskool. Mogelijk gaat het om een ingegraven emmer die diende ter opslag binnen 
een van de boerderijen. Het zou ook een haardkuil  kunnen zijn , maar er zijn aanwijzingen dat er ter 
plaatse vuur is geweest. Ook is er geen aslaag aangetroffen. Bij brand zou er juist geen compacte 
houtskoollaag verwacht worden. Deze zou dan geheel zijn verbrand.
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GREPPELS

Het aantal greppels over het gehele terrein is gering. De belangrijkste greppels zijn de brede 
gebogen greppels die een erf hebben begrensd. Aan de zuidkant van het terrein wordt 
plattegrond 1 omgreppeld en midden op het terrein zijn de plattegronden 6, 7, 15, 22 en 14 
omsloten door een ondiepe maar twee meter brede greppel (afb.79). Onderin deze greppel 
werden meerdere Karolingische aardewerkfragmenten gevonden en bovenin werd een enkel 
kogelpotfragment aangetroffen. Daarmee is het waarschijnlijk dat de greppel gegraven is in de 
Karolingische tijd en dicht is geraakt in de loop van de 10e eeuw. 
Schuin over het terein lopen er drie min of meer parallelle smalle greppels op 50 en 30 
meter uit elkaar. Het lijken afwateringsgreppels die te maken hebben met latere akkerbouw. 
Deze greppels zijn door hun afwijkende richting in ieder geval jonger dan de aangetroffen 
nederzettingssporen.

Afb.79. De gecoupeerde ondiepe 
meer dan twee meter brede grep-
pel (S18-73)die rond een hele 
groep van huisplattegronden ligt. 
Dit is een van de twee markante 
erfbegrenzende greppels uit de 
overgang van de Karolingische 
naar volmiddeleeuwse periode.
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RESTSTRUCTUREN 

Ten oosten van het waterbassin is een proefsleuf tot het sporenniveau gegraven (afb. 80). Het 
betreft een belangrijke wijziging op het in het PvE gestelde puttenplan. De waarde van deze 
extra en non-destructieve waarneming werd echter hoog geacht. Zo werd direct duidelijk dat 
er meerdere plattegronddelen in dit gedeelte lagen met rijen paalkuilen in dezelfde richting als 
enkele opgegraven plattegronden. Hoewel de proefsleuf slechts twee meter breed was konden 
duidelijke palenrijen onderscheiden worden met een overwegend noordwest zuidoost lopende 
richting. Hier lagen minimaal twee gebouwplattegronden. Door het ontbreken van vondsten 
konden ze niet gedateerd worden, maar met grote waarschijnlijkheid betreft het plattegronden 
van gebouwen die dateren tussen 700 en 1000.

Afb.80 Duidelijke paalkuilen van vroeg- of 
\volmiddeleeuwse boerderijen tussen het waterbassin 
en de kassen. Het is hierdoor duidelijk dat het 
nederzettingsterrein zich voortzet in zuidoostelijke 
richting. 



115

W2

S12

S3S3

PL 11

PL 13

PL 12

PL 8PL 8

PL24

S10

W1

W4

PL5

S13

S11
K

K

PL 17

Pl 21

S2
PL 14

S15

H1
H2

S5
S18

W3

PL 4

PL 7

S19

PL 3

K

x

x

x

PL 20

PL1a

S6

PL 22x

S15

PL 6

S16

x

S17S17

PL 1b

erf 1

erf 2

erf 3

erf 4

erf 5

waterbassin

Horst aan de Maas, Meterik-Kempweg

Onderzoek BILAN, CIS: 16738

10 april -12 mei 2006

De boerenerven en 

fasering van de 

nederzetting



116

W1

W4

K 18-120

Kuil

0 10 20 30 40 50m

PL5

PL17

S10

PL8

S11Pl24

1:400Erf 1

Afb.81. Het eerste en waarschijnlijk oudste erf  bestaat uit een hoofdgebouw, de boerderij (plattegrond 
5), grote bijgebouwen, waarschijnlijk schuren of kleiener woonhuizen (plattegrond 8 en 17), kleinere 
bijgebouwtjes, waarschijnlijk schuurtjes zoals plattegrond 24 en spiekers zoals S10 en 11, een waterput 
(w1 en w4) en enkele kuilen. Opvallend is de strakke indeling van dit erf. Zo liggen de drie grootste 
plattegronden en spieker 10 exact langs dezelfde as. 
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6. DE BOERENERVEN EN FASERING VAN DE NEDERZETTING

DE RECONSTRUCTIE VAN DE ERVEN

Het aantal plattegronden en vooral ook de variatie ervan, van vierpalige spieker naar lange 
drieschepige boerderij, en de verspreiding geeft aanleiding om boerenerven te reconstrueren. 
Als standaardonderdeel van zo’n erf naast de hoofdboerderij, vaak de grootste plattegrond, 
kan de waterput gezien worden en een spieker of schuur. Het belangrijkste argument om 
plattegronden tot eenzelfde erf te rekenen, naast mogelijke gelijktijdigheid op basis van 
aardewerkfragmenten, is de oriëntatie van de gebouwen. Een beproefde methode om  de 
erfomvang of vooral de h�pothetische erfgrens te bepalen is door te kijken wat er binnen 
een blok van 50 bij 50 meter valt. In veel gevallen is dit een aannemelijke omvang van een 
vroegmiddeleeuws erf.22 In het geval van Horst-Meterik blijkt een erfomvang van 50 bij 50 
meter zelfs precies te passen. Zo liggen de plattegronden 5, 8 en 17 plus bijbehorende spiekers, 
waterputten en kuilen mooi centraal binnen zo’n h�pothetische erfgrens. Ook de meer 
oostelijk gelegen plattegrond 12 strekt zich met een serie kleinere bijgebouwen en spiekers van 
noord naar zuid uit over zo’n 50 meter!
Zelfs de gebogen erfgreppel geeft aan dat hierbinnen eern erf lag dat niet veel groter was dan 
50 meter. Kortom het spelen met een h�pothetische en gemiddelde erfomvang brengt een 
verhelderend inzicht. Uiteindelijk zijn de volgende erven naar voren gekomen.

ERF 1

Het eerste erf bestaat uit plattegrond 5 (boerderij), plattegrond 8 en 17 (grote bijgebouwen), 
plattegrond 24,  waterput 1 en 4, twee kuilen (18-97 en 18-120) en vierpalige spiekers 10 en  
11 (afb. 81). De drie bepalende hoofdplattegronden liggen exact langs dezelfde oriëntatie-as. 
Plattegrond 17 staat alleen haaks op plattegrond 5 en 8. Centraal tussen deze gebouwen ligt 
een grote kuil S18-120. Deze was tamelijk diep gegraven, maar de functie ervan is onduidelijk. 
Mogelijk heeft men geprobeerd een waterput te graven, maar bleek de locatie niet geschikt. 
Aan de rand van het erf, waarschijnlijk ook dicht bij de akker stonden een vierpalige spieker 
aan de oostkant en aan de westkant. De laatste lag eveneens geheel parallel aan plattegrond 
17. De minimale omvang van het erf bedroeg, wanneer we een denkbeeldig vierkant trekken 
om de plattegronden nagenoeg 50 bij 50 meter (250 m2-zie titelplaat van dit hoofdstuk). Het 
oorspronkelijke erf kan natuurlijk groter geweest zijn, omdat we geen begrenzingen hebben 
aangetroffen en het erf zich tot buiten de gebouwen kan hebben uitgestrekt. Qua datering 
zou bijvoorbeeld ook waterput 4 bij dit erf behoord moeten hebben. Waarom deze waterput 
zo afgelegen ligt van de bebouwing is onduidelijk. Een mogelijke reden is dat de put niet 
goed werkte en dat er daardoor geen gebouwen bij zijn gezet. Zonder eventueel vroegere 
nederzettingen in de omgeving uit te sluiten, lijkt het er vooralsnog op dat dit erf dat van 
nieuwkomers of pioniers was in deze regio aan de oostrand van de Peel. Ook qua voorkomen, 
zelfs dat van de paalkuilen in de bodem, wijken de plattegronden 5 en 17 af van alle andere. 
Plattegrond 8 is mogelijk een uitbreiding van het erf of een vervanger van plattegrond 17. 
Over de mogelijk lange levensduur van het gebouw van plattegrond 5 is al eerder geschreven. 
Het erf zou daarmee in gebruik zijn geweest tussen 630 en 700 na Chr. Dit is tevens het 
enige erf datin zijn geheel is opgegraven en ruimtelijk is gescheiden van oudere en jongere 
nederzettingssporen.

22  Zie bijvoorbeeld De Koning 2005, 92-92. 
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ERF 2

Eveneens ruimtelijk gescheiden van andere nederzettingssporen, maar waarschijnlijk voor de 
helft opgegraven is erf 2. Het hoofdgebouw zien we in plattegrond 12, dat goed vergelijkbaar 
is met het hoofdgebouw van erf 1, plattegrond 5. Daarnaast staat een serie middelgrote 
en kleine bijgebouwen allemaal langs een zelfde denkbeeldige westelijke begrenzing. De 
bijgebouwen zijn duidelijk anders dan die op het eerste erf (afb.82). Het gaat om twee 
éénschepige gebouwen, die beduidend kleiner zijn dan de tweeschepige bijgebouwen van erf 
1, een grote zespalige spieker en twee vierpalige spiekers. Wanneer we om deze gebouwen een 
denkbeeldige lijn trekken geeft waarschijnlijk alleen de westelijke lijn een complete begrenzing 
aan. Ook hier is het gemiddelde van 50 m van toepassing.23 Erf 2 volgt dus in oriëntatie, 
omvang en de constructie van de boerderij dezelfde lijn als erf 1. Een waterput ontbreekt, 
maar dat is te wijten aan het feit dat we slechts de helft van dit erf hebben opgegraven. Het 
is goed mogelijk dat er daar ook nog een groter tweeschepig gebouw heeft gelegen zoals 
plattegrond 8 of 17, maar dat is pure speculatie. De datering van dit erf is gebaseerd op 
aardewerkvondsten door het ontbreken van een voor dendrochronologie geschikte waterput. 
Het belangrijkste aardewerkfragment is het grote randfragment van een steilwandige pot 
met een vage dekselgeul (V23-48) uit een paalkuil van plattegrond 11. Qua vorm en baksel 
dateert dit aardewerk aan het eind van de 7e tot het begin van de 8e eeuw (675-725). Ook bij 
dit erf hoeven niet alle gebouwen gelijktijdig te zijn geweest. Zo is plattegrond 13 met drie 
Badorffragmenten in paalkuilen waarschijnlijk het jongst en daarmee mogelijk de vervanger 
van plattegrond 11, die eerder het begin van dit erf markeert. De boerderij, plattegrond 12, 
had waarschijnlijk, net als plattegrond 5 op erf 1, een langere levensduur. Een datering van dit 
erf tussen 700 en 750 is op basis van bovenstaande aannames waarschijnlijk. 

23  Vanaf de noordwesthoek van plattegrond 12 tot de zuidwesthoek van spieker 12 is het ongeveer 43 
meter. 
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Afb.82. Het tweede erf heeft eenzelfde soort hoofdgebouw als erf 1, in dit geval plattegrond 12, maar 
duidelijk kleinere en anders geconstrueerde bijgebouwen. De bijgebouwen (plattegrond 11 en 13 en S3, 
12 en 13) hadden waarschijnlijk vooral een opslagfunctie.
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ERF 3-FASE 1

Van een derde erf dat zijn wortels mogelijk nog in de 7e eeuw heeft, is maar een klein deel 
opgegraven. De rest is verdwenen bij het graven van het waterbassin. Van dit erf is een deel 
van een plattegrond opgegraven, plattegrond 21, een kuil en een waterput (W2-afb. 83). 
In tegenstelling tot de eerder besproken erven is deze locatie gedurende langere tijd en 
waarschijnlijk continu in gebruik gebleven. De huisplaats van plattegrond 21 is hiervoor het 
meest illustratief. Op min of meer dezelfde plaats is tot tweemaal toe een nieuwe boerderij 
gebouwd, die we herkennen in respectievelijk plattegrond 20 en 19. Dit doet alleen maar het 
ergste vermoeden, namelijk dat er juist ter plaatse van het waterbassin waarschijnlijk ook één 
van de pioniers-erven heeft gelegen.
Plattegrond 21 is door de jongere plattegronden mogelijk gedeeltelijk vergraven. Het is 
onduidelijk of het oorspronkelijk de plattegrond van een drieschepig hoofdgebouw is geweest, 
waarbij de paalkuilen van de ondiepe buitenstaanders door de paalkuilen van de latere 
gebouwen zijn vergraven, of dat het de plattegrond van een éénschepige schuur is geweest. De 
datering van de plattegrond is vooral op stratigrafische gronden bepaald (zie alinea plattegrond 
19, 20 en 21). De naastgelegen waterput, W2 en de kuil geven echter een duidelijke 
datering in de 7e eeuw. Daarbij is de Terminus Post Quem  van 642 na Chr. van waterput 2 
doorslaggevend. De knikwandpot uit de kuil S22-62 bevestigd deze datering alleen maar. Erf 3 
dateert dus tussen 642 en 700 en is daarmee gelijktijdig met erf 1. Hiermee is het waarschijnlijk 
dat het gebied rond Meterik door meerdere groepen of families rond het midden van de 7e 
eeuw ontgonnen is. 

ERF 3- FASE 2

Op dezelfde locatie als plattegrond 21 die deel uitmaakte van erf 3 wordt een drieschepige 
boerderij gebouwd. Deze herkennen we in plattegrond 20. Dit is ook de enige plattegrond van 
dit erf met een liggende oriëntatie. Dit maakt het extra aannnemelijk dat het hier inderdaad 
het hoofdgebouw betreft. Hetzelfde, dus één dwarsliggend hoofdgebouw, zagen we al op erf 2, 
dat waarschijnlijk ook ouder is dan erf 3. Hiermee wordt het waarschijnlijk dat erf 3 eenzelfde 
soort indeling had, mogelijk ook al in de eerste fase. De bijbehorende gebouwen moeten 
dan onder het waterbassin hebben gelegen, dus aan de oostzijde van de boerderij.  Een ander 
argument om plattegrond 20 als hoofdgebouw te bestempelen binnen erf 3 is de plaatsvastheid 
van deze boerderij, die immers is voorafgegaan door plattegrond 21 en die opgevolgd zal 
worden door plattegrond 19. 
Alle andere gebouwen van dit erf staan dwars op plattegrond 20 (afb. 84). We zien een door 
grotere bijgebouwen, plattegrond 3 en 4, omsloten binnenplaats met waterput 3, kleinere 
bijgebouwen zoals spiekers (S5 en 6) en twee vijfpalige hooibergen. Uit de paalkuilen van de 
plattegronden en de waterput komt overwegend Karolingisch aardewerk met de nadruk op de 
8e eeuw. Het is dus waarschijnlijk dat dit erf ergens tussen 700 en 800 in gebruik in gebruik is 
genomen. Een einddatering is moeilijker vast te stellen en hangt af van de datering van de derde 
fase van erf 3. 

Volgende bladzijde:Afb.84. De tweede fase van erf 3 is veel completer dan de eerste. Er lijkt sprake van 
meerdere boerderijen (plattegrond 4 en 20) en naast een bijgebouw (plattegrond 3)en spiekers (S5 en 6) 
zien we voor het eerst ook twee vijfpalige hooibergen. Deze kleinere bijgebouwen liggen mooi gegroepeerd 
op de binnenplaats.
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Afb.83. Het derde erf werd in tegenstelling tot erf 
1 en 2 langer bewoond. Zo zijn er minimaal drie 
bewoningsfases onderscheiden. Van het oudste erf van 
deze drie (erf 3-1) is maar een klein deel opgegraven. 
Latere bewoning heeft mogelijk ook een deel van de 
oude sporen vergraven. De datering is afgeleid van 
waterput 2  waarin planken zaten van bomen die na 
640 zijn gekapt, maar ook van het aardewerk uit kuil 
22-62 ( foto hierboven)
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ERF 3 FASE 3

Plattegrond 19 is van een drieschepige boerderij die de directe opvolger is van plattegrond 
20.  Direct aan de korte kant van de boerderij ligt een gelijkgeoriënteerde spieker (S8). Ten 
zuiden van deze plattegronden ligt plattegrond 2, die op basis van aardewerkvondsten tot 
deze volmiddeleeuwse fase gerekend kan worden. Qua oriëntatie liggen de plattegronden niet 
allemaal op één lijn, maar dat lijkt in deze periode vaker voor te komen (afb. 84).24

24  Zie bijvoorbeeld Erf 4- fase 2, 3 en 4. De spiekers liggen ook hier niet meer strak in lijn met de grotere 
gebouwen.
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Afb.84 . Derde fase van het derde erf. Plattegrond 19 is een exacte herbouw op bijna dezelfde plaats van 
plattegrond 20. We zien dit ook bij erf 4 bij plattegrond 15 en 22.
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ERF 4 – VIER GENERATIES LANG BEWOOND

In de Karolingische tijd werd er een brede sloot of greppel gegraven die een grote ruimte 
van minimaal 60 bij 22 meter omsloot. Onderin de greppel werd klassiek Badorf aardewerk 
gevonden waardoor de greppel in ieder geval na 750 dateert. Binnen deze omgreppelde ruimte 
zijn 12 plattegronden herkend, waarvan een groot deel elkaar oversnijdt en dus niet gelijktijdig 
is. Er liggen zelfs twee exact gelijke plattegronden over elkaar heen zonder één oversnijding, 
zodat niet duidelijk is welke ouder is. Verder biedt het aardewerk uit de paalkuilen weinig 
houvast. Om de plattegronden ten opzichte van elkaar te dateren komt het dus vooral aan op 
het samenstellen van logische combinaties van plattegronden. Duidelijk is in ieder geval dat 
deze plek vanaf de Karolingische tijd tot de eindfase van de nederzettingen continu bewoond 
is gebleven. 

ERF 4 -FASE 1

Ongedateerd maar juist door het ontbreken van vondsten in de paalkuilen is plattegrond 7 tot 
de vroegste gerekend binnen het omgreppelde erf . De twee- of drieschepige schuur waarvan 
plattegrond 7 de afdruk vormt ligt bovendien parallel aan de omgreppeling (afb. 85). Dit kan 
ook als argument beschouwd worden voor gelijktijdigheid met de aanleg van dit erf en dus als 
beginfase. Plattegrond 14, van een brede drieschepige boerderij, is de enige andere plattegrond 
binnen de omgreppeling die ook dezelfde oriëntatie heeft. Op basis van de vondsten is het 
waarschijnlijk dat deze boerderij dateert na 750. Dit correspondeert met het graven van de 
erfsloot. De omvang van de boerderij, waarvan plattegrond 14, was tot dan toe ongekend. De 
grote paalkuilen van het middendeel tonen aan dat hierin de dragende palen stonden die een 
zes meter breed middendeel goed konden overbruggen. Door met minder diep gefundeerde 
palen de dakrand te ondersteunen, was de boerderij tot dertien meter verbreed. Deze ruimte 
onder de dakrand bood vooral extra ruimte  voor opslag. Behalve een brede en waarschijnlijk 
ook meer dan 20 meter lange boerderij was ook de bijbehorende schuur, die we herkennen in 
plattegrond 7 groot en zwaar gefundeerd. Tussen de beide gebouwen stond nog een zespalige 
spieker (S2). 
We kunnen dus op zijn minst constateren dat er sprake is van een anders ingericht en groter erf, 
een erf dat bovendien omgreppeld was. Het belang van dit erf wordt bovendien onderstreept 
door het feit dat het ook in de daarop volgende fases bewoond blijft.

ERF 4 FASE 2

In een volgende fase wordt een drieschepig groot gebouw neergezet, waarvan de paalkuilen 
door de kuilen van plattegrond 14 zijn heengegraven (afb. 86). Hoewel plattegrond 22 
van een groot gebouw afkomstig geweest moet zijn kan het ook van een groot bijgebouw, 
bijvoorbeeld een schuur geweest zijn. In voorgaande fases zien we immers telkens tamelijk 
grote bijgebouwen, bijvoorbeeld plattegrond 7 uit de voorgaande fase. Het hoofdgebouw 
uit deze fase kan namelijk makkelijk iets zuidelijker geplaatst worden op het door het 
waterbassin vergraven terreindeel. Tot deze fase behoren ook enkele spiekers, maar aangezien 
deze talrijk zijn en niet veel andere plattegronden uitsluiten, moeten we afgaan op enkele 
gelijkgeoriënteerde spiekers. Langs plattegrond 22 ligt de kleine vierpalige spiekerS15. Aan de 
westzijde ligt een grotere zespalige, maar anders gerichte spieker, S6. Deze spieker ligt zowel 
in plattegrond 7 als 6 en zal dus gelijktijdig zijn met plattegrond 22 of 15. Een prehistorische 
datering is gezien de kleur van de paalkuilen onwaarschijnlijk. De datering volgt chronologisch 
op die van de voorgaande fase en zal dus in de eerste helft van de 9e eeuw geplaatst moeten 
worden. 
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Afb.85 tot en met 88 . Erf 4 is een vier generaties lang bewoond geweest. Binnen de omgreppeling bevond zich een cluster van paalkuilen 
waaruit deze fasering is gereconstrueerd. Het gaat telkens om een grote drieschepige boerderij respectievelijk plattegrond 14, opgevolgd 
door plattegrond 22, opgevolgd door plattegrond 15 en tenslotte de grootste boerderij van allemaal, plattegrond 6. In de eerste fase zien 
we nog een grote voorraadschuur (pl7), maar in de andere fases liggen deze waarschijnlijk net buiten het opgravingsgebied. 

Afb.85

Afb.86
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ERF 4 FASE 3

De derde fase op dit erf wordt vertegenwoordigd door de herbouw van het gebouw van 
plattegrond 22 door eenzelfde soort gebouw dat we zien in plattegrond 15 (afb. 87). Er is 
dus geen sprake van radicale veranderingen op dit erf. We kunnen hier wel andere spiekers 
bij zoeken, zoals S14 en 7, maar deze kunnen net zo goed bij plattegrond 22 behoord hebben 
of vice versa. Feitelijk kunnen we ook plattegrond 15 ook niet chronologisch onderscheiden 
van 22, waardoor fase 2 en 3 op erf 5 uitwisselbaar zijn. Wel vertegenwoordigen ze samen 
misschien een bewoningsfase van minimaal 50 jaar zodat we de eindfase van deze periode 
moeten plaatsen in de tweede helft van de 9e eeuw. Het is onduidelijk of de erfgreppel nog 
als zodanig functioneerde. De plattegronden liggen al iets gedraaid ten opzichte van deze 
greppel, maar nog niet in die mate als de volgende bewoningsfase. Pas in die fase zien we 
weer duidelijke veranderingen optreden en lijkt ook deze erfbegrenzende sloot niet meer  
gefunctioneerd te hebben.

ERF 4 FASE 4

In de jongste fase van dit erf verschijnt er weer een grote drieschepige boerderij. Plattegrond 
6 is vergelijkbaar met plattegrond 14, maar dit keer ligt de plattegrond in zijn geheel in de 
werkput. Met een breedte van 13 meter en een lengte van 23,75 meter is het de grootste 
plattegrond tot dan toe (afb. 88). Het is goed mogelijk dat er tussen de eerste fase op dit 
erf (met plattegrond 14 als hoofdgebouw) en deze vierde fase net buiten het archeologisch 
blikveld en binnen het vergraven tracé van het waterbassin, vergelijkbare grote plattegronden 
hebben gelegen en we van die fases (2 en 3) alleen de grote bijgebouwen, die we herkennen 
in plattegrond 15 en 22, hebben aangesneden. Aardewerkfragmenten uit de paalkuilen van 
plattegrond 6 geven een duidelijke 10e eeuwse datering, zowel voor de aanleg (aardewerk in 
de paalkuilen) als einddatering (aardewerk in de paalkern of nazak). De richting van deze 
plattegrond doet vermoeden dat de omgreppeling geen betekenis meer had en waarschijnlijk 
al dicht was. Twee spiekers (S16 en 17) die binnen de plattegrond 15 en 22 liggen, kunnen nog 
tot deze fase behoord hebben.
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ERF 5  EEN TWEEDE OMGREPPELD ERF

Van een zesde erf , dat eveneens omgreppeld was hebben we slechts een klein hoekje 
aangesneden (afb. 89). Hier treffen we de plattegronden 1a tot met 1c aan. Ondanks de 
geringe omvang kunnen we dit erf vergelijken met erf 3 en 4. We zien meerdere plattegronden 
door elkaar liggen, wijzend op vergelijkbare plaatsvaste en meerfasige erven zoals erf 3 en 4. De 
rij paalkuilen van plattegrond 1b loopt parallel aan de omgreppeling, waarmee die plattegrond 
gelijktijdig zou kunnen met de aanleg van de omgreppeling. Dit is vergelijkbaar met fase 1 op 
erf 4. Daarna zien we tot tweemaal toe schuine rijen paalkuilen (1a en 1c) die waarschijnlijk 
niet bij de omgreppeling horen, vergelijkbaar met fase 3 en 4 van erf 4. Hierdoor kunnen we 
op zijn minst stellen dat de ontwikkelingen op erf 4 niet uniek zijn binnen dit terrein, maar 
ook nog op een andere locatie binnen het opgravingsterrein hebben plaatsgevonden. De 
grote paalkuilen van plattegrond 1b zijn te vergelijken met die van plattegronden 6 en 14. 
De vergroting van de boerderij zou daarmee ook op meerdere plaatsen en tegelijk hebben 
plaatsgevonden. 

Afb.89. Ook binnen deze haakse greppel bevinden zich paalkuilen van meerdere gebouwen. Waarschijn-
lijk gaat het hier ook om een langdurig bewoond erf zoals erf 4, alleen is van erf 5 maar een klein hoekje 
aangesneden.
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DE FASERING VAN DE NEDERZETTING

De fasering van de nederzetting is gebaseerd op een aantal aannames. 

Allereerst is er gekeken naar daterende vondsten uit de paalkuilen. Deze leverden een 
terminus post quem, dat wil zeggen een oudst mogelijke datering. De sporen kunnen immers 
niet ouder zijn dan de introductiedatum van het desbetreffende aardewerk waarvan het 
fragment afkomstig is. Hierdoor is er geen één op één relatie tussen aardewerk-dateringen en 
de bewoningsfase  waarin de plattegrond geplaatst is. Extra moeilijkheid was dat er niet altijd 
meer goed uit te maken was of fragmenten uit de kern, insteek of de nazak van een paalkuil 
kwamen. Hierdoor blijven de gegevens wat betreft de datering van paalkuilen helaas erg vaak 
“kneedbaar”. 

Een tweede houvast wat betreft de datering is het t�pe van de plattegrond zelf en vooral ook 
de richting ervan. Zo bleken plattegronden die bij elkaar lagen vaak in een nagenoeg identieke 
richting te zijn gebouwd. Daarentegen blijken bepaalde plattegrondt�pen gedurende meerdere 
bewoningsfasen voor te komen. Huisplattegrond-t�pen zijn vaak niet beperkt tot een enkele 
eeuw. 

Een derde argument is de relatie tussen de plattegronden onderling, waardoor bepaalde 
combinaties van huisplattegronden logischer waren dan andere, dit weer al naar gelang de 
aardewerkdateringen dat toelieten. Slechts een enkele keer was er sprake van een directe 
oversnijding tussen een paalkuil van de ene plattegrond en een paalkuil van de andere 
plattegrond. Hier is ook de logische combinatie van plattegronden meegenomen die heeft 
geleid tot de reconstructie van erven (zie bovenstaande alinea). Hierdoor is de fasering weer 
gebaseerd op de opeenvolging van erven. 

FASE 0 PREHISTORIE

Binnen de prehistorische plattegronden is op basis van de richting een tweedeling te maken. 
Eén serie plattegronden bestaande uit plattegrond 9 en 10 is gericht op het noordwesten 
(afb.90). Andere plattegronden zoals die van gebouw 18 en 16 staan hier haaks op en zijn 
gericht naar het noordoosten. Van de kleinere spiekers S1 en S9 valt de richting niet op te 
maken, maar deze behoren waarschijnlijk, gezien de nabijheid, bij het erf van respectievelijk 
plattegrond 10 en 18. De spiekers van plattegrond 23 en S4 horen waarschijnlijk bij het erf van 
plattegrond 10. Deze verschillende richtingen laten zien dat de prehistorische plattegronden 
waarschijnlijk niet gelijktijdig zijn, maar het resultaat van verschillende ontginningsfases.
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Afb.90. Gebouwplattegronden en sporen uit de Vroege IJzertijd. Tussen deze en de volgende bewoningsfase ligt bijna 1500 jaar. In 
de prehistorie was sprake van zogenaamde zwervende erven, waarbij na een generatie de volgende boerderij een eind verder werd 
gebouwd bij het nieuwe bouwland. Op den duur raakte een gebied daardoor overdekt met verspreid liggende verlaten huisplaatsen.  
Hierdoor worden in zuid Nederland relatief vaak sporen uit deze periode aangetroffen, in tegenstelling tot de Vroege Middeleeuwen.
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FASE 1 MEROVINGISCHE TIJD

Binnen het gebied hebben we erf 1 als oudste gedateerd. Deze datering is gebaseerd op de 
dendrochronologische datering van 630 na Chr. van de boomstam van waterput 1, maar wordt 
ook door enkele aardewerkvondsten onderstreept. Dit erf lijkt qua aanleg, oriëntatie en de 
regelmaat en vorm van de paalkuilen af te wijken van alle andere erven (afb. 91). Ook dit is 
als argument gebruikt om het als pioniers- of stichterserf te interpreteren.  Dit erf lijkt ook 
minimaal twee generaties in gebruikt te zijn geweest. Het is feitelijk ook het enige complete 
opgegraven erf. Op een andere plaats iets ten zuiden lag een tweede grotendeels gelijktijdig 
erf (erf 3-1). Dit kon met behulp van dendrochronologie gedateerd worden na 642. Mogelijk 
nog tijdens de eindfase van erf 1 is een tweede erf (erf 2) in gebruik genomen dat deels een 
kopie lijkt van erf 1. Qua omvang, structuur en ligging van de boerderij en de opeenvolging 
van bijgebouwen zijn erf 1 en 2 goed vergelijkbaar. Alleen zijn de bijgebouwen van erf 2 kleiner 
en anders dan die van erf 1. Dit gehele noordelijke deel van het opgegraven areaal wordt 
vermoedelijk in de loop van de 8e eeuw verlaten. De nadruk van de bewoning ligt daarna op 
het middendeel van het opgravingsterrein, zuidelijk van de erven 1 en 2. 
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Afb.90. Alle gebouwplattegronden en sporen die gedateerd konden worden in de Merovingische periode (in dit geval vanaf 
630 tot circa 700). Waarschijnlijk is er tussen de erven ook nog een verschil in datering en werd  het oudste erf rond platte-
grond 5 (erf 1) op den duur vervangen door het erf rond plattegrond 12 (erf 2).
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FASE 2 KAROLINGISCHE TIJD 

De ontwikkeling in deze periode toont een hoge mate van continuïteit en plaatsvastheid. Deze 
zien we als eerste bij erf 3 dat al begint in de 7e eeuw. Van de oudste 7e eeuwse fase ontbreken 
echter waarschijnlijk allerlei gebouwen, omdat het op de rand van het opgegraven areaal ligt 
(afb. 91). In een daarop volgende fase verschuift het erf in westelijke richting, maar blijft het 
vermoedelijke hoofdgebouw op dezelfde plek staan (afb. 79). Dit verschijnsel zien we hier 
voor het eerst, maar het komt in latere tijden nog een aantal maal voor. Dit is een wezenlijke 
verandering ten opzichte van de voorgaande periode en de twee noordelijk gelegen oudere 
erven (1 en 2). Het nieuwe erf (erf 3-2) is dus feitelijk een voortzetting van een ouder erf, maar 
de bijgebouwen zijn in westelijke richting opgeschoven. Mogelijk maakten ze nog gebruik van 
de oude waterput (W2), maar uiteindelijk moest deze vervangen worden door een nieuwe 
(W3). De oude waterput werd dichtgegooid en uiteindelijk zelfs overbouwd (door plattegrond 
3). Met de vele kleine spiekers en hooibergen heeft dit erf een iets ander voorkomen dan de 
voorgaande. Ook de waterput is anders gesitueerd en ligt meer centraal tussen de gebouwen 
dan bijvoorbeeld de waterput 1 bij plattegrond 5 op erf 1. Het is ook onduidelijk of dit erf 
voorafgaat aan de ontwikkeling van een ander, dit keer omgreppeld erf, of dat het gedeeltelijk 
gelijktijdig is. Maar verschillen in verspreiding van t�pen aardewerk, doet vermoeden dat erf 
3-2 ouder is dan erf 4-1. Dit zou kunnen betekenen dat er aan het eind van de 8e of begin van 
de 9e eeuw, in ieder geval in een jongere fase dan erf 3-2, een reorganisatie plaats vindt. Op de 
factoren die hiertoe aanleiding gegeven kunnen hebben wordt nu niet ingegaaan, maar wel 
op het veranderde uiterlijk van het nieuwe erf. Erf 4-1 zal rond 800 planmatig zijn aangelegd. 
Er werd een brede gracht of sloot gegraven, die waarschijnlijk een rechthoekig terrein afsloot. 
Hiervan lag ongeveer 60 bij 22 meter binnen de opgravingsput, maar dit zal minstens nog 15 
meter langer zijn geweest, wanneer we ervan uitgaan dat de eerste boerderij (plattegrond 14) 
op dit erf dezelfde lengte had als plattegrond 6. Beide plattegronden hebben immers dezelfde 
breedte, constructiewijze en grote centrale paalkuilen en zijn dus goed vergelijkbaar. Behalve de 
duidelijke begrenzing van dit erf zien we ook een aanzienlijk grotere boerderij (plattegrond 14) 
en een zware twee of drieschepige schuur (plattegrond 7). Uiteindelijk worden na één of twee 
generaties  ook de gebouwen van dit omgreppelde erf vervangen. Tot tweemaal toe zien we een 
groot drieschepig gebouw (plattegrond 15 en 22) met een aantal kleine spiekers erlangs. De 
schuine richting van deze gebouwen lijkt erop te wijzen dat er geen rekening meer is gehouden 
met de omgreppeling. Het is een kwestie van interpretatie of deze drieschepige gebouwen 
boerderijen zijn geweest of grote bijgebouwen. Op erf 3-2 is het drieschepige gebouw van 
plattegrond 4 aanzienlijk kleiner dan de half opgegraven drieschepige veronderstelde boerderij 
van plattegrond 20. De drieschepige plattegronden 15 en 22  zijn echter wel behoorlijk groot, 
maar klein vergeleken met de dertien meter brede plattegronden 6 en 14. 
Het is in analogie met erf 4 niet onwaarschijnlijk dat gelijkertijd, dus ook nog in de 
Karolingische tijd, een tweede erf ingericht en omgreppeld wordt. Dit zou dan erf 5 kunnen 
zijn met eveneens een zwaar gebouw dat we zien in de paalkuilen van plattegrond 1b. 
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Afb.91. In de Karolingische bewoningsfase (700 tot ongeveer 900) verplaatst de bewoning zich naar het zuiden en wordt er 
in ieder geval een erf omgreppeld. Beide afgebeelde erven (3 en 4) bleven langere tijd, dat wil zeggen meerdere generaties in 
gebruik. Boederijen werden op dezelfde plaats als de oude boerderij gebouwd. Er lijkt dan al sprake van vaste 
bezitsverhoudingen en begrenzingen.
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FASE 3 DE VOLLE MIDDELEEUWEN

In deze periode, beginnend aan het einde van de 9e eeuw, kunnen we vooral op erf 4 de 
ontwikkeling goed volgen (afb. 92). Dit keer ligt de grote drieschepige boerderij van 13 bij 
24 meter geheel binnen het vlak. Andere gebouwen op het erf zijn enkele kleine spiekers 
die onmogelijk gelijktijdig kunnen zijn met één van de andere plattegronden. Mogelijk 
wel gelijktijdig is een herbouw van plattegrond 20 op erf 3, dat we zien in de drieschepige 
plattegrond 19. Zoals inmiddels gebruikelijk kunnen we niet vaststellen of deze laatste 
plattegronden precies gelijktijdig zijn met erf 4-4 of vroeger of later zijn. Men kan immers 
tussentijds ook het erf naar een andere plek verplaatst hebben. Een derde erf uit de volle 
Middeleeuwen zien we aan de zuidkant van de opgraving, erf 5. Mogelijk bestond dit erf al in 
de voorgaande periode en bleef het tot ver in de 10e eeuw bewoond. 
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Afb.92. In de volle Middeleeuwen (900-1000) blijven de oude erven (3 en 4) bewoond. Een nieuw en omgreppeld erf (5) 
verschijnt aan de zuidkant. Het is mogelijk dat ook daar al een ouder erf aan vooraf is gegaan, maar dit hebben we niet 
duidelijk vast kunnen stellen, omdat er maar een heel klein deel van is aangesneden.
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BEWONINGSDyNAMIEK

Na reconstructie van de erven en het vaststellen van de fasering  is het mogelijk enig inzicht 
te krijgen in de bewoningsd�namiek. Hoe verplaatste de bewoning zich tussen circa 630 en 
1000 over het terrein? Hierin spelen twee processen een rol. Enerzijds hebben we de erven in 
drie hoofdfases onderscheiden (de prehistorie is hier buiten beschouwing gelaten), anderzijds 
zien we ook binnen de erven een opvallende fasering die zich in het geval van erf 4 zelfs in 
vier subfases laat onderscheiden. Wanneer we de dateringen van de erven onder elkaar zetten 
zoals in onderstaande afbeelding zien we een voortdurende bewoning vanaf 630 tot in de 10e 
eeuw (afb. 93 en 94). Tegelijkertijd zien we ook de beperkingen van archeologische aannames 
zoals dateringen op grond van aardewerk en stratigrafie en de veronderstelde levensduur van 
boerderijen. Het archeologische blikveld is ook beperkt tot de opgravingsputten, maar we 
weten bijvoorbeeld wel dat er onder het waterbassin en verder naar het zuidoosten meerdere 
plattegronden hebben gelegen. Op grond van datgene dat wel is opgegraven kunnen we wel 

enkele ontwikkelingen zien. Zo bevindt de oudste bewoning zich in het noordwesten en lijkt 
de bewoning zich daarna te verplaatsen naar naar het zuidoosten. Daarnaast is in de oudste fase 
waarschijnlijk nog sprake van losse zwervende erven (erf 1 en 2). Een verklaring kan zijn dat 
dit de ontginningsfase is, met andere woorden dat in deze fase van pioniers het landschap nog 
vrij in te delen was. Er werd een stuk bos gekapt voor akkerland en boerderij . Na misschien al 
een enkele generatie was het gebied niet zo vrij meer in te delen. Vanuit waarschijnlijk enkele 
kernnederzettingen (bijvoorbeeld erf 1) ontstonden er meerdere dochternederzettingen 
voor de volgende generatie (bijvoorbeeld erf 2 en 3-1). Vervolgens lijkt het beeld zich te 
consolideren. Erf 3 is het eerste erf dat langdurig, dat wil zeggen meerdere generaties, bewoond 
blijft. Erf 4 is een nog duidelijker voorbeeld. Dit erf is minstens vier keer op dezelfde plaats 
heringericht. De ontwikkeling van erf 5 kunnen we alleen maar spiegelen aan het vollediger 
opgegraven erf 4.

600 700 800 900

Erf 5-3  900-950

Erf 5-2  850-900

Erf 4-1  800-850

Erf 4-2  825-875

Erf 4-3  875-900

Erf 4-4  900-950

Erf 3-2  725-800

Erf 1      630-700

Erf 2      675-750

Erf 5-1  800-850

Erf 3-3  900-

Erf 3-1  650-725

1000

Afb.93. Chronologisch overzicht van de erven. Vanuit enkele losse erven (1 en  2) verandert 
het nederzettingspatroon naar drie vaste erven (3, 4 en 5)

Hiernaast: Afb.94 Ruimtelijke ontwikkeling per erf.
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DE VROEGMIDDELEEUWSE METERIKSE BOERDERIJPLATTEGRONDEN BEKEKEN IN DE 

CONTExT VAN DE “ZUIDNEDERLANDSE” HUISBOUWTRADITIE 

De opgraving op het Meterikse veld heeft een groot aantal complete en bijna complete 
vroegmiddeleeuwse plattegronden opgeleverd die een belangrijke aanvulling vormen op de 
kennis over deze periode. In detail is bijna iedere plattegrond uniek, maar in hoofdlijnen, 
bijvoorbeeld door te kijken naar de basisconstructie of specifieke kenmerken, zoals de 
afsluiting van de korte wand, zijn er wel degelijk overeenkomsten. Hierbij moet echter vermeld 
worden dat andersoortige constructies zoals de tweeschepige plattegronden 8 en 17 onder 
andere vanwege deze andere bouwwijze, maar ook omdat ze net iets kleiner zijn, als bijgebouw 
geïnterpreteerd zijn. 
Vroegmiddeleeuwse huisbouwtraditie is in het algemeen door de grote variatie moeilijk 
in overzichtelijke groepen in te delen. Ontwikkelingen zijn vaak regionaal verschillend 
en bepaalde t�pen plattegronden blijven lange tijd onveranderd bestaan. Dit geldt ook 
voor de Zuid-Nederlandse situatie. Toch konden er bij de bespreking van de individuele 
huisplattegronden vaak vergelijkbare plattegronden gevonden worden. De grote waarde van 
de nederzetting op het Meterikse Veld is de continue ontwikkeling vanaf de 7e eeuw tot in de 
10e eeuw. Daarmee kunnen we alleen al aan de hand van de Meterikse plattegronden de lokale 
huisbouwontwikkeling  over drie eeuwen volgen. 
De Meterikse plattegronden zijn in hoofdlijnen te onderscheiden in één-, twee- en 
drieschepige t�pen, maar dat is niet voldoende. Zo is de veronderstelde drieschepigheid van 
plattegrond 7 geheel anders dan de meeste andere drieschepige plattegronden, doordat de 
gehele binnenruimte wordt gevuld door een woud van palen. Ook de ruimtelijke dimensies 
van de plattegronden en vooral de omvang van de binnenruimte, zijn relevant. 
Door de tijd heen zien we in Meterik enerzijds continuïteit in bouwtraditie, bijvoorbeeld in 
de drieschepige plattegronden die in iedere bewoningsfase voorkomen. Anderzijds treden er 
veranderingen op. Zo heeft de drieschepige plattegrond 5 uit fase 1 weinig overeenkomst met 
de reusachtige plattegrond 6 uit de jongste bewoningsfase. Tweeschepigheid zoals te zien in de 
eerste fase bij plattegrond 8 en 17, zien we nog eenmaal terug bij plattegrond 3 en misschien bij 
plattegrond 7, maar lijkt daarna helemaal verdwenen. Het betreft bovendien alleen de grotere 
bijgebouwen. Ook de éénschepige bouwwijze lijkt voorbehouden aan de bijgebouwen, maar 
dan vooral de kleinere  exemplaren met plattegrond 11 en 13 als grootste variant.  
In een regionaal perspectief gezien vormen de Meterikse plattegronden geen uitzondering. 
Voor de meeste plattegronden zijn parallellen gevonden in Zuid-Nederland. De doorlopende 
ontwikkeling naar de enorme drieschepige plattegronden 6 en 14 op het vierde erf is echter 
zelden eerder geconstateerd. Mogelijk zijn er inmiddels vergelijkbare plattegronden elders 
aangetroffen, maar vooralsnog zijn deze plattegronden door hun omvang zeer bijzonder. Ook 
is er meerdere malen gewezen op de latere ontwikkeling naar plattegronden met gebogen 
wanden, de zogenaamde bootvormige plattegronden. Deze worden in deze streek vooral in 
de 12e eeuw gedateerd, zie bijvoorbeeld in Merselo.25 In Meterik is geen 12e eeuwse bewoning 
aangetroffen, maar enkele vroeg- en volmiddeleeuwse plattegronden neigen al wel naar de bootvorm. 
Hiervan is plattegrond 6 het beste voorbeeld. Waarom deze verandering optreedt is weer een heel 
andere vraag die beter beantwoord kan worden bij een regionaal onderzoek van de Middeleeuwse 
huisbouwtraditie. Horst-Meterik levert echter hiervoor hopelijk enkele belangrijke bouwstenen.

25 Dijkstra en Schutte 2007.  
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De vondsten
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 7. DE VONDSTEN

Het grootste deel van de vondsten is afkomstig uit sporen. Dat is waardevol omdat de vondsten 
daarmee vaak aan een bewoningsperiode gekoppeld kunnen worden. 

Tabel 7.1 Overzicht van de verschillende vondstcategoriën.

HET AARDEWERK

De grootste vondstcategorie is, zoals gebruikelijk, het aardewerk. De aardewerkfragmenten 
zijn grofweg in te delen in vier hoofdgroepen die verwijzen naar een specifieke archeologische 
periode. De eerste en oudste groep aardewerk stamt uit de  prehistorie, de vroege IJzertijd 
(700 v. Chr.), de tweede en derde groep stamt uit de  Vroege Middeleeuwen, de Merovingische 
tijd (450-750 n.Chr.) en  de Karolingische tijd (750-900 n. Chr.) en de vierde groep stamt uit 
de  volle Middeleeuwen (900-1100).26 De drie jongste en opeenvolgende periodes vormen de 
hoofdmoot van dit onderzoek. 

HET PREHISTORISCHE AARDEWERK

De verspreiding van het prehistorische aardewerk beperkt zich grotendeels tot vijf min of meer 
gesloten vondstcomplexen. Hierin bevond zich de grootste hoeveelheid aardewerkfragmenten. 
Dit is waarschijnlijk 90% van het totale aantal gevonden prehistorische aardewerkfragmenten 
binnen het opgravingsterrein. Andere, voornamelijk kleinere prehistorische 
aardewerkfragmenten lagen meer verspreid over het terrein, en raakten vermengd met jongere 
vroegmiddeleeuwse vondsten toen er weer graafactiviteiten plaatsvonden op het terrein, zoals 
het graven van paalkuilen, greppels en dergelijke. Hier wordt alleen ingegaan op de vijf grotere 
vondstcomplexen met prehistorisch aardewerk. De fragmenten hieruit waren niet alleen 
talrijk, maar ook relatief groot en bovendien vaak van een slechts geringe hoeveelheid potten. 
Daardoor konden uit vele kuilen potreconstructies gemaakt worden. 

26  Volgens het Archeologisch Basis Register (ABR) behoren deze drie jongste periodes repectievelijk tot de 
Vroege Middeleeuwen B, C en D (VMEB, VMEC en VMED). 

Vondstcategorie aantal % van totaal opmerkingen

Prehistorisch	aardewerk	 1703 54,1 Handgevormd

Vroegmiddeleeuws	
aardewerk

624 19,8 Draaischijf + handgevormd

Bouwmateriaal	 162 5,1 Voornamelijk	hutteleem
Glas 1 0,0
Natuursteen 541 17,2 Natuurlijk	+	bewerkt
IJzer 12 0,4 Slechte	conservering
Slakken 71 2,3

Bot 20 0.6 Voornamelijk	kiezen,	slecht	
geconserveerd

hout 15 0,5 Boomstamdelen,	houten	
planken,	staken.	Allemaal	uit	
drie waterputten

Totaal 3149 100
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De vijf vondstcomplexen zijn: 

1. Een rechthoekige kuil  in plattegrond 10, langs de lengte wand (S15-35)
2. Een tweede rechthoekige kuil in plattegrond 10, dwars op de lengte wand, vlak bij S15-35 
(S15-39)
3. Een restant van een oude prehistorische laag tussen de vroegmiddeleeuwse sporen (S18-14)
4. Een restant van een oude prehistorische laag tussen de vroegmiddeleeuwse sporen (S24-23 
en 24)
5. Een afgelegen ronde kuil (S29-11)

Er is vanwege de priorieit voor de Vroege Middeleeuwen maar in beperkte mate gekeken 
naar het vroegmiddeleeuwse aardewerk. Dit is uitgevoerd door J.P.L. Vaars van Hollandia 
Archeologen. Voor een overzicht van de aantallen en de determinaties wordt verwezen 
naar de tabel in de bijlage prehistorisch aardewerk.  Het gaat om handgemaakt aardewerk 
met verschillende soorten magering. Het betreft magering met steengruis, zand of potgruis 
en combinaties daarvan. De vormen, voor zover te achterhalen uit de fragmenten, zijn 
vooral drieledig en in mindere mate één- of tweeledig. De oppervlaktes zijn regelmatig 
geglad, gepolijst of besmeten en een enkele keer komt versiering voor zoals nagelindrukken, 
vingerindrukken op de rand, spatelindrukken, nagelindrukken in patronen, een enkele keer 
groeflijnen en kamstreken. Het aardewerk vertoont duidelijke verwantschap met regionaal 
bekende aardewerkgroepen als Harpsted en Kalenderberg.27 Naast potten in fragmenten 
werden ook meerdere complete driehoekige weefgewichten aangetroffen en een fragment van 
een vlakke plaat met gaten. Doordat er nauwelijks tijd besteed kon worden aan dit aardewerk 
is er niet geplakt of gepuzzeld, terwijl er juist wordt vermoed dat in de meeste kuilen grote 
delen of mogelijk zelfs complete potten (in stukken) hebben gelegen. Bij elkaar vormen de 
kuilen met inventaris (potten en weefgewichten) enkele mooie gesloten vondstcomplexen uit 
de Vroege IJzertijd. Dit geldt vooral voor de met de boerderijplattegrond 10 geassocieerde 
voorraadkuilen. 

27 Zie bijlage: Tabel prehistorisch aardewerk ( J. P. L. Vaars).
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HET VROEGMIDDELEEUWSE AARDEWERK

Het vroegmiddeleeuwse aardewerk is relatief gering in aantal en in het algemeen tot kleine 
fragmenten beperkt. Dit is gewoon voor terreinen met een esdek in Zuid-Nederland. 
Esdekken zijn ontstaan doordat de verarmde grond verrijkt werd met plaggen uit bijvoorbeeld 
nabijgelegen heidevelden. Deze plaggen werden vaak nog in de potstal vermengd met mest 
en dit geheel werd op het land gebracht. Doordat dit jaar in jaar uit gebeurde ontstonden 
uiteindelijk de zo kenmerkende bolle akkers. Weliswaar is ook het terrein van Horst-Meterik 
afgedekt door zo’n esdek, maar tegen de tijd dat het esdek ontstaat is  het oorspronkelijke 
loopvlak uit de Vroege Middeleeuwen vaak al grotendeels verdwenen. Als er nog een restant 
van het loopvlak zou zijn geweest tijdens het opbrengen van  de mest en plaggen (waaruit het 
esdek is opgebouwd) dan is de kans groot dat dit met het ploegen uiteindelijk is opgenomen 
in het esdek. Van botmateriaal en zelfs van aardewerk blijft dan op den duur weinig over. 
Met het verdwijnen van het oude oppervlak verdwijnt ook het grootste deel van het afval 
dat immers aan het oppervlak ligt. Dat wat er aan vondsten wel tot ons is gekomen, bevond 
zich grotendeels in de diepere sporen, zoals paalkuilen, kuilen en waterputten. Deze sporen 
fungeerden als het ware als vondstvangers. Hierdoor zijn in deze sporen dan ook vaak grotere 
fragmenten bewaard gebleven. 

In totaal werden er 529 vroegmiddeleeuwse aardewerkfragmenten geborgen. Door de 
fragmentatie konden lang niet alle fragmenten nauwkeurig gedetermineerd worden. Zo betreft 
het grootste deel wandfragmenten, 423 in totaal. Op basis van wandfragmenten kan soms 
alleen maar een grof onderscheid gemaakt worden tussen Merovingisch draaischijfaardewerk 
en Karolingisch draaischijfaardewerk en in een aantal gevallen helemaal niet. De 
onderverdeling tussen een Merovingische (450-750) en een Karolingische aardewerkperiode 
(750-900) is kunstmatig en gebaseerd op tendenzen in de aardewerkontwikkeling, historisch 
zijn deze grenzen wel te duiden, maar op het gebied van aardewerkontwikkeling lopen deze 
periodes vloeiend in elkaar over. 
Globaal kan deze aardewerkontwikkeling als volgt geschetst worden. In de Merovingische 
periode komt in de meeste delen van Nederland hoofdzakelijk nog “industrieel”28 op de 
draaischijf vervaardigd aardewerk voor. Binnen het draaischijfaardewerk is sprake van twee 
bakselsoorten, een fijn gladwandig en een grover ruwwandig baksel.  Het gladwandige baksel 
valt meestal samen met de biconische of knikwand-pot, terwijl het ruwwandige baksel 
voor meerdere vormen gebruikt werd, hoofdzakelijk voor knikwandpotten, wijdmondige 
potten, tonvormige potten, schalen en kannen. Binnen het ruwwandige aardewerk is echter 
nog een grote bakselvariatie te herkennen, waardoor we rekening moeten houden met vele 
verschillende productiecentra. De aardewerkkennis over deze periode komt vooral van 
grafveldonderzoek, waar immers veel compleet aardewerk als grafgift werd aangetroffen.29 Dit 
is tegelijkertijd een tekortkoming bij het onderzoek van gefragmenteerd nederzettingsafval 
zoals in Horst-Meterik. Complete potvormen konden gedateerd worden, maar voor een 
klein randfragment was dat al veel moeilijker. Toch biedt het chronologisch overzicht van 
het grafveldaardewerk ook voor klein nederzettingsafval wel enig houvast. Zo kan op grond 
van een rand- of bodemfragment soms nog de globale potvorm herleid worden. Ook geeft 
de dikte en het baksel van een wandfragment nog een aanwijzing voor een vroege of een 
latere datering, maar dit is minder zeker. Het aardewerk van grafvelden heeft nog een tweede 
tekortkoming wat betreft de bruikbaarheid als referentie voor nederzettingsafval, namelijk 

28  Dat wil zeggen, geproduceerd in grotere goed georganiseerde productiecentra, die waarschijnlijk weer 
onder controle stonden van de plaatselijke elite.
29  Böhner 1958, Pirling 1966 en tegenwoordig Nieveler �� Siegmund 1999. 



143

het bovenmatig voorkomen van “luxe”-aardewerk en juist de geringe hoeveelheid “normaal” 
gebruiksaardewerk. Voor nederzettingen geldt precies het tegenovergestelde. 

Voor determinatie van nederzettingsaardewerk spelen de volgende bruikbare chronologische 
ontwikkelingen een rol. 

In de 6e eeuw is er sprake van een relatief grote hoeveelheid dikwandige wijdmondige 
ruwwandige potten met vaak een dikke iets uitgevouwen rand. Deze vorm komt voort uit 
een laat-Romeinse aardewerktraditie en heeft als bekendste herkomstregio het gebied rond 
Ma�en in de Duitse Eifel. Bakselvariatie laat zien dat er ook andere werkplaatsen bezig 
zijn met aardewerkproductie en export. Deze kunnen behalve in Duitsland, ook in het 
Nederlandse rivierengebied gelegen hebben. Enkele bekende Nederlandse productiecentra van 
Merovingisch draaischijfaardewerk zijn Ubbergen, Maastricht en mogelijk ook Cuijck.30

In de loop van de 6e en vooral de 7e eeuw worden de potten wat hoger en tonvormig, dat wil 
zeggen de binnenranddiameter is ongeveer even groot als de bodemdiameter.Daarnaast komen 
er ook wat bollere potten voor met dikke rond opgerolde randen.31 

Aan het eind van de 7e en begin van de 8e eeuw worden de potten niet alleen hoger en slanker, 
maar vooral het baksel wordt fijner, minder ruwwandig. Voor dit aardewerk wordt ook wel de 
term steilwandig gebruikt.32 Waarschijnlijk betreft het aardewerk dat al geproduceerd werd in 
het Duitse Vorgebirge met “beroemde” herkomstplaatsen als Badorf en Walberberg.33 Deze 
zouden vanaf het midden van de 8e eeuw “klassieke” producten gaan produceren, die we over 
geheel Nederland aantreffen, maar de oudere producten zijn minder bekend. Het betreft hoge 
slanke potten met een sterk vaak meervoudig geprofileerde rand, dat wil zeggen dat de rand 
vaak aan de binnenzijde is uitgehold en vervolgens nog aan de bovenzijde is afgeplat. Het 
exemplaat uit Horst-Meterik, afkomstig uit een paalkuil van gebouw 11 is hiervan een goed 
voorbeeld (zie afb. 95).

In de loop van de 8e eeuw komen er nieuwe vormen in zwang. De meest voorkomende is 
de bolpot, een ronde of zelfs ovale platgedrukte pot met lensvormige bodem. Het baksel 
is overwegend dun en hard. Deze bolpotten werden  geproduceerd in Ma�en, Badorf en 
Walberberg en werden vooral algemeen vanaf het midden van de 8e eeuw, maar er moet 
rekening  gehouden worden met een begindatering vanaf het tweede kwart van de 8e eeuw of 
eerder. Op basis van alleen kleine wandfragmenten is vaak niet uit te maken op het fragment 
afkomstig is van een laat-Merovingische 7e eeuwse pot of een midden 8e eeuwse Karolingische 
pot. Vandaar dat er een groep als “Merovingisch/Karolingisch Draaischijf ” is gedetermineerd.

Een andere opvallende aardewerkgroep is wel op baksel te onderscheiden als vroeg 8e eeuws. 
Het betreft een groep die in de literatuur bekend staat als “gesmoord Karolingisch” of 
“Gittermuster” aardewerk (afb.96).34 De eerste term slaat op het baksel dat vaak wit op de 

30  Zie Verhoeven 1993, 63 (overzicht pottenbakkerijen).
31  Zie bijvoorbeeld Van Es 1964, p. 264. waar repectievelijk de termen tonvormig en lampionvormig voor  
 bollere potten  gebruikt worden. Hier wordt ook al verwezen naar een verandering in baksel in de loop  
 van de 7e eeuw op basis van petrografisch onderzoek. 
32  Van Es �� Verwers 1980,99. Dorestad t�pologie T�pe W  IX. Steep-walled pot. De W in de Dorestad  
 staat voor wheelturned, op de draaischijf vervaardigd aardewerk.
33  Zie bijvoorbeeld Keller 2004, 127. Productie van deze hoge steilwandige potten of Wölbwandtöpfe in  
 Walberberg ligt tussen 675 en 725. 
34  Van Es �� Verwers 1980, 90. t�pe W V en W VI. Medium-sized, flat-based pot.
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breuk is en een donkergrijze tot zwarte dunne patina aan het oppervlak heeft. Deze donkere 
laag is vaak erg dun, waardoor de lichte onderlaag vaak door het oppervlak heenschijnt. De 
tweede term slaat op het ruitvormige patroon van radstempels dat met een wieltje in vaak 
meerdere horizontale banden om de bovenzijde van de pot werd gedraaid. Ook ingekraste 
golvende lijnen komen als versiering voor. Qua potvorm gaat het meestal om bolle potten 
met een vlakke bodem of met een standring, in tegenstelling tot de gebruikelijke lensbodems 
van de andere gelijktijdige aardewerkgroepen. Van dit aardewerk zijn bolle tuitpotten, 
schalen en kannen bekend. Het herkomstgebied is vooralsnog onbekend, maar grotere 
hoeveelheden lijken vooral beperkt tot de Maasvallei. Daarbuiten komt dit aardewerk vaak 
slechts in geringe hoeveelheden voor, met uitzondering van handelsnederzettingen zoals 
Dorestad. Waarschijnlijk heeft het productiecentrum van dit aardewerk relatief kort bestaan 
met de hoogtijdagen in de eerste helft van de 8e eeuw. Vermoedelijk is dit aardewerk door de 
opkomende aardewerkcentra uit het Rijnland en de nimmer aflatende productie uit Ma�en 
naar de achtergrond gedrongen. 

Vanaf het midden van de 8e eeuw is er een bijna vast vormenspectrum binnen het 
draaischijfaardewerk ontstaan dat over grote delen van Nederland hetzelfde is. We kunnen 
haast spreken van een servies bestaande uit een grote reliëfbandamfoor, een grote schenkkan of 
tuitpot, een hoge voorraadpot, een kleine ronde kookpot, een beker of miniatuurversie van de 
voorgaande vorm en een schaal. Al deze vormen werden vooral in het Vorgebirge geproduceerd 
met “Badorf ” als de bekendste productieplaats, maar ook in andere bekende aardewerkcentra 
als Walberberg en Ma�en werden vooral vergelijkbare kookpotten geproduceerd (afb. 97).35 

Handgemaakt aardewerk vormt in alle periodes de minderheid ten opzichte van het 
geïmporteerde draaischijfaardewerk (afb. 98). Voor zover herkenbaar betreft het slechts 
één vorm, namelijk de kogelpot. Handgemaakt aardewerk komt in Horst voornamelijk 
voor in associatie met Karolingisch draaischijfaardewerk en Pingsdorf. Vermoedelijk vormt 
het vooral in de 10e en 11e eeuw de hoofdmoot van het aardewerk naast Pingsdorf, maar 
getalsmatig komt dit niet uit de verf, vermoedelijk omdat deze bewoningsperiode aan het 
einde van het bewoningsspectrum zit en de Karolingische periode in het midden en daardoor 
beter is vertegenwoordigd. In 41,5% van de gevallen komt kogelpotaardewerk(rand- en 
wandgfragmenten) samen voor met Karolingisch draaischijfaardewerk.36 In 19,5% van de 
gevallen is dat met Pingsdorf en in 36,5% komt er alleen kogelpotaardewerk uit sporen. 
Wanneer we alleen naar de randfragmenten kijken komt er eenzelfde beeld uit. Het zou dus 
zo kunnen zijn dat sporen met alleen kogelpotaardewerk vooral bij de jongere bewoningsfase 
horen. Zowel de twee onderscheiden bakselgroepen repectievelijk met steengruis of met 
zand, als de randvorm geeft geen houvast tot chronologisch onderscheid tussen 9e, 10e of 11e 
eeuwse kogelpotten. Gezien het dateringsspectrum zullen de meeste kogelpotten in de late 9e 
en 10e eeuw te plaatsen zijn. 

Van het jongere importaardewerk vormt Pingsdorf de grootste groep. Slechts enkele 
fragmenten van Paffrath-aardewerk konden worden onderscheiden. Een belangrijke 
constatering is het ontbreken van Zuid-Limburgs, maar ook van Andenne- of Maasvallei-
aardewerk. Deze groepen verdringen vanaf de tweede helft van de 11e eeuw de kogelpot.37 

35  Respectievelijk Van Es �� Verwers 1980, 60: t�pe W I. Relief-band amphora; 69: t�pe W IIx –� en z.  
 Badorf kruik, kan en pot; 81: W III Cooking pot; 87: W IV small-sized pot, mogelijk een beker; 101 W  
 X. Bowl. Komof schaal.

36  N=41 dat wil zeggen er zijn 41 vondstassociaties of sporen met kogelpotaardewerk
37  Verhoeven 1993, 76. 
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Door het ontbreken van deze groepen  kunnen we de einddatering van de nederzetting Horst-
Meterik verfijnen en plaatsen rond het midden van de 11e eeuw.

AANTALLEN

Op basis van het aantal aardewerkfragmenten is de Merovingische periode wat 
betreft het draaischijfaardewerk iets minder vertegenwoordigd dan het Karolingische 
draaischijfaardewerk. (zie tabel 7.2).  Voor de Karolingische periode behoort bovendien 
nog een deel, waarschijnlijk meer dan 40 tot 50% van het handgemaakte kogelpotaardewerk 
ook tot deze periode. Zeker meer dan 20% van het kogelpotaardewerk zal behoren tot de 
jongste 10e eeuwse bewoningsfase. Qua import wordt de jongste bewoningsfase met hooguit 
8,2%  slecht vertegenwoordigd, maar dat komt, zoals al eerder is gezegd, vooral doordat deze 
bewoningsfase zich aan het einde van het bewoningsspectrum van de nederzetting bevindt. In 
jaartallen kunnen we stellen, uitgaande van een begindatering rond 640 en een einddatering 
rond 1050, dat de Merovingische bewoningsfase 110 jaar (640-750), de Karolingische 150 jaar 
(750-900) en de Volmiddeleeuwse fase eveneens 150 jaar zou beslaan. De geringe hoeveelheid 
aardewerk die aan de jongste fase is toe te schrijven is een argument voor het bekorten hiervan. 
Een einddatering rond 1000 is dan waarschijnlijker.

Van een aantal randfragmenten kon het t�pe pot met enige zekerheid bepaald worden. 
Het gaat hier immers om tamelijk gestandaardiseerde vormen van aardewerk die op grote 
schaal en bijna industrieel geproduceerd werden. In sommige gevallen is een determinatie 
op baksel tegelijk ook bijna een determinatie van het t�pe pot. Zo kan gesteld worden 
dat wandfragmenten van handgemaakt aardewerk met de grootste waarschijnlijkheid tot 
kogelpotten behoorden en dat dunwandige hardgebakken wandfragmenten uit Ma�en, Badorf 
of Walberberg met grote waarschijnlijkheid tot de zogenaamde bolpotten behoorden.

Soort/aantal rand wand bodem totaal MAE %MAE % totaal

Niet	te	determineren 8 8 1,3

Merovingisch draaischijf 25 107 15 147 18 26,1 23,6

Karolingisch/Merovingisch
draaischijf

7 23 1 31 7 10,1 5,0

Karolingisch

draaischijf

23 178 12 213 24 34,8 34,0

Karolingisch/
volmiddeleeuws

Handgemaakt	(kogelpot)

20 154 174 17 24,6 27,9

Volmiddeleeuws 3 46 2 51 3 4,4 8,2

totaal 7� 516 30 624 69 100,0 100,0

Tabel 7.2 Overzicht aardewerk per hoofdgroep. MAE= minimum aantal exemplaren
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omschrijving Type en baksel MAE datering literatuur

Merovingisch draaischijf: Knikwand-gladwandig Kw-g(o of red). 4 600-700 Nieveler	&	
Siegmund	
1999

Merovingisch draaischijf: Tonvormig-ruwwandig Tv-r(o of red) 5 600-700 Van	Es	1964

Merovingisch draaischijf: Wijdmondig-ruwwandig 1 500-650 Nieveler	&	
Siegmund	
1999

M/K	draaischijf:	Steilwandig	(Badorf/Walberberg) W	IX 2 675-750 Van	Es	&	
Verwers	
1980

M/K	draaischijf:	Gesmoord W	VI-13	en	14 5 700-750 idem

M/K	draaischijf:	Biconisch	 W	VII-16 1 675-800 idem

Kogelpot met steengruismagering H	Ia-1 7 700-1000 idem

Kogelpot met zandmagering H	Ia-3 5 800-1000 idem

Kogelpot met schuin afgeplatte rand H	Ib-1 2 800-1000 idem

Kogelpot met horizontaal afgeplatte rand H	Ic 4 800-1000 idem

Karolingisch draaifschijf: Reliëfbandamfoor W	I 2 750-950 idem

Karolingisch	draaifschijf:	Badorfpot W	II 2 750-900 idem

Karolingisch	draaifschijf:	Bolpot	Badorf W	III-2	of	10 3 750-900 idem

Karolingisch	draaifschijf:	Bolpot	Walberberg W	III-3	of	8 3 725-900 idem

Karolingisch	draaifschijf:	Bolpot	Mayen W	III-6,9	of	12 13 725-900 idem

Karolingisch	draaifschijf:	Mayen-miniatuurpot W	IV-12 1 750-900

totaal 60

Tabel 7.3. Overzicht van het aantal typen aardewerk. M= Merovingisch; K=Karolingisch; W=Wheelturned 
=draaischijfaardewerk; H=handgemaakt aardewerk.
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V13-25 S35
MD Gred?

V13-26 S41
MD go Knikwand

V13-52 S51
MD TV ro

V16-1 AV
KD WVI-14

V18-12 S107
MD KW-gred

V18-88 S74
MD TV rred

V22-25 S62
MD KW gred

V22-18 S12
MD Wijdmondig ro

V23-48 S94
MD Tonvormig ro

Schaal 1:2

Afb. 95. De belangrijkste fragmenten van Merovingisch draaischijfaardewerk. Het betreft drie hoofdvormen te weten wijdmondige potten, 
tonvormige potten (TV) en knikwandpotten (KW). 
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V13-60 S46
W VII-16

Fragment niet in juiste projectie
maar plat

V15-47 S67
KD WVI-14

V15-19 AV
KD WVI-14

V18-3 S14
KD W VI-14

V18-14 S97
MKD Ton rred/
W VI-14

V18-57 S97
KD W VI-14

V13-36 S41
MD Tuitpot

Horst-Meterik (16738): Aardewerk: Karolingisch Draaischijf: Gesmoord Karolingisch (w14), Grijs (w13) en

Schaal 1:2

Afb. 96. De belangrijkste fragmenten van vroeg-Karolingisch gesmoord draaischijfaardewerk uit het begin van de 8e eeuw. 
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GLAS

Er is één glasfragment aangetroffen. Dit is afkomstig uit een spoor in de nabijheid van 
plattegrond 4 en kan dus aan erf 3-2 toegeschreven worden. 

SLAKMATERIAAL EN SINTELS

Er zijn in totaal 71 slakachtige fragmenten aangetroffen, waarvan het merendeel in 
vroegmiddeleeuwse sporen. Smeedslakken ontbreken, dus ijzerwinning of primaire 
ijzerproductie heeft waarschijnlijk niet in de nederzetting plaatsgevonden. Slakken zijn vooral 
aangetroffen direct ten noorden van het waterbassin. De meeste slakken komen uit paalkuilen 
van plattegrond 14 (drie paalkuilen en 8 slakken), plattegrond 15 (één paalkuil  2 slakken) 11 
(één paalkuil 1 slak) en spieker 7 (één paalkuil 1 slak). Enkele slakken zijn ook afkomstig uit 
waterput 1 en 4. Kortom de slakken kunnen gerelateerd worden aan de oudste bewoningsfase. 
De hoeveelheid slakken uit de paalkuilen van plattegrond 14 zouden een aanwijzing kunnedn 
zijn dat er naast de gebruikelijke agrarische activiteiten op dit nieuwe vergrote en omgreppelde 
erf ijzerbewerking heeft plaatstgevonden. 

V13-15 S17
KD:W-III-12

V13-30 S46
KD WIII- oranje

V13-32 S41
KD WIII-6

V13-34 S41
KD WIII-6

V15-2 S39
KD W IV-12

V15-10 S65
MKD WIII-4

V16-10 S12
KD WIII-12

V16-5 S6
KD WIII-oranje

V18-10 S87
KD W III-1

V23-57 S 62
KD WII-1

Horst-Meterik (16738): Aardewerk: Karolingisch Draaischijf: Bolle kookpotten (type W III), Miniatuurpot of

Schaal 1:2

Afb. 97 De belangrijkste fragmenten van Karolingisch draaischijfaardewerk. Datering: circa 750-900.
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V13-8 paffrathV13-15 S17
Kogelpot zandmagering

V13-17 S10
Kogelpot grijs
zandmagering

V16-1 AV
KH HIa-1

V16-14 S9
KH HIC-1

V18-38 S1
KH HIa-3

V18-38 S1
KH HIc-3

V18-74 S20
KH HIa-3

V13-2 AV KH HIa-1

1:4

Afb. 98.  De belangrijkste fragmenten van het handgevormde kogelpotaardewerk. Datering 9e en 10e eeuw. 
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�. HET NATUURSTEEN 

door L. Tebbens (BAAC)

De opgraving aan de Kempweg te Meterik (gem. Horst aan de Maas leverde 312 stuks 
natuursteen op met een totaal gewicht van 21.342,7 gram, verdeeld over 249 vondstnummers. 
Deze vondsten werden beoordeeld op kleur, gewicht, gesteentet�pe, eventuele 
bewerkingssporen en verbrandingssporen en de aard van afronding en intactheid.

GESTEENTESOORTEN

In Tabel 8.1 valt op dat met name de sedimentaire gesteentesoorten zandsteen, kwartsitische 
zandsteen en siltsteen goed vertegenwoordigd zijn. Voor een locatie vlakbij het Maasdal 
is het opmerkelijk dat er zo weinig vuursteen gevonden is. De component vulkanische 
gesteenten (porfier, tefriet, basalt en scoria) is eveneens erg laag. Dit zijn overigens gesteenten 
die in het Maasstroomgebied niet voorkomen en dus zeker van elders aangevoerd moeten 
zijn, waarschijnlijk vanuit de Eiffel. Voor de tefriet is dat zeker, deze komt uit de buurt van 
Ma�en. Alle overige soorten komen allemaal voor in onder andere de Ardennen en het 
Rijnleisteengebergte (‘Schiefergebirge’). Duidelijke gidsgesteenten waren niet aanwezig, 
hoewel sommige kwartsieten duidelijke kubusvormige holten hadden. Deze holten ontstaan 
door het verweren van p�riet uit het gesteente. Van onder andere de Revinien-kwartsiet bij 
Revin (Ardennen) is bekend dat deze p�riethoudend is. Er was een zevental fragmenten 
mergel-achtig gesteente aanwezig. De herkomst hiervan moet in Zuid-Limburg gezocht 
worden.

Soort Aantal Percentage

Concretie 2 0,6
Conglomeraat 1 0,3
Fylliet 1 0,3
Gangkwarts 11 3,5
Kwarts 78 25
Kwartsiet 18 5,8
Kwartsitische zandsteen 38 12,2
Lydiet 2 0,6
Mergel 7 2,2
Porfier 1 0,3
Schalie 1 0,3
Siltsteen 34 10,9
Tefriet 21	(>,	0,5	cm,	en	gruis) 6,7
Vulkanisch,	basalt 1 0,3
Vulkanisch,	scoria 4 1,3
Vuursteen 8 2,6
Zandsteen 84 26,9

Totaal 312 100

 Tabel 8.1 Soorten natuursteen op de opgraving Kempweg te Meterik

AARD MATERIAAL

Van al het materiaal werd beoordeeld of het op natuurlijke wijze was afgerond (bv. grind), 
van nature hoekig was, dan wel op onnatuurlijke wijze gebroken was. Als eerste categorie is 
een categorie artefacten onderscheiden. Deze kunnen zowel een afgeronde vorm hebben 
als gebroken zijn. Zodra de randen van het materiaal scherp waren en het materiaal verse 
breukvlakken liet zien, werd het materiaal beoordeeld als een op onnatuurlijke wijze gebroken 
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gesteentefragment. Soms was dan tevens een verweringsrand te zien aan de buitenzijde van de 
steen. Tussen de monsters kwamen ook stenen voor die zowel deels afgerond als ook gebroken 
waren (bv. door midden geslagen keien). Deze zijn in de tabel aangegeven met afgerond, 
onnatuurlijk gebroken. Meestal waren ook dan de breukvlakken relatief vers. In deze categorie 
vallen overigens geen stenen met duidelijke sporen van de graafmachine. In tabel 2 valt op 
dat er een grote hoeveelheid onnatuurlijk gebroken afgeronde natuursteen en fragmenten 
onnatuurlijk gebroken natuursteen aanwezig is (50,3 % van het totaal). Dit is mogelijk te 
verklaren doordat de steen ter plaatse van de vindplaats mechanisch werd verkleind ten 
behoeve van bijvoorbeeld de magering van aardewerk of ter eerste voorbereiding op het maken 
van werktuigen of maalgereedschap.

Soort Aantal Percentage

Artefact,	afgerond 7 2,2

Artefact,	afgerond	en	gebroken 7 2,2

Artefact,	fragment	en	gebroken 10 3,2
Artefact,	afgerond	en	natuurlijk	 6 1,9

Fragment,	onnatuurlijk	gebroken 111 35,6

Afgerond,	onnatuurlijk	gebroken 46 14,7

Afgerond,	natuurlijk	(‘grind’	of	keien) 119 38,1

Hoekig,	natuurlijk 6 1,9

Totaal 312 100

Tabel 8.2 Vorm van het natuursteen

ARTEFACTEN EN SPOREN VAN BEWERKING

Een aantal stenen was duidelijk een artefact (bv. langwerpige slijpstenen) of vertoonde 
dusdanige sporen, dat met grote waarschijnlijkheid sprake is van een artefact. Er zijn 
nauwelijks verbrande materialen aangetroffen. Bij de artefacten gaat het om in totaal 
25 vondstnummers. In Tabel 8.3 is per vondstnummer aangegeven welke t�pe sporen 
werd gesignaleerd en om wat voor t�pe artefact het hoogstwaarschijnlijk gaat. Indien de 
fragmenten klein waren, kon niet altijd met zekerheid gezegd worden of het nu wel of geen 
maalsteenfragment was. Deze onzekerheid is in de tabel aangeduid met een vraagteken. 
Andere gebruikssporen zijn vooral gesignaleerd op basis van hun afwijking ten opzichte van 
gebruikelijk is bij natuurlijke verwering van gesteenten. Daarnaast geeft vooral de concaafheid 
van een gesleten glad vlak duidelijk aan dat er sprake moet zijn van onnatuurlijke slijting 
omdat het meeste natuurlijke grind juist een convex oppervlak zal ontwikkelen bij transport 
in een rivier. Alleen het gesteente onder kolkgaten in rivieren die direct over vast gesteente 
stromen of onder gletsjers kan op natuurlijk wijze een concaaf vlak ontwikkelen. Omdat de 
Maas vooral in haar eigen grind en zand stroomt en het zuiden van Nederland niet onder ijs 
heeft gelegen, zullen stenen met een natuurlijk concaaf oppervlak - als ze los komen uit het 
vaste gesteente – zeer zeldzaam zijn.
De aangetroffen artefacten bleken vooral (fragmenten van) gereedschappen of werktuigen 
te zijn. Bouwstenen zijn bijvoorbeeld niet aangetroffen. De bewerkingssporen bestonden 
vooral uit slijpsporen, polijstsporen, of slijtsporen op een bepaald vlak van de steen. De 
sporen waren vooral zichtbaar als een polijstglans of een veel gladder oppervlak dan men in 
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de natuur gewend is, vaak in combinatie met de hiervoor al genoemde lichte concaafheid van 
het gladde vlak. Van een vuursteenkern wordt vermoed dat deze bewerkt is. Van een cluster 
van zes afgeronde, natuurlijke kwartskeien van vergelijkbare grootte wordt vermoed dat het 
kookstenen zijn.

Vondstnummer,

Spoor-volgnr.

Steensoort Aard gebruikssspoor Interpretatie

3-S14 zandsteen afgesleten,	licht	convexe	gladde	
zijde

maalsteenfragment

4-S46 kwartsitische 

zandsteen

afgesleten,	licht	concave	vlakke	
zijde

maalsteenfragment

6-S68-2 zandsteen polijstsporen	op	korte,	afgeronde	
zijde?

slijp-/polijststeen?

6-S68-3 kwartsitische 

zandsteen

polijstsporen,	klopsporen klopsteen,	polijststeen?

7-S8 vuursteen polijstsporen,	wrijfsporen wrijfsteen?

11-S104-1 gangkwarts sterk afgeplatte zijde wrijfsteen?

11-S104-2 siltsteen polijstsporen,	slijpsporen slijpsteen

12-S61 siltsteen polijstsporen,	slijpsporen slijpsteen

26-S40 kwartsitische 

zandsteen

licht	concave,	afgesleten	zijde maalsteenfragment

29-S107 siltsteen slijpsporen slijpsteen

30-S35 zandsteen slijpgroeven,	verbrand? slijpsteen

30-S46 siltsteen afgesleten,	licht	concave	vlakke	
zijde

slijpsteenfragment

31-S35-4 kwartsitische 

zandsteen

afgesleten,	licht	concave	vlakke	
zijde

maalsteenfragment

31-S35-9 zandsteen afgesleten,	licht	concave	vlakke	
zijde

slijpsteenfragment

34-S52 kwartsitische 

zandsteen

concave,	afgesleten	korte	zijde maalsteenfragment

45-S104 kwarts cluster ronde stenen kookstenen?

49-S55 kwartsiet slijpsporen	op	licht	concave,	
driehoekige zijde

slijpsteen

57-S62-1 siltsteen licht	concave,	afgesleten	zijde maalsteenfragment?

57-S62-2 siltsteen afgesleten zijde maalsteenfragment?

59-S59 kwartsitische 

zandsteen

afgesleten,	licht	concave	vlakke	
zijde

maalsteenfragment

60-S20 siltsteen afgesleten,	licht	concave	vlakke	
zijde

slijpsteenfragment

73-S60 vuursteen bewerkt,	niet	verbrand kernstuk?

75-S13 siltsteen polijstsporen	op	concave,	lange	
zijde

slijpsteen

81-S71 kwartsiet polijstsporen op licht concave 

zijde

polijststeen?

87-S74 zandsteen concave,	afgesleten	zijde maalsteenfragment

Totaal 25 vnrs.

Tabel 8.3. Overzicht van natuurstenen artefacten met gebruikssporen.
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In Tabel 8.3 zijn alleen die stenen opgenomen die duidelijke gebruikssporen lieten zien. De 
fragmenten onnatuurlijk gebroken steen van Tabel 2 zouden ook als artefacten kunnen worden 
gezien, maar deze lieten behalve verse breukvlakken en scherpe randen geen slijtagesporen 
zien. In totaal zijn 9 (vermoedelijke) maalsteenfragmenten gevonden, 10 slijpstenen of 
slijpsteen fragmenten, 2 vermoedelijke wrijfstenen (op basis van glans), 2 polijststenen, een 
vuursteenkern en een vrij zware steen (611 gram) die zowel als polijststeen of als klopsteen 
kan zijn gebruikt. Verder zijn 21 fragmenten tefriet aangetroffen, die echter sterk verweerd 
en daardoor afgerond waren en geen slijtagesporen hadden. Ook deze fragmenten hebben 
vermoedelijk tot een maalsteen behoord.

CONCLUSIE

Een grote hoeveelheid natuursteen op de opgraaflocatie hoort daar van origine niet thuis, 
omdat de locatie is gelegen in een dekzandlandschap. Dit gegeven en de grote hoeveelheid 
onnatuurlijk gebroken natuursteen, in samenhang met het aantreffen van 25 artefacten 
leidt tot de conclusie dat veel van het natuursteen aangevoerd moet zijn en ter plaatse 
moet zijn bewerkt. Voor deze locatie is het opvallend dat er relatief weinig tefriet (weinig 
handel?) en vuursteen (ruim voorhanden in het Maasdal) zijn gevonden. Daarentegen zijn 
de (kwartsitische) zandstenen en kwartsieten juist ruim vertegenwoordigd, naast het ruwe 
materiaal ook in de artefacten. De oorsprong van het materiaal kan grotendeels in het naburige 
Maasdal gezocht worden, waar men vermoedelijk keien heeft verzameld om te bewerken. De 
oorsprong van de kleine vulkanische component dient gezocht te worden in de Eiffel. De 
artefacten betreffen vooral gereedschappen als bv. slijpsteen of maalsteenfragmenten, terwijl 
natuurstenen bouwmaterialen als bv. dakleien ontbreken. Het lijkt er dus op dat men het 
natuursteen vooral voor slijp-, polijst- en maalwerkzaamheden heeft gebruikt en niet voor 
andere zaken. 

Volgende bladzijden: bijlage 1 determinatie natuursteen
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Vondstnummer Kleur Aantal Gewicht Materiaal Gebruikssporen Opmerkingen Type artefact

1-S1 1 wit-oranje 7 29.9 kwarts (grind) geen afgerond,	natuurlijk

1-S1 2 zwart 1 3.5 lydiet geen afgerond,	natuurlijk

1-S1 3 donkergrijs 1 4.7 zandsteen geen afgerond,	natuurlijk

1-S1 4 geelgrijs 1 82 kwartsitische zandsteen geen afgerond,	natuurlijk

1-S1 5 roze-grijs 1 13.5 zandsteen geen afgerond,	natuurlijk

1-S17 1 oranjewit 1 215.8 kwarts geen fragment,	gebroken

1-S17 2 oranjewit 1 545.7 kwarts geen fragment,	gebroken

1-S17 3 violet-grijs 1 361.4 zandsteen geen fragment,	gebroken

1-S17 4 violet 1 96.7 kwarts,	ijzerkiezel geen afgerond,	gebroken

1-S17 5 violet 1 27.2 kwarts,	ijzerkiezel geen afgerond,	gebroken

1-S17 6 oranjegrijs 1 17.6 zandsteen geen fragment,	gebroken

1-S17 7 oranjegrijs 1 12.9 zandsteen geen fragment,	gebroken

1-S17 8 oranjegrijs 1 0.5 zandsteen geen fragment,	gebroken

1-S17 9 grijswit 1 1.8 kwarts geen fragment,	gebroken

2-S5 1 roze-grijs 1 12.8 siltsteen geen afgerond,	gebroken

2-S20 1 grijs 1 59.7 zandsteen geen afgerond,	gebroken

2-S20 2 grijs 1 8.5 siltsteen geen fragment,	gebroken

2-S69 1 oranjerood 1 95.1 kwartsiet geen afgerond,	gebroken

3-S14 1 wit 1 0.9 vuursteencortex geen hoekig,	natuurlijk

3-S14 2 grijs 1 11.6 zandsteen afgesleten,	licht	
convexe	gladde	
zijde

afgerond,	gebroken maalsteenfragment?

3-S15 1 grijs-bruin 1 70.2 zandsteen geen fragment,	gebroken

3-S15 1 donkergrijs 1 71.5 kwartsiet geen afgerond,	natuurlijk

3-S21 1 grijs 1 42.3 zandsteen geen fragment,	gebroken

3-S26 1 geel-grijs 1 9.1 concretie geen hoekig,	natuurlijk

3-S26 1 grijs 1 9 vulkanisch,	scoria? geen hoekig,	natuurlijk

4-S17 1 paars 1 302.9 kwartsiet geen fragment,	gebroken

4-S46 1 violet-grijs 1 70.8 kwartsitische zandsteen afgesleten,	licht	
concave vlakke 

zijde

fragment,	gebroken maalsteenfragment?

5-S18 1 violet-donkergrijs 1 570.9 kwartsiet geen afgerond,	natuurlijk

5-S18 2 paars-grijs 1 97.8 kwartsitische zandsteen geen fragment,	gebroken

5-S18 3 violet-grijs 1 20.1 kwartsitische zandsteen geen fragment,	gebroken

6-S7 1 wit-grijs 1 153.6 zandsteen geen fragment,	gebroken
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Vondstnummer Kleur Aantal Gewicht Materiaal Gebruikssporen Opmerkingen Type artefact

6-S25 1 oranje-violet 1 123.9 zandsteen geen fragment,	gebroken

6-S35 1 grijs 1 368.2 zandsteen geen afgerond,	gebroken

6-S35 2 grijs 1 20.4 zandsteen geen fragment,	gebroken

6-S35 3 grijs 1 21.3 zandsteen geen fragment,	gebroken

6-S35 4 grijs 1 16.4 zandsteen geen fragment,	gebroken

6-S35 5 grijs 1 15.3 zandsteen geen fragment,	gebroken

6-S35 6 grijs 1 8.7 zandsteen geen fragment,	gebroken

6-S35 7 grijs 1 30.3 zandsteen geen fragment,	gebroken

6-S35 8 roze-grijs 1 18.8 zandsteen geen fragment,	gebroken

6-S35 9 grijs 1 25.2 zandsteen geen fragment,	gebroken

6-S35 10 grijs 1 9.3 zandsteen geen fragment,	gebroken

6-S35 11 grijs 1 15.8 zandsteen geen fragment,	gebroken

6-S35 12 roze-grijs 1 4.8 zandsteen geen fragment,	gebroken

6-S35 13 grijs 1 90.7 siltsteen geen fragment,	gebroken

6-S35 14 donkergrijs 1 16 vulkanisch,	scoria geen,	moet	
aangevoerd zijn 

vanuit Duitsland

afgerond,	gebroken

6-S50 1 oranje-wit 1 55.3 kwarts geen afgerond,	natuurlijk

6-S68 1 paars 1 141 zandsteen geen afgerond,	natuurlijk

6-S68 2 grijs 1 149 zandsteen polijstsporen op 

korte,	afgeronde	
zijde?

afgerond,	gebroken slijpsteen?

6-S68 3 donkergrijs,	zwart 1 611.3 kwartsitische zandsteen polijstsporen,	
klopsporen

afgerond,	artefact wrijfsteen

7-S8 1 grijs-beige 1 128.5 vuursteen wrijfsporen aan 

beige zijde?

afgerond,	artefact wrijfsteen?

7-S8 2 donkergrijs 1 54.9 zandsteen geen fragment,	gebroken

7-S8 3 donkergrijs 1 27.7 zandsteen geen fragment,	gebroken

7-S18 1 roze-grijs 1 1 zandsteen geen fragment,	gebroken

7-S18 2 grijs 1 1.1 siltsteen geen fragment,	gebroken

7-S32 1 roze 1 96.8 zandsteen geen afgerond,	natuurlijk

7-S32 2 donkergrijs 1 781.7 zandsteen geen afgerond,	gebroken

7-S92 1 grijswit 2 1.3 kwarts geen fragment,	gebroken

8-S94 1 donkergrijs 1 18.8 vuursteen,	Maaseitje geen afgerond,	natuurlijk

9-S18 1 oranje-violet 1 103 kwartsitische zandsteen geen fragment,	gebroken
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Vondstnummer Kleur Aantal Gewicht Materiaal Gebruikssporen Opmerkingen Type artefact

9-S18 2 oranje-violet 2 58.9 kwartsitische zandsteen geen fragment,	gebroken

10-S10 1 grijs 1 20.4 siltsteen geen fragment,	gebroken

10-S37 1 grijs-violet 1 48.5 zandsteen geen afgerond,	gebroken

11-S104 1 roze-wit 1 148.2 gangkwarts sterk afgeplatte 

zijde?

afgerond,	artefact wrijfsteen?

11-S104 2 donkergrijs 1 99.2 siltsteen polijstsporen,	
slijpsporen

afgerond,	artefact slijpsteen

12-S9 1 paars 1 21.5 kwarts geen afgerond,	natuurlijk

12-S61 1 roze-grijs 1 31.6 siltsteen polijst- en slijp-

sporen

afgerond,	gebroken slijpsteen

12-S67 1 violet-grijs 1 52.8 zandsteen geen afgerond,	natuurlijk

14-S132 1 grijs 1 31.7 zandsteen geen fragment,	gebroken

14-S42 1 wit 1 32.7 gangkwarts geen afgerond,	natuurlijk

14-S42 2 violetgrijs 1 21.1 siltsteen geen afgerond,	gebroken

15-S152 1 paars 1 95.6 zandsteen geen afgerond,	natuurlijk

15-S17 1 violetgrijs 1 79.6 kwarts geen afgerond,	gebroken

16-S74 1 violet-grijs 5 48.6 kwartsitische zandsteen geen fragment,	gebroken

16-S74 2 grijs 1 35.2 schalie geen fragment,	gebroken

16-S74 3 lichtbruin 1 14.8 zandsteen geen afgerond,	natuurlijk

16-S74 4 wit 1 14.5 kwarts geen afgerond,	natuurlijk

17-S49 1 paars 1 78.9 kwartsiet geen afgerond,	gebroken

18-S144 1 oranje-wit 1 8.7 kwarts geen afgerond,	natuurlijk

19-S60 1 rozewit 1 8 kwarts geen afgerond,	natuurlijk

20-S35 1 grijs 1 25.4 siltsteen geen afgerond,	gebroken

20-S35 2 grijs 1 9.8 zandsteen geen fragment,	gebroken

20-S44 3 donkergrijs 1 125.4 zandsteen geen afgerond,	gebroken

21-S35 1 oranje-grijs 2 3 zandsteen geen fragment,	gebroken

22-S39 1 roze 1 19.5 zandsteen geen afgerond,	gebroken

22-S39 1 grijs 1 11.4 kwartsiet geen afgerond,	gebroken

22-S39 2 grijs 1 15.4 zandsteen geen fragment,	gebroken

22-S57 1 roze 4 7.2 zandsteen geen fragment,	gebroken

22-S58 1 paars 1 113 kwarts,	ijzerkiezel geen afgerond,	natuurlijk

24-S16 1 oranje-wit 1 27.9 kwarts geen afgerond,	gebroken
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Vondstnummer Kleur Aantal Gewicht Materiaal Gebruikssporen Opmerkingen Type artefact

24-S16 2 geel-wit 1 26.9 kwarts geen afgerond,	natuurlijk

24-S16 3 bruin 1 2.1 zandsteen geen afgerond,	gebroken

24-S173 1 paarsgrijs 1 27.3 zandsteen geen afgerond,	gebroken

24-S74 1 grijs 1 18.9 zandsteen geen fragment,	gebroken

25-S62 1 violet-donkergrijs 1 119 zandsteen geen afgerond,	natuurlijk

25-S62 2 grijswit 4 36.4 kwarts geen fragment,	gebroken

26-S40 1 donkergrijs 1 607.7 kwartsitische zandsteen licht	concave,	
afgesleten zijde

afgerond,	gebroken maalsteenfragment

26-S40 2 grijswit 1 220.1 gangkwarts geen afgerond,	natuurlijk

26-S40 3 grijs 1 30.2 siltsteen geen fragment,	gebroken

26-S40 4 donkergrijs 1 1.2 zandsteen geen fragment,	gebroken

26-S40 5 grijs 1 195.2 siltsteen geen,	verbrand? afgerond,	natuurlijk

27-S103 1 wit-roze 2 141.1 kwarts geen afgerond,	natuurlijk

27-S39 1 wit 1 36.8 kwarts geen fragment,	gebroken

28-S105 1 roze-grijs 1 35.2 kwarts geen afgerond,	natuurlijk

28-S39 1 grijs 1 28.6 zandsteen geen fragment,	gebroken

28-S39 2 grijs-violet 1 51.6 zandsteen geen afgerond,	gebroken

29-S107 1 grijs 1 150.2 siltsteen slijpsporen afgerond,	artefact slijpsteen

29-S119 1 grijs-violet 1 42.5 zandsteen geen afgerond,	natuurlijk

29-S119 1 roze 1 29.6 kwarts geen afgerond,	natuurlijk

29-S119 2 violet-grijs 1 184.4 zandsteen geen afgerond,	natuurlijk

29-S119 2 roze 1 101.8 kwarts geen afgerond,	natuurlijk

29-S119 3 violet 1 5.9 kwarts,	ijzerkiezel geen fragment,	gebroken

29-S119 3 oranje-roze 1 150.1 kwartsitische zandsteen geen afgerond,	natuurlijk

29-S119 4 roze 1 68.2 kwarts geen afgerond,	natuurlijk

29-S119 5 oranje-grijs 1 32.3 zandsteen geen afgerond,	natuurlijk

29-S119 6 donkergrijs 1 1.2 vuursteen geen afgerond,	gebroken

29-S41 1 bruin 1 17.1 vuursteen geen afgerond,	natuurlijk

29-S43 1 donkergrijs 1 72.6 siltsteen geen afgerond,	natuurlijk

29-S43 2 lichtgrijs 1 15.2 siltsteen geen afgerond,	gebroken

30-S175 1 roze-grijs 1 10 kwarts geen afgerond,	natuurlijk

30-S35 1 lichtgrijs 1 148.9 zandsteen slijpgroeven,	
verbrand?

afgerond,	gebroken slijpsteen
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Vondstnummer Kleur Aantal Gewicht Materiaal Gebruikssporen Opmerkingen Type artefact

30-S35 2 lichtgrijs 1 109.3 siltsteen geen,	verbrand? afgerond,	gebroken

30-S35 3 lichtgrijs 1 47.6 zandsteen geen afgerond,	gebroken

30-S35 4 grijs 1 7 zandsteen geen fragment,	gebroken

30-S46 1 grijs 1 17.9 siltsteen afgesleten,	licht	
concave vlakke 

zijde

fragment,	gebroken slijpsteenfragment?

31-S35 1 grijswit 1 7.6 kwarts geen afgerond,	natuurlijk

31-S35 2 paars 1 39.2 kwartsiet geen fragment,	gebroken

31-S35 3 oranjepaars 1 110.3 zandsteen geen afgerond,	gebroken

31-S35 4 grijs 1 79.3 kwartsitische zandsteen afgesleten,	licht	
concave vlakke 

zijde

fragment,	gebroken maalsteenfragment?

31-S35 5 grijs 1 87.4 siltsteen geen fragment,	gebroken

31-S35 6 grijs 1 16.7 zandsteen geen fragment,	gebroken

31-S35 7 lichtgrijs 1 112.2 zandsteen geen afgerond,	natuurlijk

31-S35 8 grijs-bruin 1 9.6 conglomeraat geen afgerond,	natuurlijk

31-S35 9 grijs 1 14.4 zandsteen afgesleten,	licht	
concave vlakke 

zijde

fragment,	gebroken slijpsteenfragment?

31-S41 1 donkergrijs 1 11.5 siltsteen geen fragment,	gebroken

32-S64 1 violet-grijs 1 37.4 kwartsitische zandsteen geen afgerond,	gebroken

33-S59 1 bruin 1 5.1 kwartsiet geen afgerond,	gebroken

33-S59 2 bruin 1 1.3 kwartsiet geen fragment,	gebroken

34-S52 1 violet-grijs 1 66.7 kwartsitische zandsteen concave,	afgesle-

ten korte zijde

afgerond,	gebroken maalsteenfragment

35-S41 1 roze 1 39.5 kwartsitische zandsteen geen afgerond,	gebroken

37-S18 1 grijs 1 5.4 zandsteen geen fragment,	gebroken

37-S67 1 grijs 1 151.9 kwartsitische zandsteen geen afgerond,	gebroken

37-S67 2 grijs 1 202 kwartsitische zandsteen geen afgerond,	natuurlijk

37-S67 3 wit-lichtroze 1 18 kwarts geen afgerond,	gebroken

37-S67 4 wit-grijs-roze 1 4.5 kwarts geen afgerond,	gebroken

37-S67 5 wit-grijs-roze 1 17.1 kwarts geen afgerond,	gebroken

37-S67 6 roze-paars 1 25.6 kwarts,	ijzerkiezel geen afgerond,	natuurlijk

37-S67 7 roze-paars 1 35.1 kwarts,	ijzerkiezel geen afgerond,	natuurlijk

37-S67 8 roze-paars 1 5.9 kwarts,	ijzerkiezel geen afgerond,	natuurlijk



1
6
0

Vondstnummer Kleur Aantal Gewicht Materiaal Gebruikssporen Opmerkingen Type artefact

39-S102 1 lichtgrijs 1 116.8 siltsteen geen afgerond,	gebroken

39-S14 1 bruingrijs 1 11.3 zandsteen geen afgerond,	natuurlijk

43-S26 1 violet-grijs 1 19.3 zandsteen geen afgerond,	natuurlijk

44-S115 1 bruingrijs 1 5 zandsteen geen fragment,	gebroken

45-S104 1 wit-roze 6 765.8 kwarts (grind) cluster in spoor? afgerond,	natuurlijk kookstenen?

45-S104 1 oranje-grijs 1 121.4 kwartsitische zandsteen geen afgerond,	natuurlijk

45-S104 1 donkergrijs 1 119.2 kwartsitische zandsteen geen afgerond,	natuurlijk

45-S104 1 violet-grijs 1 308.2 kwartsitische zandsteen geen afgerond,	natuurlijk

45-S104 1 violet-grijs 1 52.3 kwartsitische zandsteen geen afgerond,	natuurlijk

45-S104 1 roze-wit en grijs 1 58.7 siltsteen en kwarts geen afgerond,	natuurlijk

45-S104 1 donkergrijs 1 51.6 kwartsitische zandsteen geen afgerond,	natuurlijk

46-S101 1 roze-wit 1 46.6 kwartsitische zandsteen geen afgerond,	natuurlijk

46-S142 1 grijswit 1 28.2 kwarts geen afgerond,	natuurlijk

47-S67 1 grijs 1 390.9 kwartsitische zandsteen geen afgerond,	gebroken

48-S94 1 bruingrijs 1 48.6 kwartsitische zandsteen geen afgerond,	gebroken

49-S50 1 grijs-violet 1 13.2 siltsteen geen afgerond,	gebroken

49-S50 2 grijs 1 6.6 siltsteen geen fragment,	gebroken

49-S55 1 grijs 1 187.7 siltsteen geen fragment,	gebroken

49-S55 2 violet 1 381.9 kwartsiet slijpsporen op 

licht	concave,	
driehoekige zijde

afgerond,	artefact slijpsteen

49-S55 3 violet 1 321.4 kwartsiet geen afgerond,	natuurlijk

49-S55 4 grijs-violet 1 54.9 gangkwarts geen afgerond,	natuurlijk

49-S55 5 roze-wit 1 51.2 kwartsiet geen afgerond,	gebroken

49-S55 6 wit 1 33.6 gangkwarts geen afgerond,	natuurlijk

49-S55 7 wit 1 8.1 gangkwarts geen afgerond,	gebroken

49-S55 8 wit 1 3.5 gangkwarts geen afgerond,	natuurlijk

49-S55 9 violet-grijs 1 3.8 zandsteen geen fragment,	gebroken

50-S50 1 donkergrijs 1 50.9 siltsteen geen fragment,	gebroken

50-S50 2 roze-grijs 1 25.3 zandsteen geen afgerond,	natuurlijk

50-S50 3 witroze 1 2.9 gangkwarts geen afgerond,	natuurlijk

50-S50 4 witroze 1 98.7 gangkwarts geen afgerond,	natuurlijk

53-S57 1 zwart 1 10.7 lydiet geen afgerond,	natuurlijk

55-S87 1 violet-grijs 1 67.8 kwartsitische zandsteen geen fragment,	gebroken

56-S3 1 wit 1 2.1 kwarts geen afgerond,	natuurlijk
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Vondstnummer Kleur Aantal Gewicht Materiaal Gebruikssporen Opmerkingen Type artefact

56-S64 1 grijs 1 9.8 zandsteen geen afgerond,	natuurlijk

56-S64 2 violet 1 5.9 siltsteen geen afgerond,	natuurlijk

57-S1 1 grijs 1 6.4 zandsteen geen afgerond,	natuurlijk

57-S1 2 bruin 1 2.8 zandsteen geen afgerond,	natuurlijk

57-S1 3 violet-grijs 1 3.9 zandsteen geen afgerond,	natuurlijk

57-S62 1 roze-grijs 1 84.4 siltsteen licht	concave,	
afgesleten zijde

fragment,	gebroken maalsteenfragment?

57-S62 2 roze-grijs 1 45.3 siltsteen gesleten zijde? fragment,	gebroken maalsteenfragment?

57-S62 3 roze-grijs 1 64.1 siltsteen geen afgerond,	gebroken

57-S62 4 roze-grijs 1 2.7 siltsteen geen fragment,	gebroken

58-S1 1 oranje-wit 1 32 kwarts geen afgerond,	natuurlijk

58-S1 2 witgrijs 1 89 kwarts geen afgerond,	natuurlijk

58-S1 3 oranje 1 29.1 zandsteen geen afgerond,	natuurlijk

58-S46 1 violet-wit 1 25.5 kwarts geen afgerond,	natuurlijk

58-S46 2 geel 1 35.2 kwartsiet geen afgerond,	gebroken

58-S46 3 donkergrijs 1 19.8 zandsteen geen fragment,	gebroken

58-S46 4 lichtgrijs 1 67.2 kwartsitische zandsteen geen afgerond,	gebroken

59-S45 1 blauwgrijs 1 308.3 kwartsiet geen afgerond,	natuurlijk

59-S45 2 wit 1 17.5 kwarts geen afgerond,	natuurlijk

59-S45 3 wit 1 2.8 vuursteencortex geen afgerond,	natuurlijk

59-S46 1 bruin 1 37.5 vuursteen geen afgerond,	gebroken

59-S59 1 paars 1 65.4 kwartsitische zandsteen geen afgerond,	gebroken

59-S59 2 roze-grijs 1 23.3 kwartsitische zandsteen afgesleten,	licht	
concave vlakke 

zijde

fragment,	gebroken maalsteenfragment?

59-S59 3 violet 1 13.8 zandsteen geen afgerond,	natuurlijk

60-S20 1 violet-grijs 1 7 siltsteen afgesleten,	licht	
concave vlakke 

zijde

fragment,	gebroken slijpsteenfragment?

60-S20 2 zwart 1 11.1 vulkanisch,	basalt geen hoekig,	natuurlijk

60-S46 1 lichtgrijs 1 167.8 siltsteen geen afgerond,	natuurlijk

60-S46 2 lichtgrijs 1 127.8 zandsteen geen afgerond,	natuurlijk

63-S46 1 grijs 1 56 zandsteen geen fragment,	gebroken

68-S42 1 donkergrijs 1 7.7 fylliet geen afgerond,	natuurlijk
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Vondstnummer Kleur Aantal Gewicht Materiaal Gebruikssporen Opmerkingen Type artefact

68-S42 2 grijs 1 3.1 zandsteen geen fragment,	gebroken

70-S30 1 witgrijs 2 8.4 kwarts geen afgerond,	natuurlijk

73-S60 1 wit 1 23.9 gangkwarts geen afgerond,	natuurlijk

73-S60 2 bruin 1 34.1 vuursteen bewerkt fragment,	gebroken kernstuk?

73-S60 3 grijs 1 8.6 siltsteen geen fragment,	gebroken

73-S60 4 oranje-grijs 1 2.3 concretie geen hoekig,	natuurlijk

74-S15 1 grijs 1 4.5 zandsteen geen fragment,	gebroken

75-S13 1 grijs 21 213.2 tefriet geen fragment,	gebroken,	
gruis,	

75-S13 2 donkergrijs 1 148.7 siltsteen polijstsporen op 

concave,	lange	
zijde

afgerond,	gebroken slijpsteen

75-S9 1 grijs 1 13.5 kwartsitische zandsteen geen fragment,	gebroken

76-S18 1 wit-roze 1 8.7 kwartsiet geen afgerond,	gebroken

77-S10 1 paars 1 61.2 kwartsiet geen afgerond,	natuurlijk

77-S10 2 wit 1 47.5 gangkwarts geen afgerond,	natuurlijk

78-S1 1 roze-grijs 1 113.9 porfier geen afgerond,	natuurlijk

78-S1 2 donkergrijs 1 2.3 vulkanisch,	scoria? geen hoekig,	natuurlijk

79-S82 1 wit-roze 16 215.4 kwarts (grind) geen afgerond,	natuurlijk

79-S82 2 grijswit 1 4.5 zandsteen geen afgerond,	natuurlijk

81-S140 1 grijs-violet 1 48.1 kwartsitische zandsteen geen afgerond,	gebroken

81-S140 2 grijswit 1 14.4 kwarts geen afgerond,	natuurlijk

81-S71 1 violet-grijs 1 41.8 kwarts geen afgerond,	natuurlijk

81-S71 2 wit-roze 1 28.7 kwarts geen afgerond,	natuurlijk

81-S71 3 paars 1 31.2 kwartsiet polijstsporen op 

licht concave 

zijde

afgerond,	artefact polijststeen?

82-S6 1 grijs 1 39.9 zandsteen geen afgerond,	natuurlijk

83-S145 1 grijs 1 33.9 kwartsitische zandsteen geen fragment,	gebroken

83-S145 2 zwart 1 5 vulkanisch,	scoria? geen fragment,	gebroken

86-S13 1 grijs 1 5.6 zandsteen geen afgerond,	natuurlijk

87-S74 1 grijs 1 1303.4 zandsteen concave,	afgesle-

ten zijde

fragment,	gebroken maalsteenfragment

87-S74 2 lichtgrijs 1 1962.1 mergel geen afgerond,	natuurlijk



1
6
3

Vondstnummer Kleur Aantal Gewicht Materiaal Gebruikssporen Opmerkingen Type artefact

87-S74 3 lichtgrijs 1 251.5 mergel geen afgerond,	natuurlijk

87-S74 4 lichtgrijs 1 33.8 mergel geen afgerond,	natuurlijk

87-S74 5 lichtgrijs 1 198.4 mergel geen afgerond,	natuurlijk

87-S74 6 lichtgrijs 1 113 mergel geen afgerond,	gebroken

87-S74 7 lichtgrijs 1 16.5 mergel geen fragment,	gebroken

87-S74 8 lichtgrijs 1 15.8 mergel geen fragment,	gebroken

87-S74 9 oranjegrijs 1 59.6 siltsteen geen fragment,	gebroken

88-S74 1 lichtgrijs 2 49.4 kwartsitische zandsteen geen fragment,	gebroken

88-S74 2 grijs 2 1.4 kwarts geen fragment,	gebroken

94-S120 1 violet-grijs 1 179.7 kwartsiet geen afgerond,	natuurlijk

312 21342.7
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Bovenaanzicht van waterput 4, de slechts geconserveerde waterput. De donkere halve cirkel is het 
restant van de boomstam die diende als bekleding  van de waterput.

Vorige bladzijde: de onderkant van waterput 1 met en zonder vulling. Hieruit is een van de 
geanalyseerde archeobotanische monsters genomen.  
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9 ARCHEOBOTANISCH ONDERZOEK

door T. Vernimmen (BotanicAll)

INLEIDING

Voor het archeobotanische onderzoek zijn twee macrorestenmonsters geselecteerd uit de 
context van twee vroegmiddeleeuwse erven (bewoningsfase 1 en 2: respectievelijk 7e en 8e/9e 
eeuw na Chr.). De keuze is daarbij gevallen op waterput 1 (spoor 18-74), welke gedateerd kon 
worden in de Merovingische periode (VMEB), en waterput 3 (spoor 13-46), daterend in de 
Karolingische periode (VMEC). Uit de volle middeleeuwen (bewoningsfase 3: 10e eeuw) 
zijn geen sporen aangetroffen met goede conserveringsomstandigheden voor onverkoold 
plantaardig materiaal. Dit heeft te maken met de geringe diepte van deze sporen (het betreft 
paalkuilen) en het feit dat onverkoolde plantenresten boven de grondwaterspiegel over het 
algemeen niet bewaard blijven, met name in zandige bodems. Sporen waarvan kan worden 
verwacht dat ze verkoolde plantenresten bevatten, zoals voorraadkuilen, afvalkuilen en 
haardkuilen, zijn in geen van de genoemde fasen aangetroffen.

De vraagstellingen bij het archeobotanische onderzoek zijn als volgt:

1) Zijn er verschillen te constateren tussen de Merovingische en de Karolingische 
bewoningsfase wat betreft voedselpatroon, bestaanseconomie en de relatie tot het natuurlijke 
landschap?

2) Hoe zag het landschap er uit aan het begin van de Merovingische bewoningsperiode?

3) Was er in deze vroegste nederzettingsfase sprake van ontginning?

4) Hoe verhouden de resultaten van dit onderzoek zich tot gegevens van naburige vindplaatsen 
uit dezelfde archeologische perioden?

METHODEN

Eén van de twee monsters (V61, spoor 13-46) is door BILAN gezeefd aangeleverd en bestond 
uit twee delen. Het ene deel is het residu van een liter grond gezeefd over een zeef met 
maaswijdte 0,25 mm; van het andere deel - gezeefd op een maaswijdte van 0,5 mm - is het 
precieze uitgangsvolume onbekend, maar het gaat om ongeveer 7 liter. Beide delen van dit 
monster zijn voorafgaand aan de anal�se nagezeefd over zeven met maaswijdten van 4, 2, 1, 0,5 
en 0,25 mm. Van het tweede monster (V91, spoor 18-74) is door BotanicAll 1,5 liter gezeefd 
over eenzelfde serie van vijf zeven. De anal�ses zijn uitgevoerd met een microscoop met 
opvallend licht en vergrotingen tot 40x. Anal�ses van zeer kleine zaden van grassen en russen 
zijn uitgevoerd met behulp van een doorvallend lichtmicroscoop bij vergrotingen tot 400x. 
Voor de determinaties is gebruik gemaakt van bekende handboeken voor het determineren 
zaden en van de referentiecollectie zaden en macroresten van de Rijksdienst voor Archeologie, 
Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) te Amersfoort. Determinatievraagstukken zijn 
voorgelegd aan O. Brinkkemper, archeobotanicus/paleo-ecoloog van de RACM, afdeling 
Landschappelijk en Stedenbouwkundig Erfgoed.
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RESULTATEN EN DISCUSSIE

De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in bijlage 1. Beide monsters bevatten een 
aanzienlijke hoeveelheid zaden en vruchten, waarbij monster V61 tweemaal zoveel resten 
bevat als monster V91 (ca. 1600 zaden tegenover ca. 800 zaden). Gezien de monstervolumes 
- ca. 7 liter van V61 tegenover ca. 1,5 liter van V91 - is de zadendichtheid in V91 echter veel 
hoger. Het gaat overigens bijna uitsluitend om onverkoolde, waterverzadigde macroresten. 
De conservering is goed, zodat bijna alle resten tot op soortniveau konden worden 
gedetermineerd. Cultuurgewassen zijn in de tabel onderverdeeld in verschillende categorieën, 
afhankelijk van het t�pe gewas of het gebruik ervan. De indeling van wilde plantensoorten 
in vegetatiegroepen is gebaseerd op het huidige voorkomen van plantengemeenschappen 
in ons land (het klassens�steem van Westhoff �� Den Held 1969) en kan niet zonder meer 
geëxtrapoleerd worden naar het verleden. De soortensamenstelling van sommige vegetaties 
is in het verleden mogelijk anders geweest. Mede daarom is in dit verhaal alleen onderscheid 
gemaakt op het hoogste niveau, dat van de klasse. De oorspronkelijke ecologische benamingen 
van deze klassen zijn voor een beter begrip vertaald in landschappelijke termen zoals 
‘graslanden’ of ‘bossen’. In veel gevallen zijn enkele klassen samengevoegd tot een grotere groep, 
zoals bijvoorbeeld ‘planten van akkers en tuinen’. Verder is het zo dat veel plantensoorten ook 
in een aantal andere vegetaties voorkomen (als differentiële soort i.p.v. kensoort) en dat de 
indeling dus niet te strikt moet worden gehanteerd. De gevonden soorten kunnen slechts een 
indruk geven van de lokale vegetatie in het verleden, op en om de vindplaats. 

VOEDSELECONOMIE

Hoewel beide monsters (vele) honderden zaden van planten bevatten, zijn de resten van 
cultuurgewassen die werden gevonden zeer schaars. Dit kan verband houden met het t�pe 
spoor dat is bemonsterd: hoe intensief werden de waterputten bezocht en in hoeverre 
werden ze gerespecteerd als bron van schoon water? De monsters zijn namelijk afkomstig 
uit de onderste vulling van de betreffende sporen en geven dus een beeld van de allereerste 
gebruiksfase, waarin voornamelijk materiaal van bomen en planten uit de omgeving in de 
put terechtkwam. Uit het archeologische onderzoek is gebleken dat zowel tijdens als na de 
gebruiksfase van de put er vrijwel geen afval in de waterput is gegooid; ook het feit dat de 
gevonden resten van cultuurgewassen niet verkoold zijn, doet vermoeden dat het hier niet om 
afval gaat. Het is daarom niet mogelijk om wat betreft het onderdeel voedseleconomie in de 
Vroege Middeleeuwen vergaande conclusies te trekken op basis van de inhoud van de twee 
waterputten of om een verantwoorde vergelijking te maken tussen de twee bewoningsperioden 
van de nederzetting. De gevonden cultuurgewassen moeten eerder worden beschouwd als een 
minimale weergave van het destijds beschikbare plantaardige voedselpakket.
Het monster uit de Merovingische waterput (V91, zie bijlage 1) bevatte een onverkoolde en 
sterk verweerde, maar nog herkenbare korrel van haver (Avena sativa) of de wilde variant van 
haver, oot (Avena fatua). Zonder de kenmerkende kroonkafjes, die hier niet zijn gevonden, kan 
niet worden bepaald om welke soort het gaat. Haver was in de Vroege Middeleeuwen in het 
Noordelijke zeekustgebied (Duitsland/Nederland) reeds een op zichzelf staand gewas en op 
een gegeven moment zelfs hoofdgewas (Körber-Grohne 1987). Oot groeide als akkeronkruid 
tussen haver of andere granen en werd met deze gewassen geoogst en gegeten. Haver wordt 
met name gewaardeerd omdat het goed gedijt in een koel en vochtig klimaat en omdat het 
ook op drassige of voedselarme grond kan groeien. Haver/oot is niet geschikt voor het bakken 
van brood of het brouwen van bier, maar bevat wel meer voedingsstoffen - vet, proteïnen 
en aminozuren - dan tarwe, rogge en gerst. Daarom werd en wordt het veel gegeten als pap 



169

of grutten en ook gebruikt als krachtvoer voor het vee. In hetzelfde monster is eveneens 
een fragment van een zaad van lijnzaad (Linum usitatissimum) gevonden. Lijnzaad kan op 
twee manieren worden gebruikt: voor de vervaardiging van olie (uit de zaden) of vlasdraad 
(uit de stengels). Zonder de bijbehorende kapselfragmenten kan niet worden gezegd of de 
bewoners van de nederzetting het gewas zelf verbouwden, maar dit is wel aannemelijk. Zowel 
haver als lijnzaad zijn bekend van enkele andere vroegmiddeleeuwse vindplaatsen in Zuid-
Nederland: Geldrop en Dommelen (Van Beurden 2002). Tijdens een waarderend onderzoek 
van pollenmonsters uit de waterput door M. van Waijjen van BIAX is ook graanpollen 
gevonden van drie andere gewassen: rogge, tarwe en gerst, hetgeen betekent dat deze tijdens 
de Merovingische fase van de nederzetting aanwezig waren in de regio. Gezien de vondst 
van zaden van zowel zomergraan-als wintergraanakkeronkruiden (dit zijn een- en tweejarige 
akkeronkruiden die, afhankelijk van hun bloeiperiode, worden geoogst met graan dat vóór 
of na de winter is gezaaid) verbouwde men vermoedelijk het jaar rond verschillende soorten 
meelvruchten (= granen), oliehoudende gewassen en peulvruchten. Voor deze laatste zijn 
geen bewijzen gevonden, maar dat kan te maken hebben met het feit dat peulvruchten in 
onverkoolde vorm in de grond zeer zelden bewaard blijven. Behalve bovengenoemde granen, 
at men noten en vruchten: walnoot ( Juglans regia), kroosjes of “kriekpruimen” (Prunus 
domestica ssp. insititia, zie afb. 99), peer (P�rus communis, zie afb. 100 en 101) en gewone 
vlier (Sambucus nigra). De bessen van de vlier worden in Nederland al gegeten sinds het 
Neolithicum (bron: RADAR, de archeobotanische database van Nederland), maar walnoot, 
kroosjes en peer zijn Romeinse introducties. De genoemde bomen en struiken kunnen in het 
wild of verwilderd voorkomen, maar waren in Horst waarschijnlijk in cultuur, in de buurt 
van de waterput. De schalen van de walnoten zijn niet gekraakt, dus het lijkt erop dat hele 
walnoten vanaf de boom in de put zijn gevallen. De waardering van pollenmonsters uit de 
Merovingische waterput heeft ook een aanzienlijke hoeveelheid pollenkorrels van walnoot 
opgeleverd, wat pleit voor een locale herkomst en mogelijke teelt. Er is in de vorm van 
bepaalde onkruiden van voedselrijke gronden voldoende reden om aan te nemen dat er in de 
Merovingische periode in Horst ook moestuinen waren (maar zaden van groenten of kruiden 
zijn in het monster uit deze periode niet gevonden). Het monster bevatte bijvoorbeeld zeer 
veel zaden van vogelmuur (Stellaria media),  dat behalve een zeer succesvol akkeronkruid een 
van de meest voorkomende soorten is in onder andere tuinen en boomgaarden (Weeda et al. 
1985).

Afb. 99  Pit van kroosje (Prunus domestica ssp. insititia) (schaalstokje = 1 cm)
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In het waterputmonster uit de Karolingische tijd (V61) zijn geen resten aangetroffen van 
granen, maar wel van het oliehoudende gewas raapzaad (Brassica rapa). De bladeren van dit 
gewas kunnen ook als groente zijn gegeten. Een andere groente, waarvan welgeteld één zaad is 
gevonden, is radijs (Raphanus sativus L., zie afb. 102). Het betreft hier een gecultiveerde soort, 
die op basis van de afmetingen van het zaad kon worden onderscheiden van het verwante 
akkeronkruid knopherik (Raphanus raphanistrum), waarvan ook resten zijn gevonden in 
hetzelfde monster (zie afb. 103). Over de precieze herkomst en geschiedenis van de talrijke 
ondersoorten en variëteiten van radijs (o.a rettich) is nog veel onduidelijk (Körber-Grohne 
1987). De enige andere vondsten van zaden van radijs in ons land zijn volgens RADAR gedaan 
in Romeins Uitgeest (Buurman 1988) en in een zeventiende-eeuwse beerput in Harlingen 
(Van Zeist 1992). Bekende en minder bekende toepassingen van radijssoorten zijn: als 
groente, als kruid (substituut voor mosterd), voor de olie of als medicijn/cosmetisch. In de 
waterput is ook een zaad aangetroffen van koriander (Coriandrum sativum, zie afb. 104), een 
kruid dat bij ons geïntroduceerd is door de Romeinen, die veel verschillende keukenkruiden 
gebruikten (Be�er et al. 1999). Koriander is in Nederland gerapporteerd voor meerdere - Zuid-
Nederlandse - vindplaatsen uit de Romeinse tijd en jonger (bron: RADAR), zoals bijvoorbeeld 
de inheems-Romeinse villa in het Limburgse Hoogeloon (Van Beurden 2002). De vondst 
van een zaad van het bladkruid koriander maakt het aannemelijk dat men dit kruid in Horst 
zelf verbouwde. De pitjes van braam (Rubus fruticosus, zie afb. 105) in het waterputmonster 
kunnen afkomstig zijn van vruchten van struiken in de nederzetting of in het wild. 

Afb. 100.  Pit van peer 
(Pyrus communis) 
(schaalstokje = 1 mm).

Afb. 101. Steencellen van peer 
(Pyrus communis) (schaalstokje = 
1 mm).

Afb.102. Zaad van 
radijs (Raphanus sativa) 
(schaalstokje = 1mm).

Afb.103. Hauwfragment 
met zaad van knopherik 
(Raphanus raphanistrum) 
(schaalstokje = 1 mm).

Afb.104. Zaad van 
koriander (Coriandrum 
sativum) (schaalstokje = 
1mm).

Afb. 105.  Pit van 
braam (Rubus 
fruticosus) (schaalstokje 
= 1mm).
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Afb. 106. Zaad 
van hanenpoot 
(Echinochloa crus-
galli) (schaalstokje = 
1 mm).

Afb. 107. Zaad 
van kroontjeskruid 
(Euphorbia helioscopia) 
(schaalstokje = 1 mm).

Afb. 108.  Zaad 
van duivenkervel 
(Fumaria officinalis) 
(schaalstokje = 
1mm).

Afb. 109. Zaad 
van akkerandoorn 
(Stachys arvensis) 
(schaalstokje = 1 
mm).

Afb. 110. Zaad 
van witte krodde 
(Thlaspi arvense) 
(schaalstokje = 1 
mm).

Afb. 111. Zaad 
van melganzenvoet 
(Chenopodium 
album) (schaalstokje 
= 1 mm).

Afb. 112. Zaad van 
beklierde duizendknoop 
(Persicaria lapathifolia) 
(schaalstokje = 1 mm).

Afb. 113. Zaad van 
valse kamille (Anthemis 
arvensis) (schaalstokje = 1 
mm).

Afb. 114.  Zaad van 
eenjarige hardbloem 
(Scleranthus annuus) 
(schaalstokje = 1 mm).

Afb.  115.  Zaad 
van (akker)viooltje 
(Viola cf. arvensis) 
(schaalstokje = 1mm).

Afb. 116. Zaad van 
paardenhaar- of pluimzegge 
(Carex appropinquata/
paniculata) (schaalstokje = 
1 mm).

Afb. 117.  Zaad van 
waterpeper (Persicaria 
hydropiper) (schaalstokje = 
1 mm).
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Kroosjes (zie boven) is het enige voedselgewas dat zowel in het Merovingische als in het 
Karolingische monster is gevonden; dit geeft een extra aanwijzing voor fruitteelt. Net als de 
Merovingische waterput, bevat de Karolingische waterput veel zaden van akkeronkruiden 
en zogenaamde ruderale planten. Vooral wat betreft de soorten van voedselrijke grond 
zoals rood guichelheil (Anagallis arvensis), hanenpoot (Echinochloa crus-galli, zie afb. 
106), kroontjeskruid (Euphorbia helioscopia, zie afb. 107), gewone duivenkervel (Fumaria 
officinalis, zie afb 108) witte/paarse/ingesneden dovenetel (Lamium album/purpureum), 
de tegenwoordig in grote delen van Nederland tamelijk zeldzaam geworden akkerandoorn 
(Stach�s arvensis, Weeda et al. 1988, zie afb. 109), vogelmuur (Stellaria media), witte 
krodde (Thlaspi arvense, zie afb. 110), melganzenvoet (Chenopodium album, zie afb 
111) en beklierde duizendknoop (Persicaria lapathifolia, zie afb 112) is het moeilijk om te 
bepalen of deze daadwerkelijk van de akkers afkomstig zijn, aangezien ze niet in verkoolde 
staat zijn gevonden of in combinatie met resten van een graanoogst (in het algemeen wordt 
aangenomen dat de meeste onkruidzaden in een nederzetting terechtkomen en verkoold raken 
via het oogsten, verwerken en bereiden van voedselgewassen). Het is echter mogelijk dat deze 
‘akkeronkruiden’ in de nederzetting zelf groeiden, op stikstofrijke plekken rond afvalkuilen/op 
mesthopen (erf ) of op composthopen (moestuin). Rudus is de Romeinse naam voor puin; 
ruderale planten groeien graag op plaatsen waar de voedselrijkdom tijdelijk is verhoogd door 
de aanvoer van een grote hoevelheid materiaal van elders. Er zijn bij de kruiden ook veel 
aanwijzingen voor de aanwezigheid van matig voedselrijke tot voedselarme, droge grond. 
Indicatoren hiervoor zijn o.a. valse kamille (Anthemis arvensis, zie afb. 113), schapenzuring 
(Rumex acetosella), gewone spurrie (Spergula arvensis), eenjarige hardbloem (Scleranthus 
annuus, zie afb. 114) en mogelijk akkerviooltje (Viola arvensis-t�pe, zie tabel 1 en afb 115). 
De aanwezigheid van dergelijke soorten in combinatie met de hierboven genoemde soorten 
van voedselrijke grond roept de vraag op of men de verarmde dekzanden rond de nederzetting 
nu wel of niet heeft bemest om tot akker- en tuinbouw te komen. Door de aanwezigheid van 
tuinen was er voor dit doel in ieder geval groene compost beschikbaar.
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LANDSCHAP

De onverkoolde zaden van wilde planten in beide monsters zullen in de eerste plaats afkomstig 
zijn uit de directe omgeving van de waterputten en door de wind of door bewegingen op 
het erf in de putten terechtgekomen zijn. Dit geldt vermoedelijk voor de cultuurgewassen, 
planten van akkers en tuinen en een deel van de ruderale planten die hierboven reeds zijn 
besproken. Tezamen beslaan deze bijna de helft van alle gevonden soorten. De waterplanten 
eendenkroos (Lemna sp.) en sterrenkroos (Callitriche sp.) kunnen afkomstig zijn uit de putten 
zelf. De planten van oevers en natte storingsmilieus zoals paardenhaarzegge of pluimzegge 
(Carex appropinquata/paniculata, zie afb 116), greppelrus ( Juncus bufonius), waterpeper 
(Persicaria h�dropiper, zie afb 117) en behaarde boterbloem (Ranunculus sardous, zie afb. 
118), waarvan sommige pioniers zijn van stikstofrijke, open grond, kunnen hebben gegroeid 
op drassige plekken rond de waterputten of in greppels op het erf.  Gezien het grote aantal 
verschillende vegetaties dat in beide monsters is vertegenwoordigd (zie bijlage 1) en het feit 
dat die nooit allemaal tegelijk hebben kunnen bestaan in de nabijheid van de waterputten, zal 
de mens hieraan hebben bijgedragen door in de - buiten gebruik geraakte - putten plantaardig 
afval weg te gooien dat is ontstaan bij activiteiten in en rond de nederzetting. Het is ook 
niet ondenkbaar dat er onbedoeld mest van dieren (en mensen) in de waterputten terecht is 
gekomen; de vliegenpoppen in beide monster wijzen hierop. Dit zou het feit verklaren dat 
er ook zaden van planten uit het wijdere landschap zijn gevonden, van plaatsen waar het vee 
vermoedelijk graasde. Botten zijn in het zand bij Horst weliswaar niet bewaard gebleven, 
maar we mogen aannemen dat de bewoners van deze vroegmiddeleeuwse nederzetting koeien, 
schapen/geiten, varkens, paarden en wellicht nog andere dieren hadden. De vondst van een 
zaadje van liggend hertshooi (H�pericum humifusum) in de Merovingische waterput is 
enigzins bijzonder, aangezien deze soort in de archeobotanische database RADAR maar 10 
keer voorkomt; er zijn o.a. zaden bekend van liggend of gevleugeld hertshooi (H�pericum 
humifusum/tetrapterum) uit een Karolingische waterput te Venra�-St. Antoniusveld 
(Vernimmen 1999). Liggend hertshooi groeit samen met de eerder genoemde greppelrus 
( Juncus bufonius) in het zogenaamde Dwergbiezen-verbond, dat zich ontwikkelt op naakte, 
vochtige, meestal dichtgeslagen bodem, op allerlei grondsoorten (Westhoff en Den Held 
1969). Hierbij valt o.a. te denken aan (oevers) van droogvallende plassen, vennen, karresporen, 
paadjes, vochtige akkers en afgeplagde plaatsen. In ieder geval  is het ook een aanwijzing 
voor de aanwezigheid van schoon, niet verontreinigd water. Tussen het monster uit de 
Merovingische tijd en dat uit de Karolingische tijd zijn kleine verschillen op te merken. In 
het Karolingische monster zijn resten van meer soorten per vegetatie gevonden dan in het 
Merovingische monster. Opvallend is ook het geheel ontbreken van planten van graslanden 
en het gedeeltelijk ontbreken van planten van heide en veen in het Merovingische monster. 
Graslandplanten als tweerijige zegge of elzenzegge (Carex disticha/elongata, zie afb. 119) 
en echt bitterkruid (Picris hieracioides, zie afb. 120) komen bijvoorbeeld alleen in het 
Karolingische monster voor. In de monsters uit beide perioden komen weliswaar planten 
van heide en veen voor, zoals struikheide (Calluna vulgaris) en tormentil (Potentilla erecta), 
maar in het Karolingische monster betreft het veel meer soorten. In dit monster zijn ook veel 
mossen gevonden; behalve takjes en blaadjes van veenmos (Sphagnum sp.) werden resten van 
minstens drie andere, niet nader gedetermineerde soorten gevonden. Het inventariserend 
pollenonderzoek noemt daarnaast “sporen van hauwmossen die voorkomen op braakliggende 
akkers”. Op basis van de gevonden macro- en microresten lijkt het er dus op dat in de 
Karolingische bewoningsfase de impact van begrazing en ontginning iets groter is dan in de 
voorgaande periode. In de stuifmeelmonsters uit de Merovingische waterput is echter relatief 
veel pollen van grassen en struikhei gevonden: het openmaken van het landschap ten behoeve 
van de bouw van huizen en de aanleg van akkers en tuinen begon uiteraard al in de 



174

Afb. 118.  Zaad van 
behaarde boterbloem 
(Ranunculus 
sardous) (schaalstokje 
= 1 mm).

Afb. 119. Zaad van 
tweerijige of elzenzegge 
(Carex disticha/
elongata) (schaalstokje 
= 1 mm).

Afb. 120. Zaad van 
echt bitterkruid (Picris 
hieracioides) (schaalstokje 
= 1 mm).

Afb. 121. Zaad van 
gespleten hennepnetel-type 
(Galeopsis bifida/speciosa/
tetrahit) (schaalstokje = 
1 mm).

Afb. 122. Zaad van 
heggenduizendnoop 
(Fallopia dumetorum) 
(schaalstokje = 1mm).

Afb. 123.  Zaad van 
ijzerhard (Verbena 
officinalis) (schaalstokje = 
1 mm).

Afb. 124.  Zaad van 
zachte berk (Betula 
pubescens) (schaalstokje 
= 1 mm).

Afb. 125.  Zaad 
van hop (Humulus 
lupulus) (schaalstokje 
= 1 mm).

Afb. 126. Zaad van 
drienerfmuur (Moehringia 
trinervia) (schaalstokje = 
1 mm).
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Merovingische periode. Hiervan getuigt het gelijkelijke voorkomen in de monsters uit beide 
perioden van planten die graag groeien op zogenaamde kaalslagen, zoals bijvoorbeeld gespleten 
hennepnetel-t�pe (Galeopsis bifida/speciosa/tetrahit, zie afb 121), heggenduizendknoop 
(Fallopia dumetorum, zie afb. 122) en ijzerhard (Verbena officinalis, zie afb 123). 
Heggenduizendknoop is in archeologische vindplaatsen van na het Neolithicum in Nederland 
maar sporadisch aangetroffen (Bron; RADAR); deze soort is wel gevonden op de vindplaats 
Dommelen-Kerkakkers (Pals 1988). De toename bij de zogenaamde ‘tredplanten’ - inderdaad 
planten die welvaren bij regelmatige betreding door mens of dier - in de Karolingische periode 
suggereert dat behalve het omringende landschap ook het nederzettingsterrein zelf intensiever 
werd gebruikt. Het gaat o.a. om zilte zegge of kwelderzegge (Carex distans/extensa), grote 
of getande weegbree (Plantago major L.), straatgras (Poa annua) en varkensgras (Pol�gonum 
aviculare). Hoe erg het landschap rond de nederzetting werd aangetast is middels het 
onderzoek van macroresten of pollen uit een waterput niet goed aan te tonen. In ieder geval 
komen in beide perioden nog planten van struweel en bos voor, zoals bijvoorbeeld zachte 
berk (Betula pubescens, zie afb 124), hop (Humulus lupulus, zie afb 125) en drienerfmuur 
(Moehringia trinervia, zie afb 126). Een andere aanwijzing voor de aanwezigheid van bomen 
in de nabijheid van de waterputten is het feit dat de matrix van de zeefresidu’s uit beide 
perioden voornamelijk bestaat uit houtfragmenten, inclusief kleine takjes, en fragmenten van 
bladeren. Sommige hout- en bladfragmenten vertonen miniscule sporen van vraat. Tezamen 
met de vele resten van kevers (in beide monsters) en micro-arthropoden (alleen in het 
Merovingische monster) wordt het aannemelijk dat we te maken hebben met een strooisellaag 
onder bomen of in een bos. De gevonden mijten (Acarina) betreffen zowel zogenaamde 
Gamasida (roofmijten) als Oribatida (mosmijten), waarvan de laatste in de bovenste laag van 
de bodem leven. Een nader onderzoek van de mijten in het Merovingische monster zou iets 
kunnen zeggen over de strooiselverhouding, de pH-waarde van de bodem en het bost�pe.

VERGELIJKING MET ANDER ONDERZOEK

Wanneer we bovenstaande resultaten willen vergelijken met die van soortgelijke 
nederzettingen uit de regio, stuiten we op het probleem dat er in verhouding weinig 
archeobotanisch onderzoek is gedaan op vroegmiddeleeuwse vindplaatsen in Zuid-Nederland. 
Dit heeft voornamelijk te maken met de slechte conservering van onverkoolde macroresten 
in zandgrond, althans boven de grondwaterspiegel. De gegevens die we hebben zijn - met 
uitzondering van de nederzetting Dommelen (Pals, 1988) - dan ook met name afkomstig uit 
het onderzoek van waterputten: Geldrop (Van Beurden, 2002), Eindhoven (Luijten, 1994) 
en Kasterlee in België (Cooremans, 1995/1996). De resultaten van deze onderzoeken zijn 
samengevat en vergeleken door L. Van Beurden (2002).
De botanische inhoud van de voornamelijk Merovingische waterputten die zijn onderzocht 
in Geldrop vertoont redelijk veel gelijkenis met de inhoud van de Merovingische waterput 
van Horst, met name wat betreft de aangetroffen vruchten en kruiden, de planten van 
akkers en tuinen, ruderaalplanten, planten van oevers- en natte storingsmilieu’s, heide- en 
bosplanten. Het belangrijkste verschil is dat de waterputten in Geldrop wel verkoolde resten 
van cultuurgewassen hebben opgeleverd, zij het in geringe aantallen, en in tegenstelling tot 
de Merovingische waterput van Horst ook enkele planten van (vochtige) graslanden. Men 
maakte in het Vroegmiddeleeuwse Geldrop in ieder geval gebruik van de gewassen haver 
(Avena sativa), rogge (Secale cereale), gerst (Hordeum vulgare) en vlas (Linum usitatissimum). 
Daarnaast was men bekend met meer Zuidelijke producten als de  vrucht vijg (Ficus carica, 
import), het keukenkruid bonenkruid (Satureja hortensis, introductie) en mogelijk ook dille 
(cf. Anethum graveolens, introductie). N.B. De keukenkruiden die in Horst werden gevonden 
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zijn afkomstig uit de Karolingische waterput. Net als in Horst was er in Geldrop mogelijk 
sprake van fruitcultuur, met kroosjes (Prunus domestica ssp. insititia), appel of peer (Malus 
s�lvestris/P�rus communis) en wellicht braam (Rubus fruticosus). De vele onverkoolde 
zaden van akkeronkruiden in Geldrop wijzen net als in Horst zowel op voedselarme tot 
matig voedselrijke, droge zandgronden als op voedselrijke gronden. De overige, kortlevende 
ruderalen en tredplanten doen vermoeden dat het nederzettingsterrein mogelijk nog in 
gebruik was na de gebruiksfase van de waterputten.
Aanwijzingen voor tuinbouw komen ook uit de waterputtten van het vroegmiddeleeuwse 
Kasterlee (Cooremans 1995/1996), in de vorm van mispel (Mespilus germanica).

SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Het onderzoek van twee macrorestenmonsters uit respectievelijk een Merovingische en een 
Karolingische waterput in Horst aan de Maas, heeft een grote hoeveelheid onverkoolde zaden 
van met name wilde planten opgeleverd. Op basis van de aangetroffen plantensoorten konden 
de volgende vier vragen gedeeltelijk beantwoord worden:

1) Zijn er verschillen te constateren tussen de Merovingische en de Karolingische 
bewoningsfase wat betreft voedselpatroon, bestaanseconomie en de relatie tot het natuurlijke 
landschap?

De monsters geven geen compleet beeld van de genuttigde voedselgewassen of de manier 
waarop deze werden verwerkt, maar dankzij de vele soorten van akkers, tuinen en ruderale 
plaatsen waarvan resten zijn gevonden is er wel enig inzicht in de mogelijkheden voor land- en 
tuinbouw rond de nederzetting. Er waren zowel voedselarmere als voedselrijkere (bemeste?) 
gronden aanwezig, waar men gedurende een groot deel van het jaar oliehoudende gewassen 
als raapzaad en lijnzaad, maar zeer waarschijnlijk ook granen verbouwde. In moestuinen en 
boomgaarden in of bij de nederzetting teelde men vermoedelijk zelf de volgende groenten, 
kruiden, noten en vruchten: koriander, radijs, walnoten, kroosjes, peren, bramen en 
vlierbessen. Er zijn, mede door de schaarste aan resten van cultuurgewassen in de monsters uit 
beide perioden, geen duidelijke veranderingen te constateren in de bestaanseconomie, althans 
wat betreft het plantaardige deel van de voeding. 

2) Hoe zag het landschap er uit aan het begin van de Merovingische bewoningsperiode?

Het beeld dat de macrorestenmonsters geven van het landschap is zoals te verwachten 
zeer locaal. Met name de vegetatie rond de waterput en op het erf komt goed in beeld; de 
vegetatie rond de nederzetting beperkter. Dit heeft te maken met de afstand die de betreffende 
macroresten moeten ‘afleggen’ tot de waterput en met de kans om er werkelijk in terecht te 
komen, bijvoorbeeld middels afval van land- en tuinbouwactiviteiten of met de mest van het 
vee. Zo zijn daar:

i) waterplanten en planten van oevers en natte storingsmilieus (uit de waterput en de directe 
omgeving van de waterput);

ii) planten van akkers, tuinen en ruderale plaatsen (van het erf en de directe omgeving van de 
nederzetting);
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iii) planten van heide en veen en struweel/bos (de wijdere omgeving).

N.B. Het is overigens waarschijnlijk dat er rond de waterput zelf veel bomen stonden.

3)Was er in deze vroegste nederzettingsfase sprake van ontginning?

In de Merovingische periode is menselijke invloed waar te nemen op het natuurlijke landschap 
in de vorm van planten die mogelijk nieuwe open plekken in het bos vertegenwoordigen 
(kaalslag), planten van heide en veen (ontginning, begrazing) en planten van kale, vochtige, 
dichtgeslagen grond (inrichting van het landschap door de aanleg van karresporen, paadjes, 
akkers, het graven van plassen en het afplaggen van stukken grond). De omgeving was 
zeer waarschijnlijk nog niet vervuild; hiervan getuigt de vondst van liggend of gevleugeld 
hertshooi, dat o.a. in het zeer schone water van vennetjes groeit. De menselijke invloed lijkt 
sterker te worden in de Karolingische periode. Er zijn dan ook meer tredplanten (betreding 
van het landschap door mens en dier). Voor een gedetailleerder beeld van de bestaansecomie 
in beide perioden en voor beter zicht op het omringende landschap ontbreken echter de 
broodnodige gegevens uit archeozoölogisch en pal�nogisch onderzoek.

4) Hoe verhouden de resultaten van dit onderzoek zich tot gegevens van naburige vindplaatsen 
uit dezelfde archeologische perioden?

Alhoewel er nog weinig archeobotanische onderzoekgegevens zijn van de Vroege 
Middeleeuwen in Zuid-Nederland is er voor de nederzetting van Horst goed 
vergelijkingsmateriaal voorhanden uit de (voornamelijk) Merovingische waterputten in 
Geldrop. Daarin zijn eveneens kruiden en vruchten aangetroffen: mogelijk werden in 
Geldrop kroosjes, appels of peren en bramen geteelt. De Geldropse waterputten bevatten - in 
tegenstelling tot die in Horst - ook verkoolde resten van de cultuurgewassen haver, rogge, gerst 
en lijnzaad. De spaarzame resten van haver/oot en lijnzaad die in Horst werden gevonden, 
zijn onverkoold; voor het gebruik van andere granen is alleen indirect bewijs. In Geldrop zijn 
verder aanwijzingen voor geïmporteerde danwel nieuw geintroduceerde vruchten (vijgen) 
en kruiden (bonenkruid en dille); het in Horst gevonden kruid koriander dateert al uit de 
Romeinse tijd. De bijzondere vondst van een zaadje van radijs in de Karolingische waterput 
van Horst heeft alleen tegenhangers in Romeins Uitgeest en zeventiende-eeuws Harlingen. 
Qua milieu lijken de nederzettingen Geldrop en Horst wel wat op elkaar: planten van akkers 
en tuinen op voedselarme tot voedselrijkere zandgronden, ruderale plaatsen, oevers- en natte 
storingsmilieu’s, heide- en bos. Een verschil is dat de Merovingische putten in Geldrop (reeds) 
zaden van graslandplanten bevatten en de Merovingische waterput van Horst niet. Het is 
daarom niet ondenkbaar dat de ontginningen van het landschap in Geldrop van een eerdere 
datum zijn. 
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Bijlage 1

Analysegegevens botanische macroresten

Tenzij	anders	vermeld	betreft	het	niet-verkoolde	resten.	Legenda:	VMEB	=	Merovingisch;	VMEC	=	Karolingisch;

	WP	=	waterput;	onderk.	=	onderkant;	cf.	=	con forma;	sp.	=	species;	indet	.	=	niet	determineerbaar;

	v	=	verkoold;	+	=	1-9;	++	=	10-99;	+++	=	100-999;	++++	=	1000	of	meer

periode/fase VMEB VMEC   

put 18 13

deel van spoor onderk. onderk.

vondstnummer 91 61

volume (in liters) ca.	1,5 ca. 7

context WP WP

spoornummer 74 46   

CULTUUR-	EN	GEBRUIKSPLANTEN

granen

Avena	sativa/fatua 1 . haver/oot

oliehoudende zaden

Brassica	rapa . 2 raapzaad

Linum	usitatissimum,	fragment 1 . lijnzaad

groenten en kruiden

Coriandrum sativum . 1 koriander

Raphanus sativus . 1 radijs

vruchten en noten

Juglans	regia,	bijna	complete	noten 2 . walnoot

Juglans	regia,	schaalfragmenten + . walnoot

Prunus	domestica	ssp.	insititia 1 1 kroosjes

Prunus	domestica	ssp.	insititia,	fragmenten + . kroosjes

Pyrus	communis 1 . peer

Pyrus	communis,	steencellen + . peer

Rubus fruticosus . 13 braam

Sambucus	nigra 2 . gewone vlier

WILDE	PLANTEN

Planten van akkers en tuinen (* = voedselrijke akker; ** = moestuin)

Anagallis arvensis** . ++ rood guichelheil

Anthemis arvensis + . valse kamille

Echinochloa crus-galli** + + hanenpoot

Euphorbia helioscopia** . + kroontjeskruid

Fallopia convolvulus . + zwaluwtong

Fumaria	officinalis* . + gewone duivenkervel

Lamium	album/purpureum** + + witte/paarse/ingesneden	dovenetel

Papaver	argemone . + ruige klaproos

Raphanus	raphanistrum,	hauwdeel + + knopherik

Raphanus	raphanistrum,	hauwdeel	met	zaad + + knopherik
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VMEB VMEC

Rumex	acetosella ++ ++ schapenzuring

Rumex	acetosella,	vruchtklep . + schapenzuring

spoornummer 74 46   

Scleranthus	annuus + ++ eenjarige hardbloem

Sonchus	asper** . + gekroesde melkdistel

Stachys	arvensis** + . akkerandoorn

Stellaria	media	L.* +++ ++ vogelmuur

Spergula	arvensis ++ ++ gewone spurrie

Thlaspi arvense* . + witte krodde

Viola	arvensis-type . + (akker)viooltje

Ruderaalplanten (***= mesthoop; **** = kaalslag; t = 

tredplant)

Capsella bursa-pastoris + ++ herderstasje

Carex	distans/extensa	(t) . + zilte	zegge/kwelderzegge

Chelidonium majus**** . + stinkende gouwe

Chenopodium album*** + ++ melganzenvoet

Juncus cf. articulatus (t) . + rus,	lijkend	op	zomprus

Fallopia dumetorum**** + heggenduizendknoop

Galeopsis	bifida/speciosa/tetrahit**** + + gespleten	hennepnetel-type

Malva sp.**** + . kaasjeskruid

Persicaria	lapathifolia*** ++ ++ beklierde duizendknoop

Persicaria	lapathifolia	v*** + . beklierde	duizendknoop/perzikkruid

Persicaria	cf.	minor . + (kleine) duizendknoop

Plantago	major	L.	(t) . ++ grote/getande	weegbree

Poa	annua	(t) + +++ straatgras

Poa	pratensis/trivialis**** +++ . veldbeemdgras/ruw	beemdgras

Polygonum	aviculare	(t) + +++ varkensgras

Solanum	nigrum	L. ++ + zwarte/beklierde	nachtschade

Solanum	dulcamara**** . + bitterzoet

Stellaria	graminea**** + . grasmuur

Urtica dioica**** ++ +++ grote brandnetel

Urtica urens ++ + kleine brandnetel

Verbena	officinalis**** + ++ ijzerhard

Waterplanten

Callitriche sp. . + sterrenkroos

Lemna	sp. + + eendenkroos

Planten van oevers en natte storingsmilieus

Carex	acuta/elata/nigra + + scherpe/zwarte/stijve	zegge

Carex	appropinquata/paniculata + + paardenhaar-/pluimzegge

Digitaria ischaemum + + glad vingergras

Hypericum	humifusum + . liggend hertshooi

Juncus bufonius + ++ greppelrus

Mentha	aquatica/arvensis . ++ watermunt/akkermunt

cf.	Menyanthes	trifoliata? + . lijkend op waterdrieblad

Persicaria	hydropiper + ++ waterpeper

Poa	palustris ++ . moerasbeemdgras
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VMEB VMEC

Ranunculus sardous + ++ behaarde boterbloem

Sagina	apetala/procumbens ++ + tengere/liggende	vetmuur

Tripleurospermum maritimum . + reukeloze kamille

Typha	sp. + . lisdodde

Veronica	beccabunga-type . + beekpunge-type

Planten van (vochtige) graslanden

Carex	disticha/elongata	(vochtig) . + tweerijige/elzenzegge

Luzula	cf.	multiflora	(vochtig) . + (veelbloemige) veldbies

spoornummer 74 46   

Picris	hieracioides . + echt bitterkruid

Potentilla	reptans	(vochtig) . ++ vijfvingerkruid

Prunella	vulgaris	(vochtig) . + brunel

Rhinanthus sp. (vochtig) . + ratelaar

Planten van heide en veen

Calluna vulgaris + + struikheide

Calluna	vulgaris,	takje + struikheide

Carex	flava-type . + gele	zegge-type

Epilobium palustre . + moerasbasterdwederik

Potentilla	erecta + + tormentil

Juncus	squarrosus . ++ trekrus

Juncus cf. subnodulosus . + rus,	lijkend	op	paddenrus

Sphagnum	sp.,	blad . + veenmos

Planten van struweel/bos

Achillea millefolium + + gewoon duizendblad

Betula	pubescens + + zachte berk

cf.	Corylus	avellana,	helmhokken	met	pollen + . lijkend op hazelaar

Humulus	lupulus . + hop

Moehringia trinervia + . drienerfmuur

mos,	indet. ++ . mos (drie verschillende soorten)

Planten van diverse standplaatsen

Agrostis sp. + . struisgras

Agrostis/Poa . ++ struisgras/beemdgras

Carex	sp.,	in	urntje . + zegge

Chenopodiaceae . + ganzevoet-achtigen

Juncus	articulatus-type . + zomprus-type

Juncus	effusus-type . ++ pitrus-type

Myosotis	sp. . + vergeet-mij-nietje

cf.	Poaceae,	stengelfragm. . + lijkend op grassen

Rumex	crispus-type + + krulzuring-type
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OVERIG

VMEB VMEC

niet determineerbaar

Indet.,	houtfragment ++++ +++

Indet.,	takje	(met	bladknoppen) + .

Indet.,	blad + +

Indet.,	zaad . +

dierlijke waterorganismen

Daphnia,	ephippium . +

Moina,	ephippium . +

overige dierlijke resten

kevers,	diverse	onderdelen ++ +

mijt ++ .

wormei + +

vliegenpop + +

archeologica

aardewerk/leem . +

houtskool indet. ++ ++

botfragmenten,	verbrand . +

botfragmenten,	onverbrand . +

brokjes mest + .
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Samenvatting en synthese
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Het waarschijnlijk oudste erf (7e eeuw) van de opgraving op het Meterikse veld te Horst aan de Maas kan 
beschouwd worden als een van de mooiste en meest intacte opgegraven erven. Het wordt niet verstoord 
door latere bewoning en de drie hoofdgebouwen liggen exact langs dezelfde as. De waterput ligt langs het 
hoofdgebouw, een drieschepige boerderij, en de boomstam uit de put kon dendrochronologisch gedateerd 
worden. De kapdatum van deze 80 cm dikke eik ligt rond 630. De datering van het gehele erf is hieraan 
opgehangen. 
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10 SAMENVATTING EN SyNTHESE

Tot voor kort werd voor het gebied tussen Horst en Venlo aangenomen dat het nagenoeg  
onbewoond was tussen de Romeinse tijd en de late Middeleeuwen. Dit beeld werd mede 
bepaald door de nabijheid van de uitgestrekte natuurlijke barriere van De Peel, dat ook 
nu nog steeds een grens vormt, maar dan tussen de provincie Noord-Brabant en Limburg. 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd voorzichtig geconstateerd dat het waarschijnlijk een 
nederzetting betrof uit de Karolingische periode vanaf het midden van de 8e eeuw die werd 
voortgezet tot in de late Middeleeuwen, de 11e-12e eeuw. De opgraving heeft uitgewezen 
dat het om een aanzienlijk vroegere nederzetting gaat en dat het terrein tussen 630 en 1000 
continu bewoond bleef. De opgraving leverde maar liefs 42 plattegronden van gebouwen op en 
vier boomstam-waterputten. Deze plattegronden zijn door de wat lemige zandgrond relatief 
goed bewaard gebleven, dat wil zeggen dat de afdrukken van de paalkuilen door hun donkere 
kleur zich scherp aftekenden tegen het gele dekzand. Bij twee plattegronden was zelfs nog een 
afdruk van de wand zichtbaar. Het gehele overzicht aan sporen en de vondsten, voornamelijk 
bestaande uit aardewerkfragmenten, maakte het mogelijk om de plattegronden te dateren, zelfs 
om gehele boeren erven per stuk bestaande uit een boerderij, een grote schuur, een waterput 
en vaak nog één of meerdere kleinere gebouwtjes voor oogstopslag, te reconstrueren. Deze 
boerenerven konden ten opzichte van elkaar in de tijd geplaatst worden waardoor we de 
bewoningsgeschiedenis van enkele boerenfamilies van generatie op generatie kunnen volgen 
vanaf de eerste ontginners in de 7e eeuw tot welvarende boeren in de 10e eeuw. 
Uit het ecologische onderzoek blijkt dat deze eerste bewoners een bosrijk gebied binnen waren 
getrokken, dat zich waarschijnlijk uitstrekte langs de gehele oostelijke Peelrand. Zo werden 
er in de waterputten relatief grote aantallen boompollen aangetroffen, maar ook zaden van 
bomen en bosplanten. In de directe omgeving bevond zich heidegebied, maar ook grasland  
waar ze het vee lieten grazen. Het veengebied, dat waarschijnlijk uitgroeide vanuit de oostelijke 
Peelrand, was ook niet ver weg. Door het ontbreken van determineerbare botresten, door 
de slechte conservering werden vaak alleen nog de tandkapsels aangetroffen in erbarmelijke 
staat, kunnen we niet met zekerheid zeggen hoe de veestapel eruit zag, maar we kunnen 
aannemen dat ze zowel schapen hadden, als enkele runderen en varkens.  Door zowel het 
pollen- als het archeobotanisch macrorestenonderzoek kunnen we wel met enige zekerheid 
zeggen dat ze verschillende soorten graan verbouwden zoals gerst, tarwe, rogge en mogelijk 
haver.38 Vooral rogge, een vanaf de Vroege Middeleeuwen gecultiveerde graansoort, maakte 
een grotere opbrengst mogelijk, omdat dit ook in de winter goed verbouwd kon worden. De 
boeren op het Meterikse Veld hebben naast de gebruikelijke zomergraan ook veel wintergraan 
verbouwd, zo wordt duidelijk uit de gevonden akkeronkruiden. Aanvankelijk zullen de 
oude bosbodems van ontgonnen bosland de akkers een tijd in stand hebben gehouden, 
maar bemesting zal zeker noodzakelijk geweest zijn. Pas na de Vroege Middeleeuwen zal 
de verarming van de grond een groot probleem  geworden zijn, waardoor de zogenaamde 
plaggenlandbouw in gang werdt gezet. Hierbij werden heideplaggen vermengd met mest uit 
de zogenaamde potstallen, waarna het op het land werd aangebracht. Hierdoor onstonden de 
esdekken waarvan op het Meterikse veld, maar een klein restant in de profielen is gezien. Een 
opvallende vondst in de oudste waterput uit 630 is een grote hoeveelheid walnoten. Daarnaast 
zijn er aanwijzingen voor de mogelijke teelt van kroosjes (kleine pruimen), peer, lijnzaad, 
radijs, raapzaad, braam en zelfs koriander, een kruid dat door de Romeinen in ons land is 
geïntroduceerd. Naast de overduidelijke aanwezigheid van walnoten zullen de bewoners ook 

38 Het betreft hier de aanwezigheid van een enkele korrel van haver, maar dit kan ook de wilde variant, oot  
 zijn.
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hazelnoten hebben gegeten.39 Dit vertelt ons vooral dat de bewoners behalve de archeologisch 
zichtbare voedselbronnen ook nog talloze andere soorten voedel tot hun beschikking hadden, 
waaronder noten, fruit en mogelijk soms ook gevogelte en wild, als dit laatste niet was 
voorbehouden aan de plaatselijke landheer. Een belangrijke conclusie die uit het onderzoek 
van de archeobotanische macroresten uit de twee waterputten getrokken kan worden is de 
duidelijke toename van menselijke invloed op de omgeving. Dit kan ook als een concrete 
aanwijzing gezien worden dat de bewoners uit de 7e eeuw inderdaad tot de eerste generatie  
van ontginners behoorde. 
Ook wat betreft andere vondstgroepen moeten we het doen met kleine aanwijzingen dat er 
beduidend meer is geweest dan wat de archeologen toevallig hebben aangetroffen. Zo wijst het 
ene glasfragment erop dat er zeker ook luxegoederen zijn geweest. De maalsteenfragmenten 
wijzen op directe verwerking van het eigen verbouwde graan. Bovendien kwamen deze 
maalstenen van tefriet via handel vanuit het Duitse Eifelgebied de nederzetting binnen, 
net als een groot deel van het aardewerk, dat afkomstig was uit het Rijnland. Ongetwijfeld 
kwamen er met deze producten ook nog tal van andere producten mee waarvan we niets meer 
terugvinden. De slijpstenen zijn de enige concrete getuigenis dat de bewoners tal van ijzeren 
gereedschap hebben gehad zoals messen. De ijzerslakken geven aan dat er ter plaatse en op 
kleine schaal ook ijzer werd bewerkt. Kortom men was in grote mate op zichzelf aangewezen in 
deze periode, maar er waren wel structurele contacten en banden met de buitenwereld.
Wat de status was van de eerste bewoners is niet met zekerheid te achterhalen. Ontginningen 
werden vooral in de late Middeleeuwen aangestuurd of gecontroleerd door de plaatselijke 
landheer of door kloosters, die vaak ook weer onder een lokale vorst stonden, maar voor deze 
vroegmiddeleeuwse periode is dat onduidelijk en zeker op basis van archeologie niet te zeggen.
Het gebied maakte feitelijk deel uit van het Merovingische rijk, waarvan de machtcentra 
zuidelijker lagen in België en Noord-Frankrijk en het Duitse Rijnland, feitelijk voormalige 
Romeinse provincies. Maar juist in Limburg bevonden zich ook enkele koninklijke domeinen 
zoals bij Meerssen en Maastricht. Iets noordelijker en dichter bij Horst lag bovendien één 
van de vroegste kloosters van ons land, namelijk in Susteren. Dit klooster werd in 714 door 
de hofmeier Pepijn aan Willibrord geschonken om daar een gemeenschap van Iers-Schotse 
monniken te herbergen. Kortom de machtigen waren in de buurt, maar vermoedelijk lagen 
Horst en omgeving, met vooral de enorme wildernis van de Peel aan de westzijde in de 
7e eeuw toch in tamelijk leeg en perifeer en woest gebied.40 Het is onwaarschijnlijk dat er 
zich zomaar vrije boeren op eigen initiatief vestigden in dit nog bosrijke gebied, zo zat de 
vroegmiddeleeuwse maatschappij niet in elkaar. Het was een zeer gelaagde samenleving 
waarbij de brede onderlaag van de samenleving weinig te zeggen had. Iedereen had wel een 
soort afhankelijkheidrelatie met een persoon die weer hoger op de sociale ladder stond, een 
plaatselijke heer, een hertog, een bisschop en uiteindelijk de koning. Het is wel mogelijk 
dat een familie toestemming kreeg om het Meterikse Veld te ontginnen, bijvoorbeeld voor 
bewezen goede diensten. De boeren moesten hiervoor wel een deel van de opbrengst aan de 
plaatselijke heer of abdij afstaan. 

De eerste nederzetting op het Meterikse Veld kunnen we zien als een “Einzelhof ”, een 
alleenstaande boerderij, een losstaand boerenerf met alle bovengenoemde ingrediënten 
eromheen, maar zonder directe buren. Dorpen bestonden nog niet. We kunnen natuurlijk 
niet zeggen waar de dichtstbijzijnde andere boerderij lag, maar  alleen bij Venra� zijn tot nu 
toe gelijktijdige nederzettingen aangetroffen, zoals St Antonisveld. Andere bekende Noord-

39 Van de hazelaar zijn alleen de zogenaamde helmhokken gevonden, de verpakking waarin de pollen  
 hebben gezeten (zie hst archeobotanie).

40 Zie bijvoorbeeld Blok, 1974.
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Limburgse gelijktijdige nederzettingen kennen we uit de omgeving van Venlo en Weert. 
Waarschijnlijk zijn er wel degelijk meer van dit soort “pioniers-nederzettingen” geweest maar 
omdat deze tamelijk dun verspreid liggen tussen de Peel en de Maas is de kans deze aan te 
treffen tamelijk klein. De nederzetting op het Meterikse Veld is dan ook een schot in de roos 
voor de Noord-Limburgse archeologie. 
Het oudste boerenerf op het meterikse Veld is bovendien ook nog het enig archeologische 
vrijliggende erf van de opgraving. Dat wil zeggen dat de sporen van de boerderij en 
schuurplattegronden niet worden verstoord of zijn vergraven door sporen uit jongere 
bewoningsfases. De richting van de plattegronden ligt bovendien exact langs eenzelfde as. De 
gebouwen stonden parallel aan of haaks op elkaar. Er stonden minstens twee en mogelijk drie 
grote gebouwen op dit erf, een boerderij van 16 bij 9 meter (plattegrond 5) en een gebouw van 
circa 7 bij 14 meter (plattegrond 17). Beide plattegronden vielen op doordat de paalkuilen 
zich strak en als regelmatige rechthoekige vlekken aftekenden. Dit staat in schril contrast met 
de paalkuilen van alle andere 22 grote plattegronden. Een tweede grote schuur (plattegrond 
8) met nagenoeg dezelfde indeling en afmetingen kan gezien worden als de vervanger van 
de andere schuur. Bij al deze plattegronden zien we cultureel bepaalde invloeden, die wijzen 
op de achtergrond en herkomst van de ontginners. Van de boerderijplattegrond kennen we 
goed vergelijkende plattegronden uit Merselo en Geldrop. Daaruit valt niet te concluderen 
dat de bewoners van beide boerderijen elkaar kenden, maar wel dat de boerderijen volgens 
een bepaalde bouwtraditie werden geconstrueerd. Deze bouwtechnische kennis werd 
vermoedelijk van vader op zoon doorgegeven en waren bepaalde groepen binnen zo’n 
plaatselijke samenleving hierin mogelijk gespecialiseerd. Dit verklaart waarom je binnen één 
gebied soms identieke plattegronden aantreft. Bij de andere twee grote plattegronden valt 
op dat één ruimte, die ongeveer een vijfde uitmaakt van de totale lengte, is afgescheiden van 
de hoofdruimte. Dit verschijnsel kennen we van meer boerderijen uit deze periode in andere 
delen van het land. Archeologen hebben hieraan een specifieke functie willen toeschrijven, 
die vermeld wordt in vroegmiddeleeuwse wetteksten onder andere de Lex Salica, een wettekst 
opgeschreven voor de Salische Franken, binnen wiens gebied ook Horst-Meterik ligt. In 
deze tekst worden cellaria aut genicium genoemd, ruimtes die voorbehouden waren aan 
vrouwen, veelal verklaard als weefhutten.41 De productie van textiel was immers essentieel en 
het product ook zeer handelswaardig. Hoewel het niet betwijfeld wordt dat plattegrond 5 de 
boerderij van dit erf betreft, is het natuurlijk niet geheel zeker dat de gebouwen 8 en 17 per 
se schuren zijn geweest. Deze plattegronden zijn iets kleiner en hebben een wezenlijk andere 
constructie, maar in Zuidnederlandse vroegmiddeleeuwse nederzettingen komen wel degelijk 
tweeschepige boerderijen voor, bijvoorbeeld in Geldrop.42 Deze zijn vaak wel breder dan 
plattegrond 8 en 17. Deze aanname om beide plattegronden schuren te maken is gebaseerd 
op de vergelijking met noordelijke nederzettingen waar kleine tweeschepige plattegronden 
voorkomen naast beduidend grotere en vooral langere woonstalhuizen. Op het Meterikse Veld 
zijn de verschillen tussen de gebouwen in  dit geval beduidend minder. Het is ook opvallend 
dat we dit verschijnsel alleen op het eerste en oudste erf aantreffen. In alle andere gevallen is 
het onderscheid tussen hoofdgebouw, de boerderij en bijgebouw, de schuur of stal, alleen al op 
grond van de grootte direct te maken. 

Het oudste erf op het Meterikse Veld kreeg echter snel een nabije buur. Dit kan ontstaan 
zijn omdat de nieuwe generatie een eigen plek nodig had. Van dit tweede boeren erf hebben 
we echter alleen een deel van een plattegrond dat van de boerderij geweest kan zijn en een 
gedateerde boomstam-waterput, met houten planken uit een boom die ongeveer na 642 is 

41  Zie bijvoorbeeld Heidinga 1987, 49 en 54. 
42   Theuws 1996, 761. Afb. 620.
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gekapt. Dergelijke uitgeholde boomstammen met diameters tussen de 80 cm en één meter 
tonen ons wel het oude eikenbos in de directe omgeving. Het lijkt er dus op dat rond het 
midden van de 7e eeuw minimaal twee boerenerven gelijktijdig bestonden op het Meterikse 
Veld. Aan het eind van de 7e eeuw wordt het oudste erf waarschijnlijk vervangen door een 
vergelijkbaar ingedeeld erf op slechts enkele tientallen meters naar het oosten. We zien een 
vergelijkbare boerderijplattegrond, maar met bijgebouwen die toch echt aanzienlijk kleiner 
zijn en vooral een opslagfunctie gehad lijken te hebben. Het zijn korte smalle gebouwen met 
diep ingegraven palen, die makkelijk een verhoogde vloer konden dragen om de oogst veilig op 
te slaan. We zien in deze periode dus wel de nederzetting groeien van een enkel boerenerf tot 
minimaal twee gelijktijdige boerderijen. Dit strookt geheel met de nederzettingsontwikkeling 
die in bijvoorbeeld oostelijk Brabant, de Kempen is gesignaleerd.43  
In de tijd dat Angelsaksische missionaris Willibrordus in deze streken actief was stonden 
er zeker twee boerenerven op het Meterikse Veld. Het oude erf was toen al verlaten, 
waarschijnlijk omdat het “tweede huis” daar al een keer vervangen was en de boerderij na 
enkele reparaties niet nog een keer opgeknapt kon worden. Een nieuw erf was iets oostelijker 
ingericht.44 De tweede boerderij lag iets zuidelijker en ook hier was de eerste boerderij al 
vervangen door een tweede, maar op exact dezelfde locatie.45 Van dit erf hebben we een aardig 
compleet beeld, hoewel we ook een deel van de tweede boerderijplattegrond missen. We zien 
hier een iets kleinere tweede boerderij, plattegrond 4, naast staan. Daar tussenin stonden 
kleine bijgebouwen zoals vier- en zespalige spiekers voor de opslag van graan en twee vijfpalige 
hooibergen. Een kleine schuur en een boomstam-waterput lagen iets ten zuiden van de grote 
boerderij. Belangrijk is het feit dat dit erf op dezelfde plaats bleef, terwijl we in de voorgaande 
7e eeuwse fase de erven nog verschuiven van de ene naar de andere lokatie. Toen had men 
blijkbaar nog de ruimte of de keuze om dat te doen. Dit erf wordt zelfs nog een derde keer 
hernieuwd.46

Aan het einde van de 8e of het begin van de 9e eeuw wordt er een “nieuw erf ” ingericht. Dit erf 
werd echter duidelijk begrensd door een brede greppel. Waarschijnlijk is dit erf de vervanger 
van het hoofderf dat iets noordelijker lag. Behalve de duidelijke erfbegrenzing zien we ook 
een zeer groot en zwaar bijgebouw in het verlengde van de boerderij liggen. Hieruit kunnen 
we op zijn minst concluderen dat het de bewoners goed afging. Dit erf is het tweede dat over 
minstens drie generaties bewoond blijft. In deze periode is er sprake van een reorganisatie van 
de landbouw. Zo weten we dat er in deze periode onder Karel de Grote een economische en 
culturele bloeiperiode op gang kwam. Dit had te maken met het sterke centrale bestuur en de 
politieke stabiliteit die hieruit voortkwam. Archeologisch is dit zichtbaar in de toename van 
het aantal nederzettingen in het hele land, dat in deze periode in zijn geheel deel uitmaakte 
van het Karolingische rijk. Het is mogelijk dat de “schaalvergroting” in de landbouw, door tal 
van vernieuwingen, zijn neerslag vindt in de vergroting van de boerderijen en voorraadschuren 
en de gemarkeerde omheining van het centrale erf op het Meterikse Veld. De economische 
basis hiervoor lag op de akkers van de boeren, die zoals we uit het archeobotanische onderzoek 
kunnen opmaken, ook wintergraan verbouwden en waarschijnlijk steeds grotere opbrengsten 
uit hun land konden halen. 
Het centrale erf werd tot driemaal toe opnieuw ingericht tot er in de jongste bewoningsfase, 
waarschijnlijk aan het einde van de 10e eeuw een boerderij stond van 24 bij 13 meter, langer en 
breder dan al zijn voorgangers. Toch was dit ook in de 10e eeuw niet de enige boerenhoeve op 
het Meterikse Veld. 

43   Theuws 1996, 767. 
44   Erf 2 vervangt erf 1. Plattegrond 5 wordt vervangen door plattegrond 12.
45   Het erf blijft bewoond. Plattegrond 21 wordt vervangen door plattegrond 20.
46   Plattegrond 20 wordt vervangen door plattegrond 19.



1�9

Zuidelijker lag een tweede omgreppelde erf dat al vanaf de 9e eeuw in gebruik was genomen 
en ook hier bleef men  zeker twee en mogelijk drie generaties lang op dezelfde plek. Daarna 
onttrekt de nederzettingsontwikkeling zich aan het archeologische blikveld. Binnen het 
opgravingsterrein is niets aangetroffen dat dateert in de 11e of 12 eeuw, maar het kan goed 
zijn dat deze bewoningsfases zich onder de huidige bebouwing bevinden. Uit losse vondsten 
van aardewerk uit het esdek, de laatmiddeleeuwse akkerlaag, weten we dat er in ieder geval in 
de 14e eeuw weer in de nabijheid werd gewoond. In die tussenliggende periode zullen er ook 
zeker boerderijen gestaan hebben, ze zijn alleen nog niet gevonden.
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BIJLAGE 1 DENDROCHRONOLOGIE DOOR DENDROLAB (M. DOMINGUES-DELMAS)

 

Briefrapport 2006-022

Van: M. Domínguez Delmás Betreft: Uitslag vooronderzoek en
dateringsonderzoek

Aan: Dhr C. Verbeek Datum: 20 september 2006

BILAN

Postbus 90903
5000 GD Tilburg

Geachte heer Verbeek,

Wij onderzochten voor u 12 hout monsters (eik, Quercus sp.) uit de opgraving Horst-Meterik (offerte 041-06-
dendro Horst-Meterik) op geschiktheid voor dendrochronologisch onderzoek. Vier van deze monsters zijn 
uiteindelijk geselecteerd en onderzocht. De volgende dendrochronologische dateringen zijn het resultaat:

Projectnr/
Monsternr.

Dendrolab code Jaar waarin/waarna
de boom is geveld

Overschrijdingskans
van de Datering

Referentie
chronologie

Horst 16738/
Spoor 41, vondstnr 41, plank 6

hmw00010 ná 642 AD ± 6 99,99% NLVLAAND

Horst 16738/
Spoor 41, vondstnr 49, plank 7

hmw00021 ná 633 AD ± 6 99,95% NLVLAAND

Horst 16738/
Spoor 74, vondstnr 95, monster 3

hmw00060 629 AD + 1 99,90% hmw1_2mm

Horst 16738/
Spoor 74 (vondstnr onbekend)

hmw00071
Zomer/winter 630 

AD
99,00% hmw1_2mm

Uit de metingen hmw00010 en hmw00021 kon een middelcurve (hmw1_2mm) worden samengesteld, welke 
een zeer hoge t-waarde (THO) geeft bij vergelijking met de referentiechronologie NLVLAAND. Dit is een 
zeer sterke indicatie voor het mogelijke herkomstgebied. Met de middelcurve konden vervolgens ook 
hmw00060 en hmw00071 worden gedateerd. Hmw00060 en hmw00071 lijken zo sterk op elkaar, dat aan mag 
worden genomen dat het gaat om hout van dezelfde boom. De resulterende “boomcurve” hmw6_7mm geeft 
goede statistische waarden (THO, Gl en p) in vergelijking met zowel de middelcurve hmw1_2mm alsook met 
een vindplaatschronologie van eiken uit Aarle-Rixtel. 

Voor een toelichting van begrippen en voor de gebruikte referentiechronologiën zie bijlage 3.

Overschijdingskans van de datering De kans dat de gevonden overeenkomst met de referentiechronologie niet op toeval berust. 
Deze waarde is gebaseerd op de Gleichläufigkeit tussen de twee vergeleken meetreeksen, ook 
wel %PV genoemd (percentage of parallel variation, Jansma, 1995);

Verantwoording van de datering Dendrochronologische dateringen door DendroLab NL zijn gebaseerd op een combinatie 
van waarnemingen: a) vergelijking en relatieve datering van de jaarringpatronen binnen een 
vindplaats/bouwfase; b) vergelijking van deze jaarrinpatronen met meerdere absoluut 
gedateerde refrentiechronologiën. Deze vergelijkingen zijn statistisch onderbouwd en worden 
visueel gecontroleerd. Wanneer observaties elkaar ondersteunen en bevestigen, wordt de 
datering geaccepteerd als zijnde correct.
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Labresultaten, behorend bij:

Briefrapport 2006-022 Horst-Meterik

Dendrolab

code

N Kern (K) Spint ontbrekende 

ringen

Wankant

(WK)

Eerste

jaar

Laatste

jaar

Referentiechronologie THO Gl (%) p

hmw00010 183 - - ≥ 20 ± 6 - 440 AD 622 AD NLVLAAND* 8,36 67,5 0,0001

hmw00021 188 - - ≥ 20 ± 6 - 426 AD 613 AD NLVLAAND* 7,04 63,3 0,0005

hmw00060 95 - 27 - +1 535 AD 629 AD hmw1_2mm 4,42 67,6 0,0010

hmw00071 76 - 21 - WK 555 AD 630 AD hmw1_2mm 4,87 66,2 0,0100

hmw1_2mm 197 - - - - 426 AD 622 AD NLVLAAND* 9,47 65,2 0,0001

hmw6_7mm 96 - 21 - WK 535 AD 630 AD
hmw1_2mm
AARLERIX*

5,56
5,10

75,3
66,1

0,0001
0,0050

(*datering tot stand gekomen in samenwerking met Stichting RING)

Bijlage 2

Afbeeldingen 

Afb. 1. Gedateerde meetreeksen (Blauw: hmw00010; rood: hmw00021; grijs: hmw00060; groen: hmw00071). y-as: 
jaarringbreedtes  in mm*10-2; x-as: kalenderjaar; gestippeld: spinthout.

Afb. 2. Gedateerde middelcurve hmw6_7mm (groen) versus referentiecurve hmw1_2mm (blauw). y-as: jaarringbreedtes  
in mm*10-2; x-as: kalenderjaar.



194

Dendrolab NL, Tuinstraat 27A, 1544 RS Zaandijk, T +31 (0)75 6408395, F +31 (0)75 6224957
M +31 (0)6 17206900, E dendrolab@xs4all.nl, I www.dendrolab.nl

Bijlage 3

Toelichting begrippen

N totaal aantal jaarringen in het houtmonster;

Kern (K) (geschatte afstand tot) de eerstgevormde (= oudste) jaarring in de stam;

Spint aantal gemeten ringen spinthout. Eik heeft een gemiddeld aantal spintringen van 16 ±5 
bij een boom tot 100 jaar oud, 20 ±6 bij een boom van 100 tot 200 jaar oud, en 26 ±8 bij 
een boom ouder dan 200 jaar (Hollstein, 1980). Bij eikenhout uit het Baltische gebied is het 
gemiddelde aantal spintringen iets lager dan in West-Europa, nl. 15 (+9/-6) (Wazny, 
1990). Grove den (Pinus sylvestris) heeft weliswaar ook duidelijk zichtbaar spinthout, maar 
doordat het aantal spinthoutringen onregelmatig is, is een schatting van de velddatum op 
basis van het aantal waargenomen spintringen niet mogelijk. Fijnspar (Picea abies), lork 
(Larix decidua), zilverspar (Abies alba), iep (Ulmus sp.) en es (Fraxinus excelsior) hebben geen 
spinthout. Uiteraard geeft een aanwezige wankant bij deze soorten wel de precieze 
kapdatum;

Wankant (WK) het geschatte aantal jaarringen tot de wankant, d.w.z. tot de laatstgevormde jaarring 
(direct onder de bast), nodig voor een precieze kapdatum. WKz = wankant zomer, 
hetgeen bij eiken betekent dat de boom geveld is tijdens of na de vorming van het 
zomerhout, maar vóór de vorming van de nieuwe voorjaarsvaten (vanaf maart/april van 
het volgende jaar);

Veldatum de datum waarop de boom geveld is. Als er wankant aanwezig is, is er een absolute 
datering mogelijk. Als er spintringen aanwezig zijn, of zelfs alleen spintgrens, wordt de 
veldatum berekend door het aantal ontbrekende spintringen te berekenen. Als er bij een 
eik van 100 tot 200 jaar oud bijv. 4 spintringen gemeten zijn, is het geschatte aantal 
ontbrekende spintringen dus 16 ± 6. Dit getal wordt bij de datering opgeteld. Als er geen 
spintringen meer op het  monster aanwezig zijn, is het onbekend hoeveel kernhoutringen 
er nog ontbreken. De veldatum ligt dan een onbekend (X) aantal jaren ná de datering van 
de laatste (jongste) ring + de schatting van het ontbrekende aantal spinthoutringen. Bij 
een boom, die 100 tot 200 jaar oud is, is de veldatum dus xxxx AD + X + 20 (± 6);

THO de waarde die resulteert uit een Hollstein Students t-test op de kruiscorrelatie die behoort 
bij de beste match tussen het onderzochte jaarringpatroon en de referentiechronologie;

Gl Gleichläufigkeit of Percentage of Parallel Variation: het percentage van de ringen in het 
onderzochte jaarringpatroon dat aan de referentiechronologie identieke toe- en afnames 
van de breedte vertoont op de door de datering van het patroon aangegeven positie t.o.v. 
de referentiechronologie. De significantie van dit percentage is een functie van de lengte 
in jaren van het onderzochte jaarringpatroon en de referentiechronologie;

p de kans, uitgedrukt als een fractie van 1, dat de gevonden waarde voor Gl per toeval 
optreedt, dus niet op een datering duidt.

Gebruikte referentiechronologiën

Eik:

AARLERIX Mc van verschillende monsters uit Aarle-Rixtel (Stichting RING, unpublished).

NLVLAAND Regio Nederland en Vlaanderen (Jansma & Hanraets, 2004).
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Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor een juiste weergave en interpretatie van de hierboven vermelde kapdata in verdere 
publicaties, ligt bij de opdrachtgever. Zogenaamde post quem-dateringen zullen als zodanig worden benoemd. 
DendroLab NL behoudt zich het recht voor om, in geval van foutieve interpretatie van dendrochronologische 
gegevens, zich te distantiëren van de betreffende publicatie. De naam van DendroLab NL of haar medewerkers mag 
in dat geval niet worden vermeld. De meetreeksen worden door DendroLab NL opgeslagen in een database; de 
conservering en opslag van de meetmonsters zelf wordt overgelaten aan de opdrachtgever. Kosten voor 
terugzending van de monsters zijn eveneens voor rekening van de opdrachtgever.



196

BIJLAGE 2 HOUTDETERMINATIES DOOR DENDROLAB (M. DOMINGUES-DELMAS)

Briefrapport 2007-003 

Van:     M. Domínguez Delmás 

Aan: Mevr. A.M.I. van Waveren 
 BILAN, Fontys Hogescholen 
 Postbus 90903 
 5000 GD Tilburg 

Betreft: Uitslag houtonderzoek 
   en dateringsonderzoek 

Datum: 22 februari 2007 

Geachte mevrouw van Waveren, 

Ik heb voor u 10 stuks hout onderzocht uit de opgraving “Horst Meterik” (offerte 001-07 
Dendro Horst) op geschiktheid voor dendrochronologisch onderzoek. Één van deze monsters 
was uiteindelijk geselecteerd en onderzocht (zie Tafel 1). De resultaten van het 
dendrochronologisch onderzoek zijn weergegeven in tabel 2. 

Tabel 1. Houtsoortbepaling en dendrochronologische vooronderzoek 

Vondsnr. Spoornr. Put Uw opmerkingen Houtsoort Geschikt voor

dendrochronologisch

onderzoek 

61 46 13 Staak binnenkant 2e boomstam Eik (Quercus sp.) --

61 46 13 H-staak binnenkant 2e 
boomstam 

Eik (Quercus sp.) --

66 46 13 Plank uit kern waterput 3 Eik (Quercus sp.) Ja

67 46 13 H-staak binnenkant A Eik (Quercus sp.) --

67 46 13 H-staak binnenkant B Eik (Quercus sp.) --

61 46 13 Staak binnenkant 2e boomstam 
(monsternr moet 67 zijn) 

Eik (Quercus sp.) --

96 74 18 Constructie element waterput Eik (Quercus sp.) --

96 74 18 Constructie hout waterput 
(balkje?) 

Eik (Quercus sp.) --

98 74 18 Plank uit kern waterput Eik (Quercus sp.) Ja

97 79 18 Plank aangepunt Eik (Quercus sp.) Ja
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Tabel 2. Dendrochronologische datering 

Vondsnr

.

Spoornr. Dendrolab NL 

code

Jaar waarna 

de boom is geveld 
2)

Zekerheid van de 

datering (1 - p) 
1)

Referentiechronologie

098 74 2hst0010 ná 649 AD  6 >99,98% NLBRAB01

Aanvullende informatie over de laboratoriumresultaten, de gebruikte statistiek of 
referentiechronologiën, kunt u vinden in de bijlagen. 

1) Zekerheid van de datering De kans dat de gevonden overeenkomst met de 
referentiechronologie niet op toeval berust. Deze waarde is 
gebaseerd op de Gleichläufigkeit tussen de twee vergeleken 
meetreeksen, ook wel %PV genoemd (percentage of parallel 

variation, Jansma, 1995); 

2) Verantwoording van de datering Dendrochronologische dateringen door DendroLab NL zijn 
gebaseerd op een combinatie van waarnemingen: a) 
vergelijking en relatieve datering van de jaarringpatronen 
binnen een vindplaats/bouwfase; b) vergelijking van deze 
jaarrinpatronen met meerdere absoluut gedateerde 
refrentiechronologiën. Deze vergelijkingen zijn statistisch 
onderbouwd en worden visueel gecontroleerd. Wanneer 
observaties elkaar ondersteunen en bevestigen, wordt de 
datering geaccepteerd als zijnde correct. 
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Bijlage 1, 2007-003 Horts Meterik:

Statistische resultaten van het dendrochronologisch onderzoek

Vondsnr. Spoornr. Dendrolab

NL code 

N Spint Ontbrekende

ringen

Wankant

(WK)

Eerste

jaar

Laatste

jaar

Referentiechron. THO Gl (%) p

98 74 2hst0010 152 --  20  6 --

478 AD 

478 AD 

478 AD 

629 AD

629 AD

629 AD

NLBRAB01*

NLNNED01*

NLVLAA01*

5,86

5,48

5,47

65,5

65,8

68,1

0,0002

0,0002

0,0001

(* datering tot stand gekomen in samenwerking met Stichting RING) 

Bijlage 2, 2007-003 Horts Meterik:

Afbeelding van de gedateerde curve 

Afb. 1. Gedateerde curve in groen: 2hst0010; referentiechronologie NLBRAB01 wordt niet weergegeven 

omdat deze niet gepubliceerd is; y-as: jaarringbreedtes  in mm*10
-2

; x-as: kalenderjaar AD.

Bijlage 3, 2007-003 Horts Meterik:

Toelichting begrippen 

N totaal aantal jaarringen in het houtmonster;

Spint aantal gemeten ringen spinthout. Eik heeft een gemiddeld aantal 

spintringen van 16 ±5 bij een boom tot 100 jaar oud, 20 ±6 bij een 

boom van 100 tot 200 jaar oud, en 26 ±8 bij een boom ouder dan 200 

jaar (Hollstein, 1980). Bij eikenhout uit het Baltische gebied is het 

gemiddelde aantal spintringen iets lager dan in West-Europa, nl. 15 

(+9/-6) (Wazny, 1990). Grove den (Pinus sylvestris) heeft weliswaar 

ook duidelijk zichtbaar spinthout, maar doordat het aantal 

spinthoutringen onregelmatig is, is een schatting van de velddatum op 

basis van het aantal waargenomen spintringen niet mogelijk. Fijnspar 

(Picea abies), lork (Larix decidua), zilverspar (Abies alba), iep (Ulmus

sp.) en es (Fraxinus excelsior) hebben geen spinthout. Uiteraard geeft 

een aanwezige wankant bij deze soorten wel de precieze kapdatum;
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Wankant (WK) het geschatte aantal jaarringen tot de wankant, d.w.z. tot de 

laatstgevormde jaarring (direct onder de bast), nodig voor een precieze 

kapdatum. WKz = wankant zomer, hetgeen bij eiken betekent dat de 

boom geveld is tijdens of na de vorming van het zomerhout, maar vóór 

de vorming van de nieuwe voorjaarsvaten (vanaf maart/april van het 

volgende jaar); 

Veldatum de datum waarop de boom geveld is. Als er wankant aanwezig is, is er 

een absolute datering mogelijk. Als er spintringen aanwezig zijn, of 

zelfs alleen spintgrens, wordt de veldatum berekend door het aantal 

ontbrekende spintringen te berekenen. Als er bij een eik van 100 tot 200 

jaar oud bijv. 4 spintringen gemeten zijn, is het geschatte aantal 

ontbrekende spintringen dus 16 ± 6. Dit getal wordt bij de datering 

opgeteld. Als er geen spintringen meer op het  monster aanwezig zijn, is 

het onbekend hoeveel kernhoutringen er nog ontbreken. De veldatum

ligt dan een onbekend (X) aantal jaren ná de datering van de laatste 

(jongste) ring + de schatting van het ontbrekende aantal 

spinthoutringen. Bij een boom, die 100 tot 200 jaar oud is, is de 

veldatum dus xxxx AD + X + 20 (± 6); 

THO de waarde die resulteert uit een Hollstein Students t-test op de 

kruiscorrelatie die behoort bij de beste match tussen het onderzochte 

jaarringpatroon en de referentiechronologie; 

Gl Gleichläufigkeit of Percentage of Parallel Variation: het percentage 

van de ringen in het onderzochte jaarringpatroon dat aan de 

referentiechronologie identieke toe- en afnames van de breedte vertoont 

op de door de datering van het patroon aangegeven positie t.o.v. de 

referentiechronologie. De significantie van dit percentage is een functie 

van de lengte in jaren van het onderzochte jaarringpatroon en de 

referentiechronologie;

p de kans, uitgedrukt als een fractie van 1, dat de gevonden waarde voor 

Gl per toeval optreedt, dus niet op een datering duidt. 

Bijlage 4, 2007-003 Horts Meterik:

Gebruikte referentiechronologiën 

Eik:

NLBRAB01 referentiechronologie van monsters toegepast in de provincie Noord-Brabant, 

Nederland (Ring, n.p.).

NLNNED01 referentiechronologie van monsters toegepast in Noord-Nederland (Ring, n.p.).

NLVLAA01 Nederland en Vlaanderen. Jansma & Haraets, 2004. 
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Bijlage 5, 2007-003 Horts Meterik:
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Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor een juiste weergave en interpretatie van de hierboven vermelde kapdata in verdere 

publicaties, ligt bij de opdrachtgever. Zogenaamde post quem-dateringen zullen als zodanig worden benoemd.

DendroLab NL behoudt zich het recht voor om, in geval van foutieve interpretatie van dendrochronologische

gegevens, zich te distantiëren van de betreffende publicatie. De naam van DendroLab NL of haar medewerkers

mag in dat geval niet worden vermeld. De meetreeksen worden door DendroLab NL opgeslagen in een database;

de conservering en opslag van de meetmonsters zelf wordt overgelaten aan de opdrachtgever. Kosten voor 

terugzending van de monsters zijn eveneens voor rekening van de opdrachtgever.
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BIJLAGE 3 POLLEN DOOR BIAx (M. VAN WAIJEN)

S
1
8
-7
4

S
1
3
-4
6



202

Inventariserend pollenonderzoek aan twee pollenbakken van de opgraving Noord-Limburg 

Horst-Meterik (CIS 16738).

Samenstelling:

De vier genomen submonsters bevatten veel, goed geconserveerd pollen. 

Beide monsters uit S18-74 lijken sterk op elkaar. De AP/NAP verhouding (som 

boompollen t.ov. som niet-boompollen) in het bovenste monster is ongeveer 33/66 (gebaseerd 

op 50 pollenkorrels), de AP/NAP in het onderste ongeveer 40/60. Opvallend is dat onder de 

boomsoorten walnoot opvallend goed vertegenwoordigd is. Wordt normaal de (lokale) 

aanwezigheid van walnoot in pollenspectra geregistreerd met een enkele pollenkorrel, hier 

zijn in beide preparaten vele tientallen pollenkorrels aanwezig. Het pollen van niet-bomen is 

voornamelijk afkomstig van grassen en struikhei. Daarnaast is stuifmeel van diverse 

kruidachtige planten aanwezig. Verder is in beide monsters graan-stuifmeel aangetroffen van 

rogge, tarwe en gerst: in het onderste monster iets meer dan in het bovenste. Meer 

antropogene indicatoren die in de monsters zijn aangetroffen: diverse akkeronkruiden en 

ruderalen (in het bovenste monster iets meer dan in het onderste), de sporen van diverse 

schimmels die goed gedijen op mest als substraat en nogal wat houtskool fragmenten.

Beide monsters uit S13-46 lijken eveneens sterk op elkaar. De AP/NAP verhouding in het 

bovenste monster is ongeveer 40/60 (gebaseerd op 50 pollenkorrels), de AP/NAP in het 

onderste ongeveer 20/80. Het pollen van niet-bomen is voornamelijk afkomstig van grassen 

en struikhei. Daarnaast is stuifmeel van diverse kruidachtige planten aanwezig. Verder is in 

beide monsters in lage concentraties graan-stuifmeel aangetroffen van rogge, tarwe en gerst. 

In het onderste monster is stuifmeel van vlas gevonden. In beide monsters zijn enkele 

akkeronkruiden en ruderalen aangetroffen. In het onderste monster zijn sporen van 

hauwmossen die voorkomen op braakliggende akkers en sporen van diverse mestschimmels 

aanwezig.

Mogelijk vervolgonderzoek:

De preparaten zijn analyse-waardig en maken uitspraken over de toenmalige vegetatie en 

voedingeconomie mogelijk. Als slechts één monster per pollenbak geanalyseerd mag worden 

bestaat geen specifieke voorkeur voor een van beide in S18-74. In S13-46 het onderste het 

soortenrijkst en meest interessant.

Tenslotte is het ,met oog op de opvallend hoge waarde van walnoot stuifmeel over het hele 

profieldeel dat in S18-74 bemonsterd is, interessant om ook macroresten-onderzoek aan deze 

waterput te verrichten. Desnoods aan het materiaal dat nog in de pollenbak aanwezig is, maar 

bij voorkeur aan een groter volume.

1-2-2007

Mark van Waijjen
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BIJLAGE 4 DETERMINATIELIJST VROEGMIDDELEEUWS AARDEWERK

J. de Koning (Hollandia Archeologen)

Afkortingen en verklaringen

Veldnamen tabel:

wp= werkputnummer
v = vondstnummer
s= spoornummer (werkput gerelateerd)
rwb= rand-, wand- of bodemfragment
mae= minimum aantal exemplaren (op basis van het aantal randen)
datering= begindatering aardewerk
ABR= Archeologisch Basis Register
T/F= foto en of tekening gemaakt

Onder veldnaam soort:

MH=Merovingisch handgemaakt aardewerk
MD=Merovingisch draaischijf aardewerk
MKH=Merovingisch/Karolingisch hangemaakt aardewerk
MKD=Merovingisch/Karolingisch draaischijfaardewerk
KH= Karolingisch handgemaakt aardewerk
KD= Karolingisch draaischijfaardewerk
LD= Laatmiddeleeuws draaischijfaardewerk

Onder veldnaam baksel

ro= ruwwandig oxiderend
rred=ruwwandig reducerend
go=gladwandig oxiderend
gred=gladwandig reducerend

h-baksels en w- baksels zie Dorestadt�pologie (Van Es �� Verwers 1980)
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13 10 6 KH h3 kogelpot-zand 2 800 VMC

13 27 7 KH kogelpot h3 1 850 VMC

13 27 7 KD w2 Badorf 1 750 VMC

13 28 7 KH kogelpot h3 grof zand 1 750 VMC

13 13 9 LD Pingsdorf Pingsdorf 1 875 VMD versierd

13 13 9 LD Pingsdorf Pingsdorf 2 875 VMD  

13 18 9 KH h3 kogelpot-zand 2 800 VMC

13 17 10 LD Kan Pingsdorf 9 1 875 VMD geknepen standvoet

13 17 10 KH h3 Kogelpot 3 850 VMC

13 17 10 LD kogelpot Pingsdorf 1 1 875 VMD

13 17 10 KH H	Ic-3 h3 Kogelpot-grijs 1 1 850 VMC x

13 3 17 KD w2 Badorf 1 750 VMC

13 3 17 LD Pingsdorf 1 875 VMD

13 15 17 KH H	Ia-3 h3 Kogelpot 1 1 1 800 VMD x

13 15 17 KD W	III-12 w12 Bolpot-Mayen 1 1 750 VMC x

13 15 17 KD W	III-8 w8 Bolpot-Walberberg 1 1 750 VMC x

13 15 17 KD W	III-12 w12 wrs	Bolpot-Mayen  2 750 VMC  

13 15 17 LD Pingsdorf Pingsdorf 1 875 VMD

13 26 18 LD Pingsdorf 1 875 VMD

13 26 18 KD W	III-9 w9 wrs	Bolpot-Mayen 1 750 VMC

13 26 18 KD W	III-4 w4 wrs	Bolpot-Walberberg 1 750 VMC

13 14 19 KD w2 Badorf 1 750 VMC

13 14 19 KD W	III-12 w12 wrs	Bolpot-Mayen 1 750 VMC

13 16 19 KD W	III-9 w9 wrs	Bolpot-Mayen 1 750 VMC

13 23 25 KH kogelpot h3 1 850 VMC

13 13 33 KH h1 Kogelpot-steengruis 3 750 VMC

13 25 35 MD Knik-

wand?

gladwandig Gepolijst? 1 600 VMB

13 29 41 MD ro 1 600 VMB

13 29 41 MD Knik-

wand?

gladwandig Gepolijst? 1 600 VMB



2
0
6

wp v S soort type baksel omschrijving r w b mae datering ABR T/F opmerkingen

13 29 41 MKD W	III-12 w12 wrs	Bolpot-Mayen 3 700 VMB/
C

13 29 41 KH kogelpot h3 grof zand 1 750 VMC

13 32 41 KD W	III-6 w6 Bolpot-Mayen 1 1 700 VMB/
C

x

13 35 41 MD ro dikwandig 1 600 VMB

13 35 41 MKD W	III-6 w6 Bolpot-Mayen 1 1 750 VMB/
C

x

13 36 41 MKD W	VI-13 w13 grijs Karolingisch 

tuitpot

1 x 675 VMB/
C

x past	aan	V13-36	=	
S41??

13 36 41 MD Knik-

wand

go knikwandpot 1 1 600 VMB x

13 36 41 MKD W	III-12 w12 wrs	Bolpot-Mayen 1 750 VMB/
C

13 36 41 KD w10 Badorf 1 750 VMC

13 36 41 MD ro 1 600 VMB

13 38 41 MD Tonvor-

mig?

ro 1 600 VMB

13 44 41 MD ro geel 2 600 VMB

13 44 41 ? bouwma-

teriaal

steengruis tegula? ROM? zwaar verweerd

13 45 41 MD rred dikwandig 1 600 VMB

13 19 43 KD W	III-9 wrs	Bolpot-Mayen 1 750 VMC

13 19 43 KH kogelpot h3 1 800 VMC

13 24 45 LD kogelpot Paffrath 1 900 VMD

13 24 45 ?D bolle pot grijs 1

13 4 46 KD h1 Kogelpot-steengruis 3 750 VMC

13 4 46 KD W	III-12 w12 wrs	Bolpot-Mayen 1 750 VMC

13 4 46 KD W	III-9 w9 wrs	Bolpot-Mayen 1 750 VMC

13 4 46 KD W	III-6 w6 wrs	Bolpot-Walberberg 1 750 VMC

13 30 46 KD W	III-2 w2 Bolpot-Badorf 1 1 750 VMC x

13 30 46 KH kogelpot h3 1 1 800 VMC
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13 30 46 MD Knik-

wand?

gladwandig knikwandpot 1 600 VMB

13 33 46 MD Knik-

wand

gred knikwandpot 2 600 VMB radstempel

13 33 46 MKD W	VI-13 w13 grijs Karolingische 

tuitpot

1 1 675 VMB/
C

x past	aan	V13-36	=	
S41??

13 33 46 MKD W	III-2 w2 wrs	Bolpot-Badorf 1 750 VMC

13 33 46 KH h1 1 750 VMC

13 58 46 KD w2 Badorf 3 750 VMC

13 58 46 KD w1 Badorf 1 750 VMC

13 59 46 KH H	Ia-1 h1 Kogelpot-steengruis 1 5 750 VMC

13 59 46 KH  h3 kogelpot-zand  1 750 VMC

13 59 46 KD  w1 Badorf   1 750 VMC

13 59 46 MKD W	III-9 oranje wrs	Bolpot-Mayen 1 1 700 VMB/
C

x

13 60 46 KD W	III-12 w12 Bolpot-Mayen 1 750 VMC

13 60 46 KD W	II-2 w2 Tuitpot-Badorf 1 1 750 VMC

13 60 46 KD w2 Badorf 3 750 VMC

13 60 46 MKD W	VII-16 w16 Biconisch-Mayen 1 1 675 VMB/
C

x

13 65 46 KH h3 kogelpot-zand 1 750 VMC

13 65 46 MKD W	VII-16 w16 Biconisch-Mayen 1 x 675 VMB/
C

x eingeglattene linien

13 65 46 MD Knik-

wand

go 1 600 VMB

13 5 49 KH h3 kogelpot-zand 1 800 VMC

13 20 49 KD W	III-6 w6 Bolpot-Walberberg 1 1 750 VMC

13 6 50 KD W	III-9 w9 wrs	Bolpot-Mayen 1 750 VMC

13 54 50 MD ro 1 600 VMB

13 52 51 KH H	Ic-1 h1 Kogelpot 1 1 750 VMC x

13 52 51 MD Tonvor-

mig

ro dekselrand 1 1 600 VMB x

13 56 51 MD ro dikwandig 1 600 VMB
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13 57 52 pre? h 2 400	BC pre

13 53 53 MD ro verbrand 1 600 VMB

13 2 AV KD H	Ia-1 h1 Kogelpot-steengruis 1 1 750 VMC x archeologisch compleet

13 8 AV KD W	III-12 w12 wrs	Bolpot-Mayen 1 750 VMC

13 8 AV LD kogelpot Paffrath Paffrath 1 1 900 VMD

14 4 1 KD W	III-9 w9 Bolpot-Mayen 1 750 VMC groeflijnen

14 5 1 KD W	III-9 w9 Bolpot-Mayen 1 750 VMC dun

14 3 21 LD Kan protosteen-

goed

1 1 1200 LMA x

14 3 21 KD w10 Badorf 1 750 VMC

14 3 21 KD w10 Badorf 1 750 VMC golflijnen

14 3 21 KD w13 grijs Karolingisch? 1 700 VMB/
C

15 57 1 KD W	III-8 w8 wrs	Bolpot-Mayen 2 750 VMC

15 54 2 indet 1

15 56 3 MKD 1

15 13 25 KD W	III-10 w10 wrs	Bolpot-Badorf 1 750 VMC

15 14 30 KD W	II-1 w1 wrs	Tuitpot-Badorf 1 750 VMC

15 2 39 KD W	IV-12 w12 Beker-Mayen 1 1 700 VMB/
C

x

15 5 39 MD Knik-

wand?

gred knikwandpot 1 600 VMB gepolijst aan binnen-

kant

15 10 65 MKD Tonvor-

mig

ro radstempel 1 700 VMB/
C

x

15 47 67 KD W	VI-14 w14 gesmoord Karolin-

gisch

1 700 VMB/
C

x

15 9 68 KD W	III-4 w4 wrs	Bolpot-Walberberg 1 750 VMC

15 51 71 MKD ro kwartsmagering 1 600

15 50 79 indet 1

15 50 79 MKD 1 600

15 25 96 KD W	III-9 w9 wrs	Bolpot-Mayen 1 750 VMC oranje,	groeflijnen

15 19 AV MKD W	VI-14 w14 gesmoord Karolin-

gisch

1 700 VMB/
C

x standvoet
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15 19 AV KD W	III-10 w10 wrs	Bolpot-Badorf 1 1 750 VMC

15 19 AV KD W	III-4 w4 wrs	Bolpot-Walberberg 1 750 VMC

15 19 AV KD W	III-9 w9 wrs	Bolpot-Mayen 1 750 VMC

16 8 2 KH h1 Kogelpot 1 700 VMB

16 11 3 KD w12 wrs	Bolpot-Mayen 1 750 VMC

16 3 4 MD go knikwandpot 2 600 VMB verweerd

16 16 5 LD Pingsdorf 1 875 VMD

16 5 6 KD W	III-9 w9 Bolpot-Mayen 1 1 750 VMC oranje

16 5 6 KD w2 Badorf 1 750 VMC

16 18 6 KD W	III-12 w12 wrs	Bolpot-Mayen 1 750 VMC

16 12 7 KH h1 Kogelpot 1 700 VMB

16 12 7 KD w4 wrs	Bolpot-Walberberg 2 750 VMC

16 12 7 KD w10 wrs	Bolpot-Badorf 1 750 VMC

16 6 8 KD W	III-12 w12 wrs	Bolpot-Mayen 1 750 VMC

16 14 9 KH H	Ic-1 h1 Kogelpot-steengruis 1 1 800 VMC x

16 14 9 MKD w14 gesmoord Karolin-

gisch

1 700 VMB

16 14 9 KD w3 wrs	Bolpot-Walberberg 1 750 VMC

16 14 9 KD w2 Badorf 1 750 VMC

16 10 12 KD W	III-12 w12 Bolpot-Mayen 1 1 750 VMC x grijs

16 4 13 KD w9 wrs	Bolpot-Mayen 2 750 VMC oranje

16 2 15 MD gred knikwandpot 2 600 VMB

16 21 15 MD gred knikwandpot 1 600 VMB

16 7 16 pre? Gepolijst? 1 pre

16 15 33 KD w2 Badorf 1 750 VMC oranje

16 19 36 LD Pingsdorf grijs 1 875 VMD

16 1 AV MKD W	VI-14 w14 gesmoord Karolin-

gisch

1 1 700 VMB

16 1 AV KH H	Ia-1 h1 Kogelpot-steengruis 1 1 700 VMB x

16 1 AV MD Knik-

wand

gred knikwandpot 1 600 VMB x golflijnen	en	groeven
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16 1 AV KD  w2 Badorf 1 750 VMC

16 1 AV KH h3 Kogelpot 1 800 VMC

16 1 AV MKD w13 grijs Karolingisch? 1 700 VMB

16 26 AV KD w2 Badorf 2 750 VMC

18 1 1 LD Pingsdorf 1 875 VMD

18 1 1 KH h3 kogelpot-zand 1 800 VMC

18 38 1 LD Pingsdorf 1 875 VMD

18 38 1 KH H	Ia-3 h3 kogelpot-zand 1 1 800 VMC

18 38 1 KH H	Ia-3 h3 kogelpot-zand 1 1 800 VMC

18 38 1 LD kogelpot Paffrath 2 900 VMD

18 38 1 KH  h3 Kogelpot-steengruis 5 800 VMC

18 58 1 KH H	Ia-3 h3 1 1 750 VMC x

18 58 1 KH H	Ic-3 h3 kogelpot-zand 1 1 750 VMC x

18 58 1 KH H	Ib-1 h1 Kogelpot-steengruis 1 1 750 VMC x

18 58 1 KH h3 kogelpot-zand 20 750 VMC

18 58 1 LD Pingsdorf 2 750 VMC

18 39 2 LD Pingsdorf 1 875 VMD

18 39 2 KH  h3 Kogelpot 1 800 VMC

18 39 2 spinklos h1 1 1 750 VMC

18 2 6 KH h3 kogelpot-zand 1 800 VMC

18 2 6 KD w2 Badorf 1 750 VMC

18 2 6 KH h1 Kogelpot-steengruis 2 750 VMC

18 2 6 MKD gred 1 600 VMB

18 42 6 KD w3 1 750 VMC

18 42 6 KH  h3 Kogelpot 1 800 VMC

18 42 6 MD Knik-

wand?

gred knikwandpot 1 600 VMB

18 82 6 KH h3 kogelpot-zand 1 800 VMC

18 82 6 MD gred knikwandpot 4 600 VMB

18 82 6 KD W	VI-14 w14 gesmoord Karolin-

gisch

3 675 VMB/
C
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18 82 6 KD w2 Badorf 1 750 VMC

18 78 8 pre? Gepolijst? 1 400	BC pre

18 21 13 LD  Pingsdorf 1 875 VMD verfstrepen

18 21 13 KD w4 1 750 VMC

18 75 13 KH Laat? h1 Kogelpot-grijs 1 1 900 VMD x

18 75 13 KH h1 Kogelpot-steengruis 3 750 VMC

18 75 13 LD Pingsdorf 1 875 VMD

18 3 14 KD W	VI-14 w14 gesmoord Karolin-

gisch

1 1 675 VMB x bandoor

18 3 14 KH h3 kogelpot-zand 1 800 VMC

18 3 14 KD w1 1 750 VMC

18 76 17 indet 1 ? ?

18 74 20 KH h3 kogelpot-zand 1 800 VMC

18 74 20 KD w1 Badorf 1 750 VMC

18 85 20 indet 3 ? ?

18 85 20 KD W	III-12 w12 wrs	Bolpot-Mayen 1 750 VMC

18 77 21 KH H	Ia-3 h3 kogelpot-zand 1 1 800 VMC x

18 43 26 KD W	III-9 w9 Bolpot-Mayen 1 750 VMC

18 24 30 KD W	III-4 w4 wrs	Bolpot-Walberberg 1 750 VMC

18 86 34 KD W	III-9 w9 Bolpot-Mayen 1 1 750 VMC oranje

18 84 35 KD W	VI-14 w14 gesmoord Karolin-

gisch

1 675 VMB/
C

18 26 38 KD W	III-3 w3 wrs	Bolpot-Walberberg 1 750 VMC

18 63 46 KH  indet Kogelpot 2 750 VMC

18 63 46 KD W	III-12 w12 wrs	Bolpot-Mayen 1 750 VMC

18 28 49 LD Pingsdorf 1 875 VMD

18 19 54 KH  kogelpot-zand 1 750 VMC

18 36 54 pre 1 400	BC pre

18 36 54 KD w2 Badorf 1 750 VMC

18 64 54 LD Pingsdorf 1 875 VMD

18 4 56 LD Pingsdorf 1 875 VMD Hunneschans?



2
1
2

wp v S soort type baksel omschrijving r w b mae datering ABR T/F opmerkingen

18 32 60 LD Pingsdorf 1 875 VMD

18 32 60 KD w8 1 750 VMC

18 32 60 KD W-I-9? w9 reliefband? 1 750 VMC

18 73 60 KH H	Ia-1 h1 Kogelpot 1 750 VMC

18 73 60 KD W	III-3 w3 wrs	Bolpot-Walberberg 1 750 VMC

18 73 60 KD W	III-12 w12 wrs	Bolpot-Mayen 1 750 VMC

18 73 60 KD W	III-8 w8 wrs	Bolpot-Walberberg 1 750 VMC

18 73 60 KD w2 Badorf 1 750 VMC

18 5 69 pre? 1

18 5 69 LD Elmpt? 1

18 89 73 KD w1 Badorf 1 750 VMC

18 89 73 KD w2 Badorf-radstempel 1 750 VMC radstempel

18 89 73 KD w14 gesmoord Karolin-

gisch

1 675 VMB/
C

18 16 74 MD bolle pot ro dekselrand 2 1 600 VMB x

18 16 74 MD ro 12 1 600 VMB

18 88 74 MD Tonvor-

mig

rred dikke rand 1 1 600 VMB x

18 87 74 MD go knikwandpot 1 600 VMB x

18 87 74 MD rred 1 1 600 VMB zwaar verweerd

18 10 87 KD w2 Badorf 1 1 750 VMC x

18 7 97 KD w wrs	Bolpot 1

18 14 97 MD Knik-

wand

go knikwandpot 1 600 VMB

18 14 97 MD Tonvor-

mig

rred Tonvormig 1 600 VMB

18 14 97 MKD Tonvor-

mig

w13 1 675 VMB x

18 57 97 KD W	VI-14 w14 gesmoord Karolin-

gisch

1 1 750 VMC

18 12 107 MD Knik-

wand

gred knikwandpot 1 1 600 VMB x

18 54 107 KD? 1 750 VMC
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18 23 139 KD W	III-12 w12 wrs	Bolpot-Mayen 1 750 VMC

18 23 139 indet 1

18 47 143 KD W	III-2 w2 Bolpot-Badorf 1 750 VMC

18 48 144 KD W	III-3 w3 1 750 VMC

18 31 pl5 LD Pingsdorf of	Zuid-Limburgs 1 875 VMD verfstrepen

19 1 13 KH h1 Kogelpot-steengruis 1 750 VMC

19 3 19 KD W	III-8 w8 wrs	Bolpot-Walberberg 1 750 VMC

20 2 15 MKD rred grijs 1 600 VMB

20 5 49 MKD w14gaatjes? poreus gaatjes baksel 1 650 VMB kurkurnachtig?

21 1 AV KD w2 Badorf 1 750 VMC

21 1 AV KD w14 gesmoord Karolin-

gisch

1 675 VMB/
C

22 21 1 KH h3 kogelpot-zand 1 800 VMC

22 15 6 KD w14 gesmoord Karolin-

gisch

1 675 VMB/
C

verbrand?

22 14 8 KH h3 kogelpot-zand 6 800 VMC

22 27 8 KH h1 Kogelpot-steengruis 1 750 VMC

22 16 12 KD w14 gesmoord Karolin-

gisch

1 675 VMB/
C

22 16 12 KD w1 Badorf? 1 750 VMC

22 28 12 MD Wijdmon-

dig

ro dikke rand 1 1 600 VMB x

22 28 12 MD w3 1 1 750 VMC

22 28 12 ROM dakpan? ? ?

22 19 13 MD go knikwandpot 4 600 VMB zwaar verweerd

22 19 13 MKD bolle pot 1 675 VMB/
C

22 20 15 KD w4 1 750 VMC

22 2 16 KH h1 Kogelpot-steengruis 1 750 VMC

22 2 16 KD w2 Badorf 1 750 VMC

22 5 16 KD W	III-8 w8 wrs	Bolpot-Walberberg 1 750 VMC



2
1
4

wp v S soort type baksel omschrijving r w b mae datering ABR T/F opmerkingen

22 5 16 KD  w14 gesmoord Karolin-

gisch

1 675 VMB/
C

22 5 16 KD W	III-4 w4 wrs	Bolpot-Walberberg 2 750 VMC

22 5 16 KH h1 Kogelpot-steengruis 1 750 VMC

22 24 16 KD w3 1 750 VMC

22 24 16 KD w8 1 750 VMC

22 24 16 KD w10 1 750 VMC

22 23 17 MD gred knikwandpot 1 600 VMB

22 13 18 KD w1 Badorf 1 750 VMC

22 3 26 KD w1 Badorf-radstempel 1 750 VMC

22 7 32 KD w14 Gittermuster 1 675 VMB/
C

22 7 32 KD w13 1 675 VMB/
C

22 7 32 pre dik oranje 1 400	BC pre

22 22 39 KD w4 1 750 VMC

22 22 39 MD ro 1 600 VMB

22 11 43 MKD W	III? w3 wrs	Bolpot-Walberberg 1 750 VMC

22 18 44 KD w2 Badorf 1 750 VMC

22 8 55 pre besmeten 2 400	BC pre

22 25 62 pre dikwandig 10 400	BC pre

22 25 62 MD Knik-

wand

gred knikwandpot 2 4 1 600 VMB x 4 rijen radstempel en 

ribbels daartussen

22 25 62 MD w14gaatjes? 1 4 1 600 VMB

22 25 62 MD go oranje 2 600 VMB

22 25 62 MKD w14gaatjes? 3 675 VMB/
C

zwaar verweerd

22 10 63 MKD W	III? ? 1 1 750 VMC x

22 9 75 pre besmeten 2 400	BC pre

22 1 85 pre 1 400	BC pre

23 92 2 KD W	III-12 w12 Bolpot-Mayen 1   1 750 VMC x pl 14

23 92 2 KH h1 Kogelpot-steengruis 1 750 VMC
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23 13 6 KD W	III-2 w2 Bolpot-Badorf 1 1 750 VMC x

23 13 6 KH H	Ib-1 h1 Kogelpot-steengruis 1 1 800 VMC x

23 12 9 KD w1 Badorf-radstempel 1 750 VMC

23 12 9 KD w1 Badorf 1 750 VMC

23 12 9 KD w14 gesmoord Karolin-

gisch

1 675 VMB/
C

23 75 9 KD w1 Badorf-radstempel 1  750 VMC

23 1 10 KD w1 Badorf 1 750 VMC

23 1 10 KD w2 Badorf 1 750 VMC

23 1 10 KD w12 1 750 VMC

23 10 10 KD w1 Badorf 1 750 VMC

23 11 10 KD w1 Badorf 1 750 VMC

23 11 10 KD w10 Badorf 1 750 VMC

23 77 10 KD W	I-1 w1 Badorf-Reliefbandam-

foor

2 750 VMC radstempel

23 77 10 KD w1 Badorf 9 750 VMC

23 77 10 KH H	Ia-1 h1 Kogelpot-steengruis 1 1 750 VMC x

23 62 11 KD W	I-1 w1 Badorf-Reliefbandam-

foor

1 750 VMC

23 62 11 KH h1 Kogelpot-steengruis 2 750 VMC

23 62 11 KD w12 wrs	Bolpot-Mayen 1 750 VMC

23 74 15 KD W	I-1 w1 Badorf-Reliefbandam-

foor

1 750 VMC radstempel

23 9 16 KD w1 Badorf-radstempel 1 750 VMC

23 73 17 KD W	II-1 w1 Badorf	tuitpot 1 6  1 750 VMC

23 73 17 KD W	III-12 w12 Bolpot-Mayen  1   750 VMC

23 72 19 KD w10 Badorf 2  750 VMC

23 71 20 KH h1 Kogelpot-steengruis 1 750 VMC

23 55 25 KD w3 1 750 VMC

23 6 26 KD w2 Badorf 1 750 VMC

23 6 26 KD W	III-12 w12 Bolpot-Mayen 1  1 750 VMC x

23 70 30 LD Pingsdorf 1 875 VMD
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23 70 30 LD Paffrath 1 900 VMD

23 86 30 KH h3 kogelpot-zand 1 800 VMC

23 88 31 LD Paffrath 1 900 VMD

23 68 42 KD w2 Badorf 1 750 VMC

23 64 44 KH H	Ia-1 h1 Kogelpot-steengruis 1  1 750 VMC

23 49 55 KH h3 kogelpot-zand 1 800 VMC

23 49 55 KD w2 Badorf-radstempel 3 750 VMC

23 49 55 MD rred 1 600 VMB

23 49 55 KD W	III-3 w3 Bolpot-Walberberg 1 1 750 VMC x oranje

23 61 55 KD w12 wrs	Bolpot-Mayen 1 750 VMC

23 84 60 KD w1 Badorf 1  750 VMC

23 58 61 KD w14 1 675 VMB/
C

23 57 62 KD w1 Badorf-radstempel 2 750 VMC

23 57 62 KD w12 wrs	Bolpot-Mayen 2 750 VMC

23 85 62 KD w4 1 750 VMC

23 87 73 KH h3 kogelpot-zand 1 800 VMC

23 76 78 KD W	II-2 w2 Badorf-radstempel  1   750 VMC

23 76 78 KD w1 Badorf 1  750 VMC

23 76 78 KD W	III-8 w8 Bolpot-Walberberg 1 1  750 VMC x

23 76 78 KD w12 wrs	Bolpot-Mayen  1  750 VMC  

23 4 87 LD S2 steengoed zoutglazuur 1 1275 LMC

23 48 94 MD W	IX-2 ro/w2 Steilwandige	pot 1  1 675 VMC x

23 47 96 LD? grijs 1 ? ?

23 46 101 KD w2 Badorf 1 750 VMC x lens

23 41 124 KD w1 Badorf 1 750 VMC

23 19 125 MD ro 1 600 VMB x

23 19 125 KD W	III-9 ro 1 1 700 VMB/
C

x

23 40 126 KD w2 Badorf 1 750 VMC

23 43 129 ? w2/Ping Badorf? 1 ? ?
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23 37 145 MD gred knikwandpot 1 600 VMB

23 37 145 MD ro 1 600 VMB

23 35 148 KH h1 Kogelpot-steengruis 1 750 VMC

23 34 149 KD WXII? w2 Hunneschans? 1 1 875 VMD

23 32 153 MD bolle pot ro dekselrand 1 1 600 VMB x

23 91 164 KD W	III-12 w12 Bolpot-Mayen 1   1 750 VMC x

23 22 180 MD go knikwandpot 1 600 VMB

23 69 182 KD w2 Badorf 1 750 VMC

23 69 182 KH h1 Kogelpot-steengruis 3 750 VMC

23 82 184 KD W	III-12 w12 Bolpot-Mayen  1   750 VMC

23 82 184 KD w2 Badorf 1 750 VMC

23 2 AV MD ro 2 600 VMB

23 2 AV KD w2 Badorf 1 750 VMC

24 40 9 LD S5 protosteengoed 1 1200 LM

24 39 14 LD Pingsdorf 1 875 VMD

24 9 29 KD w4 1 750 VMC

24 41 44 KD w6 1 750 VMC

24 42 54 KD w10 Badorf 1 750 VMC

24 38 57 KD w3 1 750 VMC

24 3 73 MD go 1 600 VMB

24 30 78 KH h1 Kogelpot-steengruis 1 750 VMC

24 7 92 KD w2 Badorf 1 750 VMC

24 8 93 KD w14 gesmoord Karolin-

gisch

1 675 VMB/
C

24 18 96 LD Pingsdorf 1 875 VMD

24 18 96 KH h1 Kogelpot-steengruis 1 750 VMC

24 5 123 KD w2 Badorf 1 750 VMC

24 16 124 indet ? 1 ? ?

24 27 127 LD Pingsdorf 1 875 VMD

26 1 10 LH h1 grijs 1 900 VMD
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26 5 18 MD Knik-

wand

gred knikwandpot 2 1 1 600 VMB x pot 1 rijen enkelvou-

dige blokvormige rad-

stempel

26 5 18 MD bolle pot rred dekselrand 2 1 1 600 VMB x pot 2

26 5 18 MD rred 1 600 VMB x complete bodem

26 5 18 MD Tonvor-

mig

ro dikke rand 1 1 600 VMB x pot 3

26 9 18 MD bolle pot ro dekselrand 5 5 1 1 600 VMB x pot 4

26 9 18 MD bolle pot rred dekselrand 1 3 1 1 600 VMB x pot 5

26 9 18 MD Knik-

wand

gred knikwandpot  4  600 VMB  pot 1 rijen enkelvou-

dige blokvormige rad-

stempel

26 9 18 MD ro 1 600 VMB x zeer dik

26 9 18 MD rred 1 600 VMB x dik

27 1 68 MD rred fijn	zand 4 600 VMB

27 2 69 MD Tonvor-

mig

rred dikke rand 1 1 600 VMB x

27 2 69 MD  rred fijn	zand  1  600 VMB x

28 4 21 MKD w4 1 750 VMC oranje

28 2 29 MD gred knikwandpot 1 600 VMB

28 2 29 KD w12 wrs	Bolpot-Mayen 1 750 VMC

28 1 30 MD ro 1 600 VMB

28 5 AV KD w12 wrs	Bolpot-Mayen 1 750 VMC
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BIJLAGE 5 DETERMINATIELIJST PREHISTORISCH AARDEWERK

door J.L. Vaars (Hollandia Archeologen)



2
2
0

s v r w b MAE potop-

bouw

magering afwerking 

buitenkant 

versiering opmerkingen foto plakken

11 1 1 ca. 50 steengruis verbrand

11 1 1 III steengruis geglad klein	fragment.	Vingerindr.	Op	de	rand

11 1 1 III steengruis spatelindrukken onzeker randfr. Of niet. Rolletjes met 

aan de zijkanten spatelindrukken

foto

11 1 2 III steengruis geglad vingerindr. Op rand past

11 1 2 steengruis geglad

11 1 2 steen en potgruis past

11 1 1 steengruis horizontale rijen spatelindr.  op rolletjes foto

11 1 2 III steengruis nagelindr.	Op	rand	en	wand,	
op wand: 

dunwandig,	klein	potje,	versiering	in	haaks	
op elkaar staande lijntjes

foto plakken

11 1 2 III steengruis geglad vingerindr. Op rand past,	hoort	bij	onder,	Harpsted

11 1 2 steengruis besmeten past,	hoort	bij	boven,	Harpsted	

11 1 3 steengruis past

11 1 2 III steengruis past	aan	onder,	versinterd

11 1 4 steengruis past	aan	boven,	versinterd

11 1 1 III steengruis geglad past	aan	onder,	binnenzijde	ook	geglad,	groot plakken

11 1 1 steengruis geglad past	aan	boven,	binnenzijde	ook	geglad,	groot plakken

11 1 1 steengruis complete bodem

11 1 5 stuks natuursteen

11 1 1 III steengruis gepolijst binnenzijde	ook,	klein	fragment

11 1 1 III steengruis geglad binnenzijde	ook,	klein	fragment

11 1 1 III steengruis geglad binnenzijde	ook,	klein	fragment

11 1 1 III steengruis geglad klein fragment

11 1 20 brokjes gruis

11 1 1 III steengruis vingerindr. Op rand verbrand

11 1 4 steengruis

11 1 1 III steengruis geglad binnenzijde ook

11 1 1 steengruis

11 1 5 III steengruis gepolijst bovenz.	Gepolijst,	onderz.	besmeten plakken

11 1 4 steengruis besmeten hoort bij boven plakken

11 1 1 steengruis besmeten hoort bij boven plakken



2
2
1

s v r w b MAE potop-

bouw

magering afwerking 

buitenkant 

versiering opmerkingen foto plakken

11 1 5 III steengruis geglad nagelindr. en kamstreek bovenz.	Geglad,	onderz.	velden	met	nagelindr.	
en kamstreek

foto plakken

11 1 8 steengruis nagelindr. en kamstreek in	velden,	past	aan	boven foto plakken

11 1 1 steengruis past aan boven foto plakken

11 1 5 III steengruis geglad bovenz.	Geglad,	onderz.	Besmeten,	binnenz.	
Geglad past aan onder 

plakken

11 1 5 steengruis geglad past aan boven en onder plakken

11 1 3 steengruis besmeten past aan boven plakken

11 1 13 steengruis van 1 pot

11 1 5 steengruis besmeten van 1 pot

11 1 1 steengruis versinterd,	hoort	bij	onder

11 1 2 steengruis versinterd,	hoort	bij	boven

11 1 2 steengruis besmeten van 1 pot

11 1 1 III steengruis geglad bovenz.	Geglad,	onderz.	besmeten	

11 1 1 III steengruis geglad

11 1 2 III steengruis geglad van	1	pot,	dun,	wandknik	(biconisch	potje)

11 1 2 steengruis

11 1 71 steengruis besmeten

11 1 6 steen en potgruis geglad

11 1 21 steengruis

11 1 14 steengruis geglad

24 33 3 10 steengruis verbrand,	van	1	pot

24 33 2 steengruis

24 33 2 steengruis

24 33 1 steengruis besmeten

24 33 1 III steengruis besmeten onderz.	Besmeten,	verbrand	

24 33 2 III steengruis geglad past,	hoort	bij	onder	

24 33 1 steengruis geglad hoort bij boven 

24 33 24 steengruis besmeten 1 pot

68 49 1 ca. 40 steengruis 3 verticale rijen spatelin-

drukken

verweerd foto



2
2
2

s v r w b MAE potop-

bouw

magering afwerking 

buitenkant 

versiering opmerkingen foto plakken

68 49 1 steengruis 4 verticale rijen spatelin-

drukken

verweerd

68 49 2 III zand gepolijst passend

68 49 1 steen en potgruis besmeten dikwandig

68 49 1 III zand en potgruis geglad

68 49 1 steengruis gepolijst binnenzijde ook gepolijst

68 49 1 III zand en potgruis gepolijst binnenzijde ook gepolijst

68 49 1 steengruis besmeten

68 49 1 III steengruis geglad vingerindr. Op rand

68 49 1 steengruis

68 49 2 steengruis besmeten

68 49 1 steen en potgruis geglad

68 49 1 III steen en potgruis bovenz.	Geglad	onderz.	Besmeten

68 49 1 III zand en potgruis gepolijst binnenz. Ook

68 49 1 III steen en potgruis geglad nagelindr. op rand

68 49 1 III steengruis nagelindr. op rand verweerd

68 49 1 potgruis

68 49 1 steen en potgruis

68 49 1 steen en potgruis besmeten

68 49 1 I zand en potgruis gepolijst binnenzijde ook

68 49 2 steengruis

68 49 1 I steengruis geglad vingerindr.	Binnenz.	Rand

68 49 1 potgruis besmeten

68 49 1 steengruis besmeten

68 49 27 steengruis besmeten sommige erg dik

68 49 5 potgruis besmeten

68 49 3 steengruis geglad

68 49 2 zand en potgruis gepolijst binnenz. Ook

68 49 1 potgruis gepolijst

68 49 1 steengruis gepolijst binnenz. Ook

68 49 6 potgruis



2
2
3

s v r w b MAE potop-

bouw

magering afwerking 

buitenkant 

versiering opmerkingen foto plakken

68 49 2 steengruis geglad binnenz. Ook

68 49 1 steengruis nagelindrukken	In	rijen,	
soms haaks op elkaar

foto

136 65 8 20 brokjes gruis

136 65 1 potgruis gepolijst binnenz. ook

136 65 1 zand en potgruis verweerd

136 65 1 III potgruis gepolijst vingerindr. Op rand bovenz.	gepolijst,	onderz.	Besmeten	S	vormig	
profiel

136 65 1 steen en potgruis

136 65 17 zand en potgruis besmeten van 1 pot

136 65 1 zand besmeten binnenz. Geglad

136 65 2 III steen en potgruis gepolijst binnenz.	Ook	gepolijst,	hoort	bij	onder plakken

136 65 5 steen en potgruis gepolijst binnenz.	ook	gepolijst,	hoort	bij	boven plakken

68 49 1 compleet weefgewicht foto

68 49 1 steengruis

68 49 1 III steen en potgruis

68 49 2 III zand geglad van 1 pot

68 49 1 steengruis besmeten groot	exemplaar

68 49 6 steengruis gepolijst binnenz.	Ook	gepolijst,	hoort	bij	onder	 plakken

68 49 1 III steengruis gepolijst binnenz.	Ook	gepolijst,	hoort	bij	boven plakken

68 49 1 steengruis gepolijst binnenz.	Ook	gepolijst,	met	wandknik	(bico-

nisch potje) hoort bij boven

plakken

68 49 2 steen en potgruis van 1 pot

68 49 2 steen en potgruis besmeten

68 49 8 steengruis

68 49 1 steengruis

68 49 1 steengruis spatelindrukken

68 49 1 zand gepolijst

68 49 1 III steengruis



2
2
4

s v r w b MAE potop-

bouw

magering afwerking 

buitenkant 

versiering opmerkingen foto plakken

11 1 fragmenten	van	5	weefgewichten,	enkele	ver-
brand

foto plakken

11 1 1 III steengruis

24 33 1 30 steengruis besmeten

24 33 4 steen en potgruis

24 33 1 potgruis

24 33 7 steengruis van	1	pot,	hoort	bij	onder

24 33 1 steengruis hoort bij boven

24 33 1 steengruis besmeten

24 33 35 steengruis

24 33 22 steen en potgruis

24 33 6 potgruis

24 33 1 II steengruis geglad ook aan de binnenzijde

24 33 2 III steengruis

24 33 2 II steengruis geglad van 1 pot?

24 33 1 III potgruis

24 33 1 III steengruis

24 33 1 steen en potgruis

24 33 11 steen en potgruis

24 33 2 potgruis geglad binnenzijde ook geglad

24 33 1 steengruis geglad

24 33 1 II potgruis vingerindr. Op rand dunwandig

24 33 1 steen en potgruis

24 33 5 steen en potgruis

24 33 7 steengruis

136 35 1 10 III potgruis geglad vingerindr. Op rand

136 35 1 III potgruis gepolijst binnenz. Ook gepolijst

136 35 1 potgruis geglad

136 35 1 steen en potgruis besmeten

136 35 1 steen en potgruis deel van doorboring foto



2
2
5

s v r w b MAE potop-

bouw

magering afwerking 

buitenkant 

versiering opmerkingen foto plakken

136 35 6 steengruis

136 35 2 potgruis besmeten

136 35 1 potgruis

68 17 4 15 steengruis besmeten

68 17 7 steengruis

68 17 1 steengruis binnenzijde Geglad

68 17 2 potgruis passend

68 17 5 potgruis

68 17 1 steengruis

68 17 III potgruis geglad dunwandig,	met	knik	(biconisch	potje)

63 44 2 10 steengruis besmeten passend

63 44 1 brok kwartsiet

63 44 2 steengruis binnenzijde geglad

63 44 6 steengruis

63 44 7 potgruis

39 5 1 ca. 20 II potgruis

39 5 1 steen en potgruis kamstreek binnenzijde	gepolijst,	met	knik	(biconisch	potje)

39 5 2 potgruis besmeten

39 5 4 potgruis

39 5 2 III potgruis vingerindr. Op de rand passend

39 5 1 III steengruis

39 5 1 II potgruis geglad binnenzijde ook geglad

39 5 1 III steengruis gepolijst binnenzijde ook gepolijst

39 5 1 III steengruis gepolijst binnenzijde ook gepolijst

39 5 1 III steengruis gepolijst binnenzijde ook gepolijst

39 5 6 steengruis binnenzijde geglad

39 5 2 potgruis geglad

39 5 1 III potgruis geglad vingerindr.	Binnenz.	Rand

39 5 3 potgruis binnenzijde Geglad

39 5 6 potgruis



2
2
6

s v r w b MAE potop-

bouw

magering afwerking 

buitenkant 

versiering opmerkingen foto plakken

39 5 14 steengruis

39 5 1 steengruis gepolijst

39 27 1 10 III potgruis met bandoor foto

39 27 1 weefgewicht foto plakken

39 27 1 III potgruis geglad binnenzijde ook geglad

39 27 2 potgruis

39 27 2 steengruis

39 27 1 steengruis hele bodem

39 27 7 steen en potgruis

39 27 1 III potgruis gepolijst dunwandig

39 2 24 15 steengruis sterk versinterd

39 2 1 steengruis besmeten dikwandig

39 2 1 potgruis besmeten

39 2 1 potgruis vingerindr.	Binnenz.	Rand

39 2 1 steengruis besmeten

39 2 9 potgruis binnenzijde geglad

39 2 3 steengruis besmeten

39 2 2 steen en potgruis complete bodems

39 23 4 9 potgruis besmeten

39 23 1 steengruis

39 23 1 pot en steengruis

39 23 2 potgruis

39 23 1 potgruis geglad vingerindr. Op rand

39 23 2 steengruis spatelindrukken past,	kalenderbergachtig foto

40 26 1 8 II steen en potgruis vingerindr.	Binnenz.	Rand past aan onder plakken

40 26 3 steen en potgruis past aan boven

40 26 1 bijna compleet weefgewicht foto

40 26 2 brokjes indet

40 26 1 potgruis

40 26 3 steengruis kleine fragmenten



2
2
7

s v r w b MAE potop-

bouw

magering afwerking 

buitenkant 

versiering opmerkingen foto plakken

40 26 1 steengruis gepolijst binnenzijde ook gepolijst

40 26 1 potgruis geglad

40 26 1 potgruis spatelindrukken opgebrachte rolletjes met spatelindrukken aan 

de zijkanten

40 26 1 steengruis besmeten

43 4 18 potgruis 1	bandoor,	licht	gesinterd

43 4 1	bandoor,	sterk	gesinterd

43 4 1 II steengruis hard gebakken

43 4 1 steengruis dunwandig

43 4 1 steengruis

43 4 1 potgruis geglad

43 4 1 fragment gatenplaat? foto

43 4 1 steengruis

43 4 1 potgruis geglad

43 4 5 steengruis

43 4 7 potgruis van 1 pot

43 4 3 steengruis besmeten

43 4 1 III steengruis geglad

38 3 1 15 III steengruis besmeten vingerindr. Op de rand bovenzijde Geglad. 

38 3 1 steengruis dik

38 3 1 sterk versinterd

38 3 9 steengruis

38 3 1 steengruis dunwandig

38 3 1 III steengruis besmeten met knik (biconisch potje) bovenzijde Geglad

35 21 1 10 II steengruis gepolijst

35 21 1 steen en potgruis

35 21 2 I geen passend,	miniatuurkommetje

35 21 1 geen past	aan	boven,	miniatuurkommetje

35 21 1 steengruis hard gebakken

35 21 1 steengruis besmeten



2
2
�

s v r w b MAE potop-

bouw

magering afwerking 

buitenkant 

versiering opmerkingen foto plakken

35 21 1 steengruis

35 21 1 steengruis dunwandig

35 21 2 steengruis

35 21 2 steengruis spatelindrukken passend,	rolletjes	met	aan	weerszijden	indruk-

ken

35 30 9 11 brokjes indet

35 30 1 steengruis

35 30 1 III steengruis geglad spatelindrukken op rand dunwandig

35 30 1 steengruis dikwandig,	past	aan	onder

35 30 3 steengruis dikwandig,	past	aan	boven

35 30 1 steengruis

35 30 2 I steengruis spatelindrukken opgelegde rolletjes met aan de zijkanten spa-

telindrukken

35 20 4 16 steen en potgruis waarvan 3 passend

35 20 1 steengruis gepolijst binnenzijde ook gepolijst

35 20 2 steengruis besmeten

35 20 1 steengruis

35 20 1 steen en potgruis

35 20 1 steengruis geglad

35 20 1 steen en potgruis besmeten

35 20 1 steen en potgruis

35 20 9 steengruis

35 31 1 16 potgruis geglad dunwandig,	zeer	klein

35 31 2 brokjes indet

35 31 2 steengruis besmeten passend

35 31 3 II steengruis besmeten hard gebakken

35 31 11 potgruis besmeten dunwandig,	meeste	erg	klein

35 31 1 steengruis geglad

35 31 2 I steen en potgruis passend

35 31 2 potgruis geglad



2
2
9

s v r w b MAE potop-

bouw

magering afwerking 

buitenkant 

versiering opmerkingen foto plakken

35 31 1 potgruis

35 31 1 III steengruis

35 31 1 steengruis dikwandig

35 31 4 steengruis zeer klein

35 6 1 18 II potgruis besmeten

35 6 1 II steen en potgruis besmeten

35 6 1 steengruis zeer groot 

35 6 1 III steengruis gepolijst binnenzijde ook gepolijst

35 6 1 II potgruis gepolijst binnenzijde geglad

35 6 3 steengruis besmeten hard gebakken

35 6 4 steengruis besmeten

35 6 3 potgruis besmeten

35 6 1 III potgruis gepolijst dunwandig

35 6 1 potgruis besmeten

35 6 1 steengruis geglad

35 6 1 steengruis gepolijst binnenzijde geglad

35 6 4 steengruis besmeten

35 6 2 II geen passend,	hardgebakken

35 6 1 III steengruis gepolijst dunwandig,	met	knik	(biconisch	potje)

35 6 1 steengruis gepolijst dunwandig

35 6 1 steengruis besmeten zeer dik

35 22 8 9 steengruis besmeten

35 22 1 III steengruis spatelindrukken op rand

35 22 1 geen 16 brokjes indet

35 22 1 steengruis

35 22 1 steengruis besmeten

35 22 2 steen en potgruis geglad

35 22 1 steengruis gepolijst

35 22 1 III steengruis met knik (biconisch potje)



2
3
0

s v r w b MAE potop-

bouw

magering afwerking 

buitenkant 

versiering opmerkingen foto plakken

11 29-

1

3 ca. 25 steengruis

11 29-

1

1 potgruis

11 29-

1

2 steengruis verbrand

11 29-

1

11 steengruis van 1 pot

11 29-

1

11 steengruis besmeten binnenzijde	geglad,	van	1	pot

11 29-

1

2 steengruis besmeten binnenzijde geglad

11 29-

1

1 steengruis
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BIJLAGE 6 SPORENLIJST 

Sporen per werkput, werkputten genummerd vanaf 13 (eerste 12 zie vooronderzoek)

spoor nr. put nr. vlak nr. tek. nr omschrijving vondst nr. associatie

1 13 1 1 pk pl 1

2 13 1 1 pk

3 13 1 1 pk pl 1

4 13 1 1 (p)k

5 13 1 1 (p)k 2

6 13 1 1 kl 10

7 13 1 1 kl 11,	27,	28

8 13 1 1 pk

9 13 1 1 kl 18

10 13 1 1 kl 17

11 13 1 1 pk

12 13 1 1 kl?

13 13 1 1 kl? natuurlijk

14 13 1 1 pk?

15 13 1 1 pk

16 13 1 1 (p)k

17 13 1 1 greppel 3,	15

18 13 1 1 pk 16,	26

19 13 1 1 pk 14

20 13 1 1 pk

21 13 1 1 pk pl 2

22 13 1 1 pk pl 2

23 13 1 1 pk pl 2

24 13 1 1 pk pl 2

25 13 1 1 pk 23 pl 2

26 13 1 1 pk 21 pl 2

27 13 1 1 pk pl 2

28 13 1 1 pk pl 2

29 13 1 1 pk pl 2

30 13 1 1 pk pl 3

31 13 1 1 pk

32 13 1 1 pk pl 3

33 13 1 1 pk 13

34 13 1 1 pk

35 13 1 1 pk 25 pl 3

36 13 1 1 pk pl 3

37 13 1 1 pk pl 3

38 13 1 1 pk pl 3
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39 13 1 1 pk pl 3

40 13 1 1 pk pl 3

41 13 1 1 wa 2 29,	31,	32	
34	t/m	49

wa 2

42 13 1 1 pk

43 13 1 1 pk 19 pl 3

44 13 1 1 natuurlijk

45 13 1 1 kl 24

46 13 1 1 wa 3 4,	30,	33,	58	
t/m	67

wa 3

47 13 1 1 pk pl 3

48 13 1 1 pk

49 13 1 1 pk 5,	20

50 13 1 1 (p)k 6,	50,	54

51 13 1 1 (p)k 52,	56

52 13 1 1 (p)k 57

53 13 1 1 pk 53

54 13 1 1 pk

55 13 1 1 pk 7,	51,	55

56 13 1 1 (p)k

57 13 1 1 pk 22

58 13 1 1 pk

59 13 1 1 pk?

60 13 1 1 natuurlijk

61 13 1 1 pk/nv?

62 13 1 1 pk

63 13 1 1 natuurlijk

64 13 1 1 kl

65 13 1 1 pk pl 3

66 13 1 1 pk

67 13 1 1 pk 12

68 13 1 1 pk pl 3

69 13 1 1 pk pl 3

70 13 1 1 pk

71 13 1 1 pk

1 14 1 3,	4 pk 4 pl 4

2 14 1 3,	4 pk pl 4

3 14 1 3,	4 pk pl 4

4 14 1 3,	4 pk pl 4

5 14 1 3,	4 pk pl 4

6 14 1 3,	4 pk pl 4

7 14 1 3,	4 pk pl 4
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8 14 1 3,	4 pk pl 4

9 14 1 3,	4 pk pl 4

10 14 1 3,	4 pk pl 4

11 14 1 3,	4 pk s 3

12 14 1 3,	4 pk s 3

13 14 1 3,	4 pk s 3

14 14 1 3,	4 pk s 3

15 14 1 3,	4 pk s 3

16 14 1 3,	4 kl

17 14 1 3,	4 pk

18 14 1 3,	4 pk

19 14 1 3,	4 pk

20 14 1 3,	4 kl 1,	2

21 14 1 3,	4 gracht 3

22 14 1 3,	4 pk s1 (wp 

17)

23 14 1 3,	4 pk s1 (wp 

17)

1 15 1 4 pk 1,	57,	58 pl 4

2 15 1 4 pk 54,	55 pl 4

3 15 1 4 pk 56 pl 4

4 15 1 4 pk pl 4

5 15 1 4 pk pl 4

6 15 1 4 pk 43,	44 pl 4

7 15 1 4 pk pl 4

8 15 1 4 pk 45,	46 pl 4

9 15 vervalt

10 15 1 14,	15 pk s 3

11 15 1 14,	15 pk s 3

12 15 1 14,	15 pk 38 s 3

13 15 1 14,	15 pk s 3

14 15 1 14,	15 pk s 3

15 15 1 14,	15 pk

16 15 1 14,	15 pk s 4

17 15 1 14,	15 pk s 4

18 15 1 14,	15 pk 37 s 4

19 15 1 14,	15 pk

20 15 1 14,	15 pk

21 15 1 14,	15 pk

22 15 1 14,	15 pk

23 15 1 14,	15 pk

24 15 1 14,	15 pk pl 10
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25 15 1 14,	15 pk pl 10

26 15 1 14,	15 pk 18 pl 10

27 15 1 14,	15 pk

28 15 1 14,	15 pk pl 10

29 15 1 14,	15 pk 13 pl 10

30 15 1 14,	15 pk 14

31 15 1 14,	15 pk pl 10

32 15 1 14,	15 pk 34

33 15 1 14,	15 pk 7,	17,	33 pl 10

34 15 1 14,	15 pk pl 10

35 15 1 14,	15 (p)k 6,	11,	20,	
21,	30,	31

pl 10

36 15 1 14,	15 pk 35

37 15 1 14,	15 pk 36 pl 10

38 15 1 14,	15 pk 3 pl 10

39 15 1 14,	15 kl? 2,	5,	22,	23,	
27,	28

pl 10

40 15 1 14,	15 pk 24,	26

41 15 1 14,	15 pk

42 15 1 14,	15 pk 32 pl 10

43 15 1 14,	15 pk 4,	29 pl 10

44 15 1 14,	15 pk 15 pl 10

45 15 1 14,	15 pk

46 15 1 14,	15 pk

47 15 1 14,	15 pk

48 15 1 14,	15 pk pl 10

49 15 1 14,	15 pk

50 15 1 14,	15 pk pl 10

51 15 1 14,	15 pk pl 10

52 15 1 14,	15 pk

53 15 1 14,	15 pk pl 10

54 15 1 14,	15 pk pl 10

55 15 1 14,	15 pk pl 10

56 15 1 14,	15 pk 16 pl 10

57 15 1 14,	15 pk pl 10

58 15 1 14,	15 pk pl 10

59 15 1 14,	15 pk pl 10

60 15 1 14,	15 pk pl 10

61 15 1 14,	15 pk pl 10

62 15 1 14,	15 pk pl 10

63 15 1 14,	15 pk pl 10

64 15 1 14,	15 greppel
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65 15 1 14,	15 pk 10 h 1

66 15 1 14,	15 pk h 1

67 15 1 14,	15 pk 47

68 15 1 14,	15 pk 9 h 1

69 15 1 14,	15 pk 53 h 1

70 15 1 14,	15 pk h 1

71 15 1 14,	15 pk

72 15 1 14,	15 pk h 2

73 15 1 14,	15 pk 51

74 15 1 14,	15 pk 52 h 2

75 15 1 14,	15 pk

76 15 1 14,	15 pk h 2

77 15 1 14,	15 pk 42

78 15 1 14,	15 pk h 2

79 15 1 14,	15 pk 50

80 15 1 14,	15 pk h 2

81 15 1 14,	15 pk h 2

82 15 1 14,	15 pk s 5

83 15 1 14,	15 pk s 5

84 15 1 14,	15 pk

85 15 1 14,	15 pk

86 15 1 14,	15 pk

87 15 1 14,	15 pk s 5

88 15 1 14,	15 pk s 5

89 15 1 14,	15 pk

90 15 1 14,	15 pk 49

91 15 1 14,	15 pk

92 15 1 14,	15 pk

93 15 1 14,	15 pk 48

94 15 1 14,	15 pk 8 s 6

95 15 1 14,	15 pk 25 s 5

96 15 1 14,	15 pk s 5

97 15 1 14,	15 pk s 6

98 15 1 14,	15 pk s 6

99 15 1 14,	15 pk s 6

100 15 1 14,	15 kl

101 15 1 14,	15 pk s 3

102 15 1 14,	15 pk 39 s 3

103 15 1 14,	15 pk

104 15 1 14,	15 pk

105 15 1 14,	15 pk s 3

106 15 1 14,	15 pk s 3
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107 15 1 14,	15 pk s 4

108 15 1 14,	15 pk 12,	41 s 4

109 15 1 14,	15 pk 40 s 4

110 15 1 14,	15 pk

111 15 1 14,	15 pk

112 15 1 14,	15 pk

1 16 1 5 pk pl 4

2 16 1 5 pk 8

3 16 1 5 pk 11

4 16 1 5 pk 3,	9

5 16 1 5 pk 16

6 16 1 5 pk 5,	18

7 16 1 5 pk 12

8 16 1 5 pk 6,	13

9 16 1 5 pk 14

10 16 1 5 pk

11 16 1 5 pk

12 16 1 5 pk 10

13 16 1 5 pk 4

14 16 1 5 pk

15 16 1 5 pk 2,	21

16 16 1 5 kl 7,	22,	23

17 16 1 5 pk 24

18 16 1 5 pk

19 16 1 5 pk

20 16 1 5 pk

21 16 1 5 pk

22 16 1 5 pk

23 16 1 5 pk

24 16 1 5 pk

25 16 1 5 greppel

26 16 1 5 greppel/depres-

sie

27 16 1 5 pk 27

28 16 1 5 pk

29 16 1 5 pk

30 16 1 5 pk

31 16 1 5 pk

32 16 1 5 pk

33 16 1 5 pk 15

34 16 1 5 pk

35 16 1 5 pk



237

36 16 1 5 resten esdek? 19,	20

37 16 1 5 pk 17

1 17 1 4 pk s 1

2 17 1 4 pk 3 s 1

3 17 1 4 pk s 1

4 17 1 4 pk s 1

5 17 1 4 pk 2 pl 4

6 17 1 4 kl 1 pl 4

7 17 1 4 greppel/depres-

sie

8 17 1 4 pk

9 17 1 4 greppel

10 17 1 4 greppel

1 18 1 6,	7 (p)k 1,	38,	58 pl 6

2 18 1 6,	7 pk 39,	59 pl 6

3 18 1 6,	7 pk 40,	60 pl 6

4 18 1 6,	7 pk 61

5 18 1 6,	7 pk pl 5

6 18 1 6,	7 kl 2,	42,	82 pl 6

7 18 1 6,	7 pk pl 7

8 18 1 6,	7 pk 78

9 18 1 6,	7 (p)k 41 pl 7

10 18 1 6,	7 pk? pl 6

11 18 1 6,	7 pk

12 18 1 6,	7 pk 80 pl 7

13 18 1 6,	7 pk 21,	33,	75 pl 6

14 18 1 6,	7 kl? 3

15 18 1 6,	7 pk

16 18 1 6,	7 pk pl 7

17 18 1 6,	7 pk 76

18 18 1 6,	7 pk pl 6

19 18 1 6,	7 pk

20 18 1 6,	7 (p)k 30,	74 pl 6

21 18 1 6,	7 pk 77 pl 7

22 18 1 6,	7 pk

23 18 1 6,	7 pk pl	6/pl	7

24 18 1 6,	7 pk

25 18 1 6,	7 pk pl 7

26 18 1 6,	7 (p)k 43,	85 pl 6

27 18 1 6,	7 pk 68 pl 7

28 18 1 6,	7 pk

29 18 1 6,	7 pk
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30 18 1 6,	7 pk

31 18 1 6,	7 pk pl 7

32 18 1 6,	7 pk

33 18 1 6,	7 pk 67 pl 7

34 18 1 6,	7 pk 86

35 18 1 6,	7 pk 84

36 18 1 6,	7 pk

37 18 1 6,	7 pk

38 18 1 6,	7 pk 26

39 18 1 6,	7 pk

40 18 1 6,	7 pk

41 18 1 6,	7 pk 20,	69 pl 7

42 18 1 6,	7 pk

43 18 1 6,	7 pk

44 18 1 6,	7 pk 70 pl 7

45 18 1 6,	7 pk

46 18 1 6,	7 pk 27,	63

47 18 1 6,	7 pk

48 18 1 6,	7 pk

49 18 1 6,	7 pk 28

50 18 1 6,	7 pk 37

51 18 1 6,	7 pk

52 18 1 6,	7 pk 34,	62 pl 6

53 18 1 6,	7 pk

54 18 1 6,	7 pk 19,	36,	64 pl 6

55 18 1 6,	7 pk pl 7

56 18 1 6,	7 pk 4 pl 6

57 18 1 6,	7 pk

58 18 1 6,	7 pk pl 6

59 18 1 6,	7 pk 66 pl 6

60 18 1 6,	7 pk 32,	73 pl 6

61 18 1 6,	7 (p)k pl 6

62 18 1 6,	7 pk pl 6

63 18 1 6,	7 (p)k 44,	72

64 18 1 6,	7 pk

65 18 1 6,	7 pk 29,	71 pl 6

66 18 1 6,	7 pk pl 6

67 18 1 6,	7 pk

68 18 1 6,	7 pk 6,	49,	50,	17

69 18 1 6,	7 pk 5

70 18 1 6,	7 pk

71 18 1 6,	7 pk
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72 18 1 6,	7 pk

73 18 1 6,	7 greppel 89

74 18 1 6,	7 kl/wa 16,	87,	88,	
91	(=m),	93	
(=m),	95	t/m	
98

wa 1

75 18 1 6,	7 pk pl 5

76 18 1 6,	7 pk pl 5

77 18 1 6,	7 pk 9 pl 5

78 18 1 6,	7 pk pl 5

79 18 1 6,	7 pk pl 5

80 18 1 6,	7 pk pl 5

81 18 1 6,	7 pk pl 5

82 18 1 6,	7 pk pl 5

83 18 1 6,	7 pk pl 5

84 18 1 6,	7 pk pl 5

85 18 1 6,	7 pk pl 5

86 18 1 6,	7 pk pl 5

87 18 1 6,	7 pk 10,	55 pl 5

88 18 1 6,	7 pk 56 pl 5

89 18 1 6,	7 pk s 2

90 18 1 6,	7 pk s 2

91 18 1 6,	7 pk 53 s 2

92 18 1 6,	7 pk 52 s 2

93 18 1 6,	7 pk pl 5

94 18 1 6,	7 pk pl 5

95 18 1 6,	7 pk pl 5

96 18 1 6,	7 pk pl 5

97 18 1 6,	7 kl/wa 7,	14,	57,	90 pl 5?

98 18 1 6,	7 pk pl 5

99 18 1 6,	7 pk 13 pl 5

100 18 1 6,	7 pk 51 pl 5

101 18 1 6,	7 pk pl 5

102 18 1 6,	7 pk pl 5

103 18 1 6,	7 pk pl 5

104 18 1 6,	7 pk 11 pl 5

105 18 1 6,	7 pk pl 5

106 18 1 6,	7 pk 8 pl 5

107 18 1 6,	7 pk 12,	54 pl 5

108 18 1 6,	7 pk pl 5

109 18 1 6,	7 pk pl 5

110 18 1 6,	7 pk pl 5
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111 18 1 6,	7 pk pl 5

112 18 1 6,	7 pk pl 5

113 18 1 6,	7 pk pl 5

114 18 1 6,	7 pk pl 5

115 18 1 6,	7 pk pl 5

116 18 1 6,	7 pk pl 5

117 18 1 6,	7 pk pl 5

118 18 1 6,	7 (p)k

119 18 1 6,	7 pk

120 18 1 6,	7 kl/wa 15,	94

121 18 1 6,	7 pk

122 18 1 6,	7 pk

123 18 1 6,	7 pk

124 18 1 6,	7 pk

125 18 1 6,	7 pk

126 18 1 6,	7 pk

127 18 1 6,	7 pk

128 18 1 6,	7 pk

129 18 vervalt

130 18 1 6,	7 pk

131 18 1 6,	7 pk 25 pl 6

132 18 1 6,	7 pk

133 18 1 6,	7 pk

134 18 1 6,	7 pk pl 6

135 18 1 6,	7 pk/nv

136 18 1 6,	7 pk 35,	65

137 18 1 6,	7 pk

138 18 1 6,	7 pk

139 18 1 6,	7 pk 23 pl 6

140 18 1 6,	7 pk 22,	81

141 18 1 6,	7 pk 45 pl 6

142 18 1 6,	7 pk 46

143 18 1 6,	7 pk 47,	79

144 18 1 6,	7 pk 48 pl 7

145 18 1 6,	7 pk 83

1 19 1 11 pk

2 19 1 11 pk

3 19 1 11 pk

4 19 1 11 pk

5 19 1 11 pk

6 19 1 11 pk

7 19 1 11 wa?
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8 19 1 11 kl/wa

9 19 1 11 wa?

10 19 1 11 wa?

11 19 1 11 kl?

12 19 1 11 wa?

13 19 1 11 kl 1

14 19 1 11 depressie?

15 19 1 11 kl

16 19 1 11 pk

17 19 1 11 kl/wa

18 19 1 11 (p)k

19 19 1 11 pk 3

20 19 1 11 pk

21 19 1 11 pk

22 19 1 11 pk

23 19 1 11 pk

24 19 1 11 pk

25 19 1 11 pk

26 19 1 11 pk

27 19 1 11 pk

28 19 1 11 greppel

29 19 1 11 kl?

30 19 1 11 pk pl 9

31 19 1 11 pk pl 9

32 19 1 11 pk pl 9

33 19 1 11 pk pl 9

34 19 1 11 pk pl 9

35 19 1 11 pk pl 9

36 19 1 11 pk pl 9

37 19 1 11 pk

38 19 1 11 pk

39 19 1 11 pk 4

40 19 1 11 pk

41 19 1 11 pk

42 19 1 11 pk

43 19 1 11 pk

1 20 1 9 pk pl 5

2 20 1 9 pk pl 5

3 20 1 9 pk pl 5

4 20 1 9 pk pl 5

5 20 1 9 pk pl 5

6 20 1 9 pk pl 5
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7 20 1 9 pk pl 5

8 20 1 9 pk pl 5

9 20 1 9 pk pl 5

10 20 1 9 pk pl 5

11 20 1 9 pk pl 5

12 20 1 9 pk pl 5

13 20 1 9 pk pl 5

14 20 1 9 pk pl 5

15 20 1 9 pk 2 pl 5

16 20 1 9 pk 3 pl 5

17 20 1 9 pk 1,	4 pl 5

18 20 1 9 pk pl 5?

19 20 1 9 pk pl 5

20 20 1 9 pk pl 5

21 20 1 9 kl/boomval

22 20 1 9 pk

23 20 1 9 pk

24 20 1 9 pk pl 17

25 20 1 9 pk pl 17

26 20 1 9 pk pl 17

27 20 1 9 pk pl 17

28 20 1 9 greppel pl 17

29 20 1 9 pk pl 17

30 20 1 9 pk pl 17

31 20 1 9 pk pl 17

32 20 1 9 greppel pl 17

33 20 1 9 pk pl 17

34 20 1 9 greppel pl 17

35 20 1 9 pk pl 17

36 20 1 9 pk pl 17

37 20 1 9 pk pl 17

38 20 1 9 pk pl 17

39 20 1 9 pk pl 17

40 20 1 9 greppel pl 17

41 20 1 9 greppel pl 17

42 20 1 9 pk pl 17?

43 20 1 9 wandgreppel pl 17

44 20 1 9 wandgreppel pl 17

45 20 1 9 pk pl 17

46 20 1 9 wandgreppel pl 17

47 20 1 9 pk pl 17

48 20 1 9 pk pl 17
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49 20 1 9 pk 5 pl 17

50 20 1 9 pk pl 17

51 20 1 9 pk pl 17

52 20 1 9 pk pl 17

53 20 1 9 pk pl 17

54 20 1 9 pk pl 17

55 20 1 9 pk

56 20 1 9 pk

57 20 1 9 pk

58 20 1 9 pk

59 20 1 9 pk

1 21 1 11 pk

2 21 1 11 pk (recent?)

3 21 1 11 pk

4 21 1 11 pk

1 22 1 18 pk 21

2 22 1 18 pk 4

3 22 1 18 pk

4 22 1 18 pk

5 22 1 18 pk

6 22 1 18 pk 15

7 22 1 18 kl 26

8 22 1 18 pk 14,	27

9 22 1 18 pk

10 22 1 18 pk

11 22 1 18 pk

12 22 1 18 pk 16,	28

13 22 1 18 pk 19

14 22 1 18 pk

15 22 1 18 pk 20

16 22 1 18 kl 2,	5,	24

17 22 1 18 pk 23

18 22 1 18 pk 13

19 22 1 18 pk

20 22 1 18 pk

21 22 1 18 pk

22 22 1 18 pk

23 22 1 18 pk

24 22 1 18 pk

25 22 1 18 pk 6

26 22 1 18 pk 3

27 22 1 18 pk
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28 22 1 18 pk

29 22 1 18 pk

30 22 1 18 pk

31 22 1 18 pk

32 22 1 18 pk 7

33 22 1 18 pk

34 22 1 18 pk

35 22 1 18 pk

36 22 1 18 pk

37 22 1 18 pk

38 22 1 18 pk

39 22 1 18 pk 22

40 22 1 18 pk

41 22 1 18 pk

42 22 1 18 pk

43 22 1 18 pk 11

44 22 1 18 kl 18

45 22 1 18 pk

46 22 1 18 pk

47 22 1 18 pk

48 22 1 18 pk

49 22 1 18 pk 17

50 22 1 18 pk

51 22 1 18 pk

52 22 1 18 pk

53 22 1 18 pk

54 22 1 18 pk

55 22 1 18 pk 8

56 22 1 18 pk

57 22 1 18 pk

58 22 1 18 pk

59 22 1 18 pk

60 22 1 18 pk

61 22 1 18 pk 12

62 22 1 18 kl 25

63 22 1 18 kl 10

64 22 1 18 pk

65 22 1 18 pk

66 22 1 18 pk

67 22 1 18 pk

68 22 1 18 pk

69 22 1 18 pk



245

70 22 1 18 pk

71 22 1 18 pk

72 22 1 18 pk

73 22 1 18 pk

74 22 1 18 pk

75 22 1 18 pk 9

76 22 1 18 pk

77 22 1 18 pk

78 22 1 18 pk

79 22 1 18 pk

80 22 1 18 pk

81 22 1 18 pk

82 22 1 18 pk

83 22 1 18 pk

84 22 1 18 pk

85 22 1 18 pk 1

86 22 1 18 pk

1 23 1 19 pk 78

2 23 1 19 pk

3 23 1 19 pk

4 23 1 19 pk

5 23 1 19 pk

6 23 1 19 pk 13

7 23 1 19 pk

8 23 1 19 pk

9 23 1 19 pk 12,	75

10 23 1 19 pk 1,	10,	11 pl 14

11 23 1 19 pk 62 pl 14

12 23 1 19 pk

13 23 1 19 pk

14 23 1 19 pk

15 23 1 19 pk 74

16 23 1 19 pk 9

17 23 1 19 pk 8,	73

18 23 1 19 pk 7

19 23 1 19 pk 5,	72

20 23 1 19 pk 60,	71 pl 14

21 23 1 19 pk

22 23 1 19 pk 83

23 23 1 19 pk

24 23 1 19 pk pl 18

25 23 1 19 pk 55 pl 14
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26 23 1 19 pk 6 pl 18

27 23 1 19 pk

28 23 1 19 pk

29 23 1 19 pk

30 23 1 19 pk 70,	86 pl 15

31 23 1 19 pk 88

32 23 1 19 pk

33 23 1 19 pk

34 23 1 19 pk

35 23 1 19 oude coupe

36 23 1 19 pk

37 23 1 19 pk

38 23 1 19 pk

39 23 1 19 pk

40 23 1 19 pk pl 15

41 23 1 19 pk

42 23 1 19 pk 14,	68 pl 14

43 23 1 19 pk

44 23 1 19 pk 64,	65

45 23 1 19 pk

46 23 1 19 pk

47 23 1 19 pk pl 15

48 23 1 19 pk pl15

49 23 1 19 pk

50 23 1 19 pk

51 23 1 19 pk

52 23 1 19 pk

53 23 1 19 pk

54 23 1 19 pk

55 23 1 19 greppel 3,	49,	61

56 23 1 19 pk

57 23 1 19 pk 53 pl 18

58 23 1 19 pk

59 23 1 19 pk 59 pl 18

60 23 1 19 pk 84

61 23 1 19 pk 58,	89

62 23 1 19 pk 57,	85 pl 14

63 23 1 19 pk 90

64 23 1 19 pk 56 pl 18

65 23 1 19 pk

66 23 1 19 pk

67 23 1 19 pk 54 pl 18
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68 23 1 19 pk

69 23 1 19 pk

70 23 1 19 pk

71 23 1 19 pk 81

72 23 1 19 pk

73 23 1 19 pk 87

74 23 1 19 pk

75 23 1 19 pk

76 23 1 19 pk 76

77 23 1 19 pk 51,	77

78 23 1 19 pk

79 23 1 19 pk

80 23 1 19 pk

81 23 1 19 pk

82 23 1 19 pk 79

83 23 1 19 pk 50 s 8

84 23 1 19 pk s 8

85 23 1 19 pk 80 pl 11

86 23 1 19 pk pl 11

87 23 1 19 pk 4  pl 11

88 23 1 19 pk 52 pl 20

89 23 1 19 pk pl 20

90 23 1 19 pk

91 23 1 19 pk pl 19

92 23 1 19 pk

93 23 1 19 pk pl 19

94 23 1 19 pk 48 pl 11

95 23 1 19 pk pl 11

96 23 1 19 pk 47 pl 11

97 23 1 19 pk

98 23 1 19 pk

99 23 1 19 pk

100 23 1 19 pk

101 23 1 19 pk 46 pl 11

102 23 1 19 pk 26

103 23 1 19 pk 27

104 23 1 19 pk 45 pl 11

105 23 1 19 pk 28

106 23 1 19 pk

107 23 1 19 pk 29 pl 11

108 23 1 19 pk

109 23 1 19 pk
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110 23 1 19 pk

111 23 1 19 pk

112 23 1 19 pk

113 23 1 19 pk

114 23 1 19 pk

115 23 1 19 pk 44

116 23 1 19 pk

117 23 1 19 pk

118 23 1 19 pk

119 23 1 19 pk

120 23 1 19 pk pl 13

121 23 1 19 pk pl 13

122 23 1 19 pk pl 13

123 23 1 19 pk 21 pl 13

124 23 1 19 pk 41 pl 13

125 23 1 19 pk 19 pl 13

126 23 1 19 pk 40 pl 13

127 23 1 19 pk 42 pl 13

128 23 1 19 pk pl 13

129 23 1 19 pk 43 pl 13

130 23 1 19 pk

131 23 1 19 pk

132 23 1 19 pk

133 23 1 19 pk

134 23 1 19 pk

135 23 1 19 pk

136 23 1 19 pk

137 23 1 19 pk

138 23 1 19 pk 20

139 23 1 19 pk pl 13

140 23 1 19 pk 39

141 23 1 19 pk

142 23 1 19 pk pl 12

143 23 1 19 pk 17 pl 12

144 23 1 19 pk 18,	36 pl 12

145 23 1 19 pk 37 pl 12

146 23 1 19 pk pl 12

147 23 1 19 pk pl 12

148 23 1 19 pk 35 pl 12

149 23 1 19 pk 34 pl 12

150 23 1 19 pk s 9

151 23 1 19 pk pl 12
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152 23 1 19 pk 15 pl 12

153 23 1 19 pk 32 pl 12

154 23 1 19 pk 16 pl 12

155 23 1 19 pk pl 12

156 23 1 19 pk 31 s 9

157 23 1 19 pk s 9

158 23 1 19 pk pl 12

159 23 1 19 pk 33 pl 12

160 23 1 19 pk pl 12

161 23 1 19 pk

162 23 1 19 pk pl 12

163 23 1 19 pk

164 23 1 19 pk 91

165 23 1 19 pk pl 13

166 23 1 19 pk

167 23 1 19 pk

168 23 1 19 pk

169 23 1 19 pk

170 23 1 19 pk

171 23 1 19 pk pl 12

172 23 1 19 pk 23

173 23 1 19 pk pl 12

174 23 1 19 pk 38

175 23 1 19 pk 30 pl 12

176 23 1 19 pk pl 12

177 23 1 19 pk

178 23 1 19 pk 25 pl 12

179 23 1 19 pk

180 23 1 19 pk 22 pl 12

181 23 1 19 pk

182 23 1 19 pk 69

183 23 1 19 pk

184 23 1 19 pk

1 24 1 21,	22 pk pl 15

2 24 1 21,	22 pk

3 24 1 21,	22 pk

4 24 1 21,	22 pk

5 24 1 21,	22 pk pl 22

6 24 1 21,	22 pk

7 24 1 21,	22 pk pl 15

8 24 1 21,	22 pk

9 24 1 21,	22 pk 40
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10 24 1 21,	22 pk

11 24 1 21,	22 pk

12 24 1 21,	22 pk pl 22

13 24 1 21,	22 pk pl 15

14 24 1 21,	22 pk 39

15 24 1 21,	22 pk

16 24 1 21,	22 pk pl 15

17 24 1 21,	22 pk

18 24 1 21,	22 pk pl 22

19 24 1 21,	22 pk pl 15

20 24 1 21,	22 pk 12

21 24 1 21,	22 pk 35

22 24 1 21,	22 pk pl 15

23 24 1 21,	22 kl

24 24 1 21,	22 kl 23,	33

25 24 1 21,	22 pk

26 24 1 21,	22 pk

27 24 1 21,	22 pk pl 22

28 24 1 21,	22 pk pl 15

29 24 1 21,	22 pk 9 pl 15

30 24 1 21,	22 pk 21

31 24 1 21,	22 pk

32 24 1 21,	22 pk pl 22

33 24 1 21,	22 pk

34 24 1 21,	22 pk pl 22

35 24 1 21,	22 pk pl 22?

36 24 1 21,	22 pk pl 22?

37 24 1 21,	22 pk 10 pl 15

38 24 1 21,	22 pk

39 24 1 21,	22 pk

40 24 1 21,	22 pk

41 24 1 21,	22 pk

42 24 1 21,	22 pk

43 24 1 21,	22 pk

44 24 1 21,	22 pk 20,	41

45 24 1 21,	22 pk

46 24 1 21,	22 pk pl 22

47 24 1 21,	22 pk

48 24 1 21,	22 pk

49 24 1 21,	22 pk pl 6

50 24 1 21,	22 pk

51 24 1 21,	22 pk
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52 24 1 21,	22 pk

53 24 1 21,	22 kl 1 pl 15

54 24 1 21,	22 pk 42 pl 22

55 24 1 21,	22 pk

56 24 1 21,	22 pk

57 24 1 21,	22 pk 38

58 24 1 21,	22 pk 22 pl 6

59 24 1 21,	22 pk pl 6

60 24 1 21,	22 pk 19

61 24 1 21,	22 pk

62 24 1 21,	22 pk

63 24 1 21,	22 pk

64 24 1 21,	22 kl 32 pl 15

65 24 1 21,	22 pk 17 pl 22

66 24 1 21,	22 pk pl 15

67 24 1 21,	22 pk 37 pl 22

68 24 1 21,	22 pk 36 pl 15

69 24 1 21,	22 pk pl 22

70 24 1 21,	22 kl?

71 24 1 21,	22 pk pl 15

72 24 1 21,	22 pk pl 22

73 24 1 21,	22 pk 13,	24,	25 pl 15

74 24 1 21,	22 pk

75 24 1 21,	22 pk 2,	3 pl 22

76 24 1 21,	22 pk

77 24 1 21,	22 pk pl 22

78 24 1 21,	22 pk 30 pl 15

79 24 1 21,	22 pk

80 24 1 21,	22 pk

81 24 1 21,	22 pk pl 22

82 24 1 21,	22 pk pl 21

83 24 1 21,	22 pk

84 24 1 21,	22 pk pl 15

85 24 1 21,	22 pk pl 21

86 24 1 21,	22 pk

87 24 1 21,	22 pk

88 24 1 21,	22 pk 11 pl 21

89 24 1 21,	22 pk

90 24 1 21,	22 pk pl 15

91 24 1 21,	22 pk pl 22

92 24 1 21,	22 pk 7 pl 15

93 24 1 21,	22 pk 8 pl 22
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94 24 1 21,	22 pk pl 15

95 24 1 21,	22 pk 31

96 24 1 21,	22 pk 18

97 24 1 21,	22 pk

98 24 1 21,	22 pk pl 6

99 24 1 21,	22 pk pl 6

100 24 1 21,	22 pk

101 24 1 21,	22 pk

102 24 1 21,	22 pk

103 24 1 21,	22 pk

104 24 1 21,	22 pk

105 24 1 21,	22 pk

106 24 1 21,	22 pk

107 24 1 21,	22 pk

108 24 1 21,	22 pk

109 24 1 21,	22 pk

110 24 1 21,	22 pk

111 24 1 21,	22 pk

112 24 1 21,	22 pk

113 24 1 21,	22 pk

114 24 1 21,	22 pk

115 24 1 21,	22 pk

116 24 1 21,	22 pk

117 24 1 21,	22 pk 26

118 24 1 21,	22 pk

119 24 1 21,	22 pk 15,	29

120 24 1 21,	22 pk

121 24 1 21,	22 pk pl 21

122 24 1 21,	22 pk

123 24 1 21,	22 pk 5 pl 21

124 24 1 21,	22 greppel? 16

125 24 1 21,	22 pk

126 24 1 21,	22 pk

127 24 1 21,	22 pk 27

128 24 1 21,	22 pk 28

129 24 1 21,	22 pk

130 24 1 21,	22 pk

131 24 1 21,	22 greppel? 6,	14

132 24 1 21,	22 pk pl 21

133 24 1 21,	22 pk

134 24 1 21,	22 pk

135 24 1 21,	22 pk



253

136 24 1 21,	22 pk

137 24 1 21,	22 pk

138 24 1 21,	22 pk

139 24 1 21,	22 pk

140 24 1 21,	22 pk

141 24 1 21,	22 greppel

142 24 1 21,	22 depressie?

143 24 1 21,	22 pk 4 pl 19

144 24 1 21,	22 pk pl 19

145 24 1 21,	22 pk pl 20

146 24 1 21,	22 pk pl 20

147 24 1 21,	22 pk pl 20

148 24 1 21,	22 natuurlijk

149 24 1 21,	22 pk?

150 24 1 21,	22 pk

151 24 1 21,	22 pk

152 24 1 21,	22 pk pl 20

153 24 1 21,	22 pk

1 25 1 23 pk s 7

2 25 1 23 pk s 7

3 25 1 23 pk s 7

4 25 1 23 pk s 7

5 25 1 23 pk

1 26 1 24 pk

2 26 1 24 pk

3 26 1 24 pk 4

4 26 1 24 pk

5 26 1 24 pk 3,	4

6 26 1 24 pk

7 26 1 24 pk 6

8 26 1 24 (p)k 7 pl 6

9 26 1 24 pk

10 26 1 24 greppel 1 spoor 17

11 26 1 24 pk

12 26 1 24 pk pl 6

13 26 1 24 pk pl 6

14 26 1 24 pk spoor	15,	
10

15 26 1 24 pk 3 spoor	14,	
16

16 26 1 24 pk spoor	14,	
15
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17 26 1 24 greppel 8 spoor 10

18 26 1 24 wa 4 2,	5,	9,	10,	
11,	12,	13

19 26 1 24 greppel spoor	10,	
17

20 26 1 24 pk pl 16

1 27 1 25 pk pl 16

2 27 1 25 pk pl 16

3 27 1 25 pk pl 16

4 27 1 25 pk pl 16

5 27 1 25 pk pl 16

6 27 1 25 pk pl 16

7 27 1 25 pk pl 16

8 27 1 25 pk pl 16

9 27 1 25 pk pl 16

10 27 1 25 pk pl 16

11 27 1 25 pk pl 16

12 27 1 25 pk pl 16

13 27 1 25 pk pl 16

14 27 1 25 pk pl 16

15 27 1 25 pk pl 16

16 27 1 25 pk pl 16

17 27 1 25 pk pl 16

18 27 1 25 pk pl 16

19 27 1 25 pk pl 16

20 27 1 25 pk

21 27 1 25 pk

22 27 1 25 pk

23 27 1 25 pk pl 8

24 27 1 25 pk pl 8

25 27 1 25 pk pl 8

26 27 1 25 pk pl 8

27 27 1 25 pk pl 8

28 27 1 25 pk pl 8

29 27 1 25 pk pl 8

30 27 1 25 pk pl 8

31 27 1 25 pk pl 8

32 27 1 25 pk pl 8

33 27 1 25 pk pl 8

34 27 1 25 pk pl 8

35 27 1 25 wandgreppel pl 8

36 27 1 25 pk pl 8
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37 27 1 25 wandgreppel pl 8

38 27 1 25 pk pl 8

39 27 1 25 wandgreppel pl 8

40 27 1 25 pk pl 8

41 27 1 25 wandgreppel pl 8

42 27 1 25 pk pl 8

43 27 1 25 pk pl 8

44 27 1 25 wandgreppel pl 8

45 27 1 25 pk pl 8

46 27 1 25 pk pl 8

47 27 1 25 pk pl 8

48 27 1 25 pk pl 8

49 27 1 25 pk pl 8

50 27 1 25 pk pl 8

51 27 1 25 pk pl 8

52 27 1 25 pk pl 8

53 27 1 25 pk pl 8

54 27 1 25 pk pl 8

55 27 1 25 pk pl 8

56 27 1 25 pk pl 8

57 27 1 25 pk pl 8

58 27 1 25 pk pl 8

59 27 1 25 pk pl 8

60 27 1 25 pk pl 8

61 27 1 25 pk pl 8

62 27 1 25 pk pl 8

63 27 1 25 wandgreppel pl 8

64 27 1 25 pk pl 8

65 27 1 25 pk pl 8

66 27 1 25 pk pl 8

67 27 1 25 pk pl 8

68 27 1 25 pk 1 pl 8?

69 27 1 25 (p)k 2 pl 8?

70 27 1 25 pk pl 8?

71 27 1 25 pk pl 8? 

72 27 1 25 wandgreppel pl 8

73 27 1 25 wandgreppel pl 8

74 27 1 25 pk pl 8

1 28 1 27 pk

2 28 1 27 pk

3 28 1 27 pk

4 28 1 27 pk
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5 28 1 27 pk

6 28 1 27 pk

7 28 1 27 pk

8 28 1 27 pk

9 28 1 27 pk

10 28 1 27 pk

11 28 1 27 pk

12 28 1 27 pk

13 28 1 27 pk

14 28 1 27 pk

15 28 1 27 pk

16 28 1 27 pk

17 28 1 27 pk

18 28 1 27 pk

19 28 1 27 pk

20 28 1 27 greppel

21 28 1 27 pk 4

22 28 1 27 pk

23 28 1 27 pk

24 28 1 2 pk

25 28 1 27 pk 3

26 28 1 27 pk

27 28 1 27 pk

28 28 1 27 pk

29 28 1 27 pk 2

30 28 1 27 pk 1

31 28 1 27 pk

32 28 1 27 pk

33 28 1 27 pk

34 28 1 27 pk

35 28 1 27 pk

36 28 1 27 pk

37 28 1 27 pk

38 28 1 27 pk

39 28 1 27 pk

1 29 1 29 pk

2 29 1 29 pk

3 29 1 29 pk

4 29 1 29 pk

5 29 1 29 pk

6 29 1 29 pk spoor	8,	
9,	10
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7 29 1 29 pk

8 29 1 29 pk spoor	6,	
9,	10

9 29 1 29 pk spoor	6,	
8,	10

10 29 1 29 pk spoor	6,	
8,	9

11 29 1 29 kuil

12 29 1 29 pk

13 29 1 29 greppel
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