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Samenvatting 

 
In opdracht van de gemeente Montferland werd van 7 tot 11 november 2005 
een Inventariserend Veldonderzoek waarderende fase uitgevoerd aan de 
Zinderberg te Kilder, gemeente Montferland (Prov. Gelderland). Het 
onderzoek werd aansluitend omgezet naar een Definitief Archeologisch 
Onderzoek (DAO) dat plaatsvond van 16 november tot 6 december 2005.  
 
Aanleiding voor het onderzoek was de geplande inrichting van het gebied voor 
nieuwbouw, waardoor de mogelijke archeologische resten die waren aangetroffen 
tijdens het voorafgaande booronderzoek konden worden aangetast. Tijdens dit 
booronderzoek werden vindplaatsen uit de IJzertijd en de Vroege-Middeleeuwen 
vastgesteld in het westelijke en oostelijke gedeelte van het plangebied. In het 
lagergelegen middengedeelte werden mogelijke resten van een oven vastgesteld, 
die in relatie kon staan met de grote hoeveelheid metaalslakken op het terrein.   
 
Tijdens het archeologisch onderzoek werden sporen en resten uit de Bronstijd, 
de IJzertijd en de Vroege-Middeleeuwen vastgesteld. 
De sporen uit de Bronstijd betreffen een kringgreppel van een vermoedelijk 
grafmonument en enkele grote rechthoekige kuilen die als mogelijke 
inhumatiegraven kunnen worden geïnterpreteerd. De kringgreppel werd 
ingericht op een natuurlijke verhoging van het terrein die wordt gevormd door 
een stuifzandrug, zodat het eventueel mogelijk is dat er geen heuvel boven het 
centrale graf gemaakt hoefde te worden. Op basis van de vorm en het 
voorkomen van na-bijzettingen in en naast de kringgreppel kan deze 
waarschijnlijk in de Midden-Bronstijd worden gedateerd met een voorkeur voor 
de Midden-Bronstijd A. In geen van deze sporen werden evenwel vondsten 
aangetroffen die deze datering kunnen bevestigen. 
 
Een waterput kon door middel van het erin gevonden aardewerk en een 14C-
datering van een paaltje uit de beschoeiing in de Late-Bronstijd gedateerd 
worden. Er waren geen andere sporen die via vondstmateriaal in deze periode 
gedateerd konden worden, maar een deel van de ongedateerde sporen zou 
daarvoor in aanmerking komen. 
 
Verscheidene vondsten van besmeten en gepolijst aardewerk met 
potgruismagering duiden op menselijke aanwezigheid tijdens de IJzertijd in de 
omgeving van het plangebied. Slechts een beperkt aantal sporen kon evenwel 
aan deze periode worden toegewezen. In de westelijke punt van het onderzoeks-
gebied werd een vierpalige spieker gevonden die met grote waarschijnlijkheid uit 
de IJzertijd dateert. Daarnaast werd in een langwerpige kuil een randfragment 
van een besmeten schaal gevonden, die dit spoor met zekerheid in de IJzertijd 
plaatst. 
 
De meerderheid van de sporen maken vermoedelijk deel uit van een 
nederzetting uit de Vroege-Middeleeuwen, die tussen de 6e en de 10e eeuw na 
Chr. gedateerd kan worden. Het betreft hier enerzijds een langwerpige structuur 
die de nederzetting in het westen lijkt af te sluiten. Bij deze omheining werden 
bovendien verschillende stookkuilen of houtskoolmijlers vastgesteld, naast een 
langwerpige greppelachtige kuil die zich net buiten de omheining bevond. Een 
van deze vermoedelijke houtskoolmijlers is door een 14C-monster in de 10e eeuw 
gedateerd. 
Binnen en net buiten het terrein dat door de omheining wordt omsloten werden 
op verschillende plaatsen palenclusters van gebouwen en/of bijgebouwen 
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vastgesteld. Ten westen van de omheining werd tenslotte een waterput zonder 
constructie onderzocht. 
De vroeg-middeleeuwse sporen maken vermoedelijk deel uit van een 
nederzetting, die zich verder ten oosten van het plangebied uitstrekt. 
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1 Inleiding 

In opdracht van de gemeente Montferland werd door archeologisch 
onderzoeksbureau Becker & Van de Graaf van 7 tot 11 november 2005 een 
Inventariserend Veldonderzoek waarderende fase (IVO) uitgevoerd aan de 
Zinderberg te Kilder, gemeente Montferland (Prov. Gelderland) (Fig. 1.1). Het 
onderzoek werd aansluitend omgezet in een Definitief Archeologisch Onderzoek 
(DAO) van de zones waarin de archeologische resten waren vastgesteld. Het 
DAO vond plaats van 16 november tot 6 december 2005.  
 
Aanleiding voor het onderzoek was de geplande inrichting van het gebied voor 
nieuwbouw. Hierbij was de kans groot dat de waardevolle archeologische resten 
die tijdens het vooronderzoek waren vastgesteld, verloren zouden gaan.  
 
De leiding van het onderzoek lag in handen van Stephan Delaruelle. Hij werd 
terzijde gestaan door Joop Hubers (senior veldtechnicus), Christian Enzl 
(digitaal tekenaar), Anne Loonen (databasebeheer), Frank Popko en 
Jürgen Kahler. Tenslotte kon tijdens het onderzoek meerdere malen beroep 
worden gedaan op enthousiaste amateur-archeologen uit de omgeving, met 
name Alex Koster, Frits Peters en André Smink die het team bijstonden met 
raad en daad, waarvoor wij hen oprecht danken. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.1: Situering van de 
onderzoekslocatie op de 
topografische kaart  
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Fig. 1.2: Oostelijke 
gedeelte van het 
onderzoeksgebied bij 
het begin van het 
proefsleuvenonderzoek  
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2 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen 

2.1  Doel van het onderzoek 

Doel van het IVO was vplgens het Programma van Eisen (PvE) het vaststellen 
van de inhoudelijke en fysieke kwaliteit van de locatie (aard, ouderdom, 
omvang, gaafheid, conservering) teneinde tot waardestelling te kunnen komen 
(Jelsma/Exaltus 2005).  
 
Het doel van het daaropvolgende Definitief Archeologisch Onderzoek was het 
documenteren van gegevens en het veiligstellen van materiaal van de vindplaats 
om daarmee informatie te behouden die van belang is voor kennisvorming over 
het verleden (PvE: Van de Graaf/Delaruelle 2005). 

2.2 Onderzoeksvragen 

Teneinde deze doelstellingen te verwezenlijken werden voor het archeologisch 
onderzoek de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
 

 Wat is de aard van de vindplaats(en)? 
 Wat is de datering van de vindplaats(en)? 
 Wat is de geologische context van de aangetroffen archeologische 

resten?  
 Wat is de bodemopbouw binnen het onderzoeksgebied? 
 Wat is de conservering en gaafheid? 
 Kunnen de archeologische resten nader inzicht geven in de 

bewoningsgeschiedenis van de regio? 
 Op welke activiteiten wijzen de aangetroffen archeologische resten en 

wat is de verdeling daarvan binnen de individuele nederzetting? 
 Zijn er archeologische sporen en resten die in verband kunnen worden 

gebracht met vastgestelde ijzerproductie in de omgeving van de 
Zinderberg? 

 Is er sprake van specialisatie van activiteiten? Tevens: wat is het niveau 
van (agrarische) zelfvoorziening en is er eventueel sprake van 
overproductie en/of import? 

 Is er sprake van continuïteit dan wel discontinuïteit met zowel de 
voorgaande als de opvolgende periode? 
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3 Vooronderzoek 

Voorafgaand aan het Inventariserend Veldonderzoek waarderende fase door het 
archeologisch onderzoeksbureau Becker & Van de Graaf, werden de volgende 
onderzoeken uitgevoerd op het terrein: 

 RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft op 29 juli 2004 een 
inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd in de vorm van 
7 boringen. 

 ArcheoPro heeft vervolgens verdichtend booronderzoek en geofysisch 
onderzoek uitgevoerd op 26 november 2004 en op 9-10 februari 2005. 

Aangezien de resultaten uit beide onderzoeken complementair zijn, worden ze 
hier samen behandeld. 

3.1 Landschap en bodem 

Het onderzoeksgebied bestaat uit dekzandruggen en –koppen, die zijn gevormd 
tijdens het Laat-Glaciaal. Het dekzand, dat nergens dikker is dan 2 m, bevindt 
zich op fluvioperiglaciale afzettingen. 
De bodem is opgebouwd als een karakteristieke hoge bruine enkeerdgrond, 
bestaande uit leemarm en zwak lemig, fijn zand. Kenmerkend is de humusrijke 
bovenlaag van minimaal 0,50 m dikte, die ontstaan is door eeuwenlange 
plaggenbemesting. De bovenste laag van dit esdek wordt gevormd door de 
moderne bouwvoor , doordat het terrein was in gebruik was als akkerland. Deze 
heeft een dikte van ongeveer 30 cm. Het onderste deel van het esdek bestaat uit 
een 10 tot 70 cm dikke laag bruin, humeus zand. De hieronder gelegen C-
horizont bestaat uit lichtgeel zand.  
 
Het terrein wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een centrale laagte, 
omgeven door hogere landschapsdelen ten oosten en westen hiervan. De 
oostrand is een uitloper van een meer oostelijk gelegen hoogte. 

3.2 Archeologie 

Uit het onderzoek van RAAP bleek dat het lokale reliëf zich ook weerspiegelt in 
de archeologische vondstconcentraties. In het laaggelegen centrale deel werden 
ofwel alleen enige houtskoolspikkels in het esdek, ofwel geen archeologische 
indicatoren onder de bouwvoor aangetroffen. In het westelijke deel van het 
onderzoeksterrein werden mogelijke resten van ijzerwinning vastgesteld. Langs 
de oostrand van het onderzoeksterrein werden op verschillende plaatsen 
scherven van aardewerk uit de IJzertijd en de Vroege-Middeleeuwen gevonden. 
Deze vindplaats lijkt de meest westelijke uitloper te zijn van een ten oosten van 
het onderzoeksterrein gelegen vindplaats.  
 
Naar aanleiding van deze bevindingen werd door ArcheoPro naast extra 
boringen ook een geofysisch magnetisch onderzoek uitgevoerd op het deel van 
het onderzoeksterrein waar verhittingsverschijnselen zijn aangetroffen. Het 
onderzoek leek uit te wijzen dat de mogelijk aanwezige ovenrestanten sterk 
zullen aangetast zijn door erosie ten gevolge van langdurige en intensieve 
grondbewerking.  
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4 Onderzoeksstrategie 

Het Inventariserend Veldonderzoek waarderende fase bestond uit de aanleg van 
15 proefsleuven met een totale oppervlakte van ca. 1100 m2 (bijlage 1). Het 
hogergelegen oostelijke gedeelte werd onderzocht door middel van zeven 
proefsleuven (werkput 5-11) van 20 m bij 4 m met een N-Z oriëntatie, die 
werden aangelegd volgens de zogenaamde stippellijnmethode. Het middelste 
gedeelte van het onderzoeksterrein werd onderzocht door de aanleg van drie 
langere proefsleuven, waarvan één proefsleuf (wp 12) van 50 m bij 4 m met een 
N-Z oriëntatie en twee proefsleuven (wp 14-15) van 30m bij 4 m met een 
haakse O-W oriëntatie die aansluiten op eerstgenoemde werkput. Werkput 15 
werd specifiek gericht op een grote concentratie binnen het geomagnetische veld 
die hier werd vastgesteld tijdens het voorafgaande onderzoek. In de westelijke 
hoek van het terrein werd tenslotte een N-Z gerichte werkput 13 aangelegd van 
20 m bij 4 m.  
 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek kwamen archeologische sporen aan het licht, 
verspreid over de gehele oostelijke helft van het onderzoeksterrein (wp 5, 8, 9, 
10 en 11) en in het westelijke uiteinde van het gebied in wp 13. De sporen 
betreffen hoofdzakelijk paalkuilen. In wp 10 werden bovendien nog de resten 
van een standgreppel en bijhorende paaltjes vastgesteld die diagonaal door de 
sleuf liepen. In wp 11 bevond zich dan weer een (ongebruikte?) waterput zonder 
duidelijke constructie. In wp 5 en 13 bevonden zich duidelijke sporen van een 
gebouwtje. Opvallend tijdens het proefsleuvenonderzoek was ook de aanwezig-
heid van ronde houtskoolrijke kuilen aan de onderkant van het esdek en op de 
overgang van het esdek naar de natuurlijke bodem. Van deze sporen bleef in het 
leesbare vlak niet veel meer over. Waar mogelijk werd ter documentatie van 
deze sporen een iets hoger liggend eilandje uitgespaard; in andere gevallen kon 
het spoor nog in het profiel worden onderzocht. Uit het proefsleuvenonderzoek 
bleek dat in het middengedeelte van het terrein geen sporen meer hoefden te 
worden verwacht. De grote geconcentreerde geomagnetische afwijking (rode 
cirkel in bijlage 3) bleek niet zoals verwacht met ovenresten te maken te hebben, 
maar werd veroorzaakt door een concentratie mangaanconcreties die wijst op de 
aanwezigheid van een natuurlijke depressie. 

 

Fig. 4.1: Aanleg van het 
vlak tijdens de opgraving 
in werkput 54  
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Op basis van deze gegevens werd in overleg met de gemeente Montferland 
besloten het onderzoek onmiddelijk om te zetten naar een Definitief 
Archeologisch Onderzoek van de aangetroffen resten, waarbij de focus vooral 
lag op het oostelijke gedeelte van het onderzoeksgebied rondom het mogelijke 
gebouw. Dit gedeelte werd opgegraven door middel van drie werkputten (52, 53 
en 54) met een N-Z oriëntatie van 10 m breed en respectievelijk 130, 120 en 
110 m lang. Deze sloten in het oosten aan bij de eerste rij reeds onderzochte 
proefsleuven, terwijl de middelste werkput de tweede rij proefsleuven omvatte. 
De werkputten werden aangelegd met een wisselsysteem, waarbij eerst de 
westelijke werkput werd onderzocht, dan de oostelijke en vervolgens de 
resterende middelste. Gezien de afwezigheid van sporen werd het middelste 
gedeelte (30 m bij 10 m) van wp 52 niet onderzocht. Daarnaast werd ook nog 
een lange proefsleuf (wp 55) van 60 m bij 4 m aangelegd over het zuidelijke 
gedeelte om het hier hogergelegen kansrijke gedeelte te onderzoeken (bijlage 3). 
Tenslotte werd nog een werkput van 30 bij 8 m (wp 56) naast proefsleuf 13 in 
de westelijke hoek van het onderzoeksgebied aangelegd, teneinde de plattegrond 
van de aangetroffen spieker volledig vrij te leggen en om eventuele bijbehorende 
sporen te ontdekken. Een kleine uitbreiding van werkput 53 naar het oosten ten 
behoeve van het volledig vrijleggen van spoor 208 is als werkput 57 
gedocumenteerd. 
 
Het vlak werd aangelegd in het gele zand van het moedermateriaal, net onder de 
gebioturbeerde ‘mollenlaag’ die zich onder de oude cultuurlaag bevond. Over 
bijna het gehele terrein is hierbovenop een esdek aanwezig, zodat er algemeen 
kan gesproken worden over een dik pakket afdekkende lagen. Het vlak varieert 
in diepte tussen 1,20 m –mv (13,70 m +NAP) in de lagere gedeeltes in het 
noorden van het plangebied tot 0,55 m –mv (14,40 m +NAP) op de hoge 
zandkop in het zuiden van het opgegraven gedeelte.  
 
Het vlak werd aangelegd met een graafmachine met een brede gladde bak 
(2,20 m) en met de schop opgeschaafd. Sporen werden bewerkt met de schop 
en de troffel. 
 

4.1 Dataregistratie 

4.1.1 Metingen 

Met een GPS met real-time correctiegegevens van 06-GPS te Sliedrecht zijn de 
grondslagpunten op het terrein uitgezet. Deze punten dienden als uitgangspunt 
voor alle verdere metingen. Tijdens het onderzoek zijn alle metingen met een 
total station vastgelegd. Met behulp van dit meetinstrument zijn ook de 
tekeningen digitaal vervaardigd; alle sporen en meetgegevens zijn tachymetrisch 
opgenomen en in het veld tot een digitale tekening verwerkt. 

4.1.2 Documentatie 

Bij de documentatie is het elementensysteem gebruikt, een systeem dat 
oorspronkelijk in het Duitse Rijnland is ontwikkeld. Het elementensysteem 
voorziet in het in chronologische volgorde vastleggen van alle werkstappen. Het 
opgravingsproces is hiermee goed te reconstrueren.  
De nummering van de elementen is doorlopend en de elementnummers zijn 
uniek, zodat er binnen een onderzoek nooit een dubbele nummering kan 
ontstaan. Niet alleen archeologische sporen krijgen een elementnummer, maar 
ook alle overige objecten, die met het onderzoek te maken hebben, zoals 
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werkputten, profielen, meetsysteem, dag- en weekrapporten, archeologische 
structuren (bijv. huisplattegronden) en tenslotte de opgraving zelf.  
 
Binnen het element krijgen de werkstappen een doorlopende nummering, een 
positienummer, zoals bijvoorbeeld voor de aanleg van een archeologisch vlak en 
het fotograferen ervan. Het positienummer wordt altijd in combinatie met het 
bijbehorende elementnummer gebruikt, zoals bijvoorbeeld nummer 24-3, 
waarbij 24 het element is en 3 het positienummer. Deze nummercombinatie 
zorgt tevens voor de identificatie van de producten van de bijbehorende 
werkstap, zoals het vondst-, foto- of tekeningnummer. Hierdoor is aan het 
nummer de herkomst van de vondst, foto of tekening direct zichtbaar. 
 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd de documentatie op papieren 
elementenkaarten gevoerd. Vanaf de definitieve opgraving zijn de gegevens 
grotendeels rechtstreeks in een op MS Access gebaseerde database ingevoerd. 
Alle sporen werden fotografisch in het vlak en de coupe geregistreerd. De 
coupes van de sporen werden getekend op schaal 1:20. Vlaktekeningen werden 
rechtstreeks digitaal vervaardigd met behulp van een total station. 
 

4.2 Specialistisch onderzoek 

In de uitwerking werd specialistisch onderzoek uitbesteed ter datering van 
sporen en ter beantwoording van de onderzoeksvragen in verband met de 
voedselvoorziening. Twee 14C-monsters zijn gedateerd door het Centrum voor 
Isotopenonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Drie botanische 
monsters zijn onderzocht door onderzoeksbureau Biax Consult uit Zaandam. 
Het fysisch-geografische onderzoek is uitgevoerd door Jurgen de Kramer. 
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5 Landschap en bodem 

Jurgen de Kramer 

5.1 Inleiding 

Het fysisch-geografisch deelonderzoek heeft tot doel de relatie tussen landschap 
en vindplaats vast te stellen. Dat betekent ondermeer dat inzicht nodig is in de 
geologische en geomorfologische opbouw, de (relatieve) ouderdom van de 
afzettingen, de stratigrafische positie van de archeologische sporen en lagen en 
de aard van het landgebruik in historische tijden. Eerder landschappelijk 
onderzoek is uitgevoerd door RAAP Archeologisch Adviesbureau (Bedaux 
2004) en ArcheoPro (Exaltus / Orbons 2005). 
 

5.1.1 Werkwijze 

De wanden van acht proefsleuven zijn fysisch-geografisch onderzocht (Fig. 5.1). 
Hierbij zijn van de in totaal vijftien kolommen de te onderscheiden lagen 
getekend, beschreven en in detail gefotografeerd. Daarnaast is een aantal 
kolommen verlengd met een boring vanaf de bodem van de proefsleuf. De 
beschrijvingen van de kolommen staan in bijlage 8. Bijlage 9 t/m 12 tonen foto’s 
van de kolommen K7-1, K9-1, K12A en K14-1. Aan de hand van de kolommen 
zijn lithologische profielen geconstrueerd. Bijlage 6 toont het west-oostprofiel 
door werkput 13, 14, 9 en 5 en bijlage 7 toont het noord-zuidprofiel door 
werkput 8, 7, 6 en 5. 
 

 
 

Fig. 5.1: Ligging van de proef-
sleuven en archeologische sporen 
(zwarte lijnen), van de in detail 
onderzochte kolommen (rode 
punten) en van de lithologische 
profielen (blauwe lijnen). 
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Bij het beschrijven van de lagen is gelet op textuur (grondsoort), 
bodemopbouw, oxidatie- en reductievlekken van ijzer en mangaan, kalkgehalte, 
kleur en archeologische indicatoren waaronder scherven, fosfaatvlekken, puin 
(ondefinieerbare stukjes bouwmateriaal of keramiek) en houtskool. De 
lithologische beschrijving is die volgens NEN 5104 (NEN 1990). 
 
Als aanvulling op de veldwaarmeningen is gebruik gemaakt van de rapportages 
van het vooronderzoek en van de volgende kaarten: 
 bodemkaart van Nederland (Stichting voor Bodemkartering 1975); 
 geomorfologische kaart (Stichting voor Bodemkartering / Rijks Geologische 

Dienst 1985); 
 

5.2 Resultaten 

5.2.1 Situering en landgebruik 

Het onderzoeksgebied ligt ten noorden van de bebouwde kom van Kilder. Het 
terrein wordt als bouwland gebruikt. Dat was ook het landgebruik in de eeuwen 
ervoor. De hoogte van het terrein wisselt en dat is ook zichtbaar in het veld 
(bijlage 3). Dit is ook goed te zien in de profielen in bijlage 6 en 7. Het hoogst 
ligt het oostelijke en zuidelijke deel en het laagst het noordelijke middendeel bij 
werkput 12 en 15. 
 

5.2.2 Geomorfologie 

Volgens de gemorfologische kaart (Stichting voor Bodemkartering / Rijks 
Geologische Dienst 1980) ligt het onderzoeksgebied op resten van 
dekzandruggen waarop een esdek ontstaan is. Het pakket met dekzanden is 
dunner dan 2,0 m. Onder de dekzanden liggen rivierafzettingen die in het 
Weichselien (bijlage 6) onder koude omstandigheden gevormd zijn. Dat het 
bovenste deel van de bodem bestaat uit dekzand blijkt ondermeer uit de 
afgeronde zandkorrels (Fig. 5.2).  
 
 

 
 
 

Fig. 5.2: Microscopische 
opname van afgeronde 
zandkorrels van de dekzand-
afzettingen uit laag 5. 
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5.2.3 Bodemkunde 

5.2.3.1 Resultaten van eerder bodemonderzoek 

De bodem in het plangebied bestaat volgens de bodemkaart (Stichting voor 
Bodemkartering 1975) uit hoge bruine enkeerdgronden (code bEZ21) die zijn 
gevormd in leemarm en zwak lemig zand. Een enkeerdgrond wordt gekenmerkt 
door een dik humusrijk antropogeen dek, ontstaan door bemesting van de grond 
met plaggen of met zand vermengde potstalmest.  
Bij het booronderzoek door Bedaux (2004) bleek de humeuze toplaag ca. 0,3 
tot 0,6 m dik te zijn. Waar deze laag dikker is dan 50 cm kan het een esdek 
genoemd worden. Onder deze humeuze laag ligt tot de C-horizont op ca. 1,3 m 
diepte een door bodemvorming gevormde bruingrijze laag, een B-horizont. 
Exaltus / Orbons (2005) beschrijven bij het vervolgonderzoek met boringen de 
bodem als volgt. De top van de bodem wordt gevormd door een humeuze 
ploeglaag van ca. 40 cm. Deze laag is dik omdat het terrein (ook) gebruikt 
wordt om aardappels te telen. Onder deze laag ligt een 0,1 tot 0,7 m dik 
ongestoord deel van het esdek, bestaande uit bruin humeus zand. Het verschil 
met Bedaux (2004) is dat Exaltus / Orbons (2005) dit deel tot het esdek 
rekenen en niet tot een B-horizont. Er is volgens Exaltus / Orbons (2005) sprake 
van een dik esdek, waarvan de dikte varieert van ca. 0,5 tot 1,1 m.  
 

5.2.3.2 Resultaten huidig bodemonderzoek 

De interpretatie van Exaltus / Orbons (2005) lijkt het meest waarschijnlijk en 
komt overeen met de veldwaarnemingen van het huidige onderzoek. De 
bodemopbouw is als volgt (bijlage 6-8). 
Laag 1 tot en met 4 vormen het esdek (Aa- en Aap-horizonten). De top van het 
esdek wordt gevormd door laag 1, een zwartbruine zwak tot matig humeuze en 
zwak siltige laag matig fijn zand. Dit is de ploeglaag met losse grond. De 
daaronder gelegen matig-fijnzandige zwak tot matig humeuze, zwak siltige 
zandlaag 2 is eveneens zwartbruin, maar wordt minder frequent geploegd en is 
daardoor wat steviger. 
Laag 3 vormt het onderste deel van het meest donkere en humeuze deel van het 
esdek. Deze donkerbruine zwak-humeuze matig-fijnzandige zandlaag is niet 
overal (meer) aanwezig. Zo ontbreekt de laag op de hoge terreindelen bij kolom 
K6-1, K7-1, K7-2 en K9-1 waar laag 2 en 4 vermengd zijn geraakt door 
diepploegen. Ook bij kolom K6-2 zijn er diepploegsporen, maar hier is nog een 
deel van laag 3 aanwezig. 
Laag 4 is bruin van kleur en minder humeus dan laag 3. Het vormt de 
onderkant van het esdek. Het bestaat uit zwak-humeus zwak siltig, matig fijn 
zand. Laag 5 (A/C- of A/Cg-horizont) bestaat uit zwak siltig bruin of donker-
okerkleurig matig fijn zand. Deze laag vormt een overgang van het esdek naar 
het weinig of niet veranderde uitgangsmateriaal van laag 6A en 6B en diepere, 
onbenoemde lagen (C- of Cg-horizonten). Het materiaal in laag 6A en 6B is in 
vergelijking met de andere lagen divers en bestaat uit zwak tot sterk siltig, matig 
fijn tot zeer grof zand. Een deel van het zand bestaat uit dat van de rivieraf-
zettingen onder het dekzand. De kleuren zijn overwegend (licht)grijs, maar 
hebben een bijmenging van bruin door de roestvlekken en door donkerbruine 
vlekken met sterk tot uiterst siltig zand, mogelijk ontstaan door inspoeling, maar 
waarschijnlijker is het dat de nu opgebroken geraakte kleilaag is ontstaan als top 
van de rivierafzettingen, in de periode voorafgaand aan de sedimentatie van het 
dekzand. 
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5.2.3.3 Grondwater 

De grondwatertrap is volgens de bodemkaart trap VII en dat betekent dat het 
niveau van de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) dieper dan 80 cm 
ligt en de gemiddeld laagste grondwaterstand dieper dan 120 cm. 
Bij het huidige onderzoek blijken in het terrein duidelijk drogere en nattere 
delen voor te komen. De lage delen zijn het natst en hier komen uitgesproken 
oxidatie- en reductieverschijnselen voor in de vorm van grote ijzer- en 
mangaanconcreties. Een concentratie van deze concreties veroorzaakte de 
geomagnetische afwijking tijdens het vooronderzoek (Fig. 5.3, rode cirkel in 
bijlage 3). De hoogste delen zijn het droogst zoals blijkt uit de dikkere 
geoxideerde zone zonder roestvlekken en de kleinere ijzer- en 
mangaanconcreties. Omdat de droge delen geschikter zijn voor bewoning of 
ander gebruik zijn daar ook de meeste archeologische sporen aangetroffen. 
 

 
 

5.2.4 Ouderdom van het esdek 

Bij het booronderzoek door Bedaux (2004) zijn de archeologische indicatoren 
aangetroffen onder de bovenste laag met humeuze, opgebrachte grond. Het 
dateerbare materiaal stamt uit de periode van de IJzertijd tot en met de Vroege-
Middeleeuwen.  
Bij het huidige onderzoek zijn aan de onderzijde van het esdek enkele vondsten 
gedaan van aardewerk die mogelijk in de IJzertijd of de Romeinse tijd kunnen 
worden gedateerd. De jongste archeologische sporen maken vermoedelijk deel 
uit van een nederzetting uit de Vroege-Middeleeuwen. Het dikke esdek is jonger 
dan deze nederzettingssporen en dateert uit het einde van de Vroege-
Middeleeuwen of van later. De top van de natuurlijke bodem die in de zanden 
was ontwikkeld in het Holoceen is verdwenen bij het gebruik als bouwland. 
De aangetroffen archeologische sporen liggen direct onder de overgangslaag 
(A/C-horizont) van het esdek (Aa- of Aap-horizonten) naar het 
uitgangsmateriaal (C- of Cg-horizonten). 

5.3 Conclusies 

De afzettingen in het onderzoeksgebied bestaan uit zanden van een dekzandrug 
die gevormd is in het Weichselien. De top van de natuurlijke bodem die in de 
zanden is ontwikkeld in het Holoceen is verdwenen bij het gebruik als bouwland 
vanaf de Middeleeuwen of Nieuwe tijd. Hierbij is een dik bouwlanddek 

Fig. 5.3: Vlak met veel ijzer- 
en mangaanconcreties bij 
kolom K12A. 
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ontstaan. De aangetroffen archeologische sporen liggen direct onder de 
overgangslaag (A/C-horizont) van het esdek (Aa- of Aap-horizonten) naar het 
uitgangsmateriaal (C- of Cg-horizonten). 
 
 

6 Sporen en structuren 

6.1 Inleiding 

Aangezien het definitieve archeologische onderzoek van het onderzoeksgebied 
complementair was aan het proefsleuvenonderzoek, worden de resultaten van 
beide onderzoeken als één geheel behandeld.  
 
De aangetroffen sporen kunnen samengevat worden in een tiental structuren of 
sporenclusters. Het betreft hier enerzijds bewoningssporen, bestaande uit een 
langgerekte omheining met standgreppels en paalkuilen waarbinnen zich 
verschillende palenclusters van bijgebouwtjes en een waterput bevonden. Langs 
de omheining en hier en daar verspreid over het terrein bevonden zich talrijke 
stookkuilen of houtskoolmijlers. Buiten de omheining werd nog een waterkuil 
zonder constructie vastgesteld. In het westelijke gedeelte van de opgraving 
bevond zich bovendien nog een vierpalenspieker. 
Daarnaast kon tijdens de opgraving een volledige kringgreppel van een 
vermoedelijk grafmonument worden opgetekend, waarbinnen en waaromheen 
verschillende mogelijke inhumatiegraven werden vastgesteld.  

6.2 Ruimtelijke spreiding 

De meerderheid van de sporen bevond zich in het oostelijke gedeelte van het 
onderzoeksgebied, dat om deze reden ook het meest intensief werd onderzocht. 
Daarnaast werd er in de westelijke hoek van het terrein de aanzet van een 
tweede nederzetting aangesneden (bijlage 2).  
De verspreiding van de sporen hangt nauw samen met de oorspronkelijke 
microtopografie van het gebied. Zoals uit het proefsleuvenonderzoek bleek, 
bevond zich in het centrale gedeelte van het onderzoeksgebied een plaatselijke 
depressie (bijlage 3). Ten zuiden hiervan bevindt zich een O-W georiënteerde 
smalle stuifzandrug, die over het gehele opgravingsterrein kon worden 
vastgesteld. De zuidflank van de zandrug is steiler dan de noordflank. De 
depressie is opgevuld met grijs humeus zand, vermengd met scherven. Naar het 
oosten en het westen toe kent het terrein een minder uitgesproken stijging. 
 
De kringgreppel werd op het hoogste gedeelte van de zandrug aangetroffen 
(bijlage 3). In het lagergelegen gedeelte ten zuiden van de zandrug werd in de 
zuidoostelijke hoek van het terrein een waterput gevonden, terwijl vlakbij enkele 
bijgebouwtjes op de flank van de zandrug werden vrijgelegd. De omheining 
werd op de overgang naar het lagergelegen centrale gedeelte aangetroffen.  

6.3 Gaafheid en conservering 

De sporen waren over het algemeen matig goed bewaard. Tekenend voor de 
gaafheid van de archeologische vindplaats is de aanwezigheid van een stand-
greppel; een van oorsprong relatief ondiep spoor. Deze is evenwel niet op alle 
plaatsen bewaard gebleven. De reden voor de goede bewaring van de sporen 
kan voornamelijk gezocht worden in de aanwezigheid van een esdek, dat de 
archeologische resten heeft beschermd voor verdere verploeging. Minder goed 
voor de spoorbewaring is de aanwezigheid van een zogeheten ‘mollenlaag’ op de 
overgang van de oude cultuurlaag naar het natuurlijke sediment. Hierin is 
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immers de bovenste tien tot twintig centimeter van de sporen door bioturbatie 
onzichtbaar geworden, met uitzondering van de houtskoolrijke sporen.  
De conservering van organische resten boven het grondwaterniveau is in de 
zandgrond van nature zeer slecht vanwege het zure kalkloze en zuurstofrijke 
karakter van het sediment. Onder het grondwaterniveau is er evenwel een zeer 
goede conservering. 

6.4 Periodes en sites 

Voor zover waarneembaar werden er sporen uit drie verschillende periodes 
vastgesteld (bijlage 2). Aangezien de meeste sporen weinig vondsten opleverden, 
die bovendien een weinig nauwkeurige datering toelaten, is de datering van de 
sporen soms onzeker. Ter controle van de datering door vondsten zijn twee 
C14-monsters gedateerd, die enigszins voor opheldering gezorgd hebben. 

6.4.1 Bronstijd 

6.4.1.1 Grafheuvel 

In het zuidoostelijke gedeelte van het onderzoeksgebied was rondom het 
hoogste punt van de zandrug een kringgreppel aangelegd, die vermoedelijk het 
restant is van een grafheuvel (bijlage 1). De kringgreppel (spoornummers 91, 97 
en 99) meet ongeveer 18 m in diameter en was volledig cirkelvormig (Fig. 6.1). 
Het spoor was tussen 0,45 m en 0,60 m breed en tussen 0,10 en 0,48 m diep 
bewaard. In werkput 54 was de greppel over ongeveer vier meter niet terug te 
vinden. Het is niet zeker of het hier om een doorgang gaat of dat het hier eerder 
een zaak is van slechtere bewaring. De waarneembare uiteinden van de greppels 
waren eveneens slechts ondiep bewaard. Bovendien werd het beeld hier sterk 
verstoord door talrijke faunaturbaties.  
 

 
 
Binnen en naast de kringgreppel werden verschillende rechthoekige sporen 
vastgesteld (87, 204, 206, 207), die mogelijk als inhumatiegraven geïnterpre-
teerd kunnen worden. Er werd evenwel geen duidelijk spoor van een centraal 
graf vastgesteld, hoewel spoor 95, een ondiepe kuil van 0,94 bij 0,88 m ter 
hoogte van het centrum van de kringgreppel mogelijk de rest hiervan is.  
Verder kon in geen van de vermoedelijke graven een zogenaamde lijkschaduw 
worden vastgesteld tijdens het vlaksgewijs verdiepen van het spoor, mede 
doordat het beeld werd vertroebeld door de aanwezigheid van talrijke 
diergangen. In spoor 207, een langwerpige kuil van 2,40 m bij 0,89 m die zich 
net ten zuiden van de kringgreppel bevond, tekende zich op een dieper niveau 
een ronde verkleuring met houtskoolvlekken af (Fig. 6.2), die is bemonsterd. 

Fig. 6.1: Oostelijke gedeelte 
van de kringgreppel in 
werkput 53 
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Mogelijk gaat het hier om een brandskeletgraf: een crematiebegraving die is 
bijgezet in een langwerpige inhumatiekuil. Zowel spoor 204 (2,55 bij 1,0 m) als 
spoor 206 (2,44 bij 0,83 m) sluiten wat betreft de afmetingen goed aan bij spoor 
207. Spoor 204 was nog 0,35 m onder vlakniveau bewaard en had een 
lichtgrijze egale vulling. Spoor 206, dat in het vlak leek te worden oversneden 
door spoor 207, was nog slechts 0,15 cm bewaard, zodat geen duidelijke 
oversnijding kon worden geregistreerd.  
 

 
 
Vooral spoor 87 is in dit kader opmerkelijk: niet alleen is het spoor met zijn 
1,47 m bij 0,74 m kleiner dan de andere, maar werd het ook omgeven door een 
grote rode vlek, waarvan de betekenis onduidelijk is (Fig. 6.3). Hoewel een 
verschil in waterhuishouding op de overgang van hoog naar laag gelegen gebied 
als mogelijke verklaring naar voren kan worden geschoven, bleek dezelfde 
verkleuring in de andere werkputten afwezig, zodat een verkleuring door het 
gebruik van rode oker tijdens een begrafenisritueel niet ondenkbaar is. In 
spoor 87 werden tevens mogelijke tandfragmenten gevonden. 
 

 

Fig. 6.2: Donkere vlek bij 
spoor 207 in het derde vlak  

Fig. 6.3: Rode vlek rondom 
spoor 87 in het vlak van 
werkput 54 
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Noch in de vulling van de kringgreppel, noch in de mogelijke graven werden 
enige vondsten aangetroffen, die een mogelijke datering in de Bronstijd kunnen 
bevestigen. In een zeefmonster uit de vulling van de greppel werd evenwel een 
wandscherf van een vroeg-middeleeuwse reliefbandamfoor gevonden. Mogelijk 
is hier sprake van intrusief materiaal dat via een mollengang vanuit de bovenlaag 
tot in de greppel is geraakt of door een ‘onzichtbare’ paalkuil in het midden van 
de greppel hierin is geraakt. Desalniettemin moet bij gebrek aan bewijsmateriaal 
een mogelijke vroeg-middeleeuwse datering voor dit spoor niet uitgesloten 
worden. Aangezien er echter geen paralellen bekend zijn van de aanwezigheid 
van dergelijke grote kringgreppels in de Vroege-Middeleeuwen moet uitgegaan 
worden van een datering in de Bronstijd. 
 
Het gebruik van grote circulaire grafmonumenten is vooral typisch voor de 
Bronstijd, hoewel er sporadisch ook exemplaren uit het Laat-Neolithicum 
bekend zijn. Vanaf de Midden-Bronstijd neemt het aantal grafheuvels 
exponentieel toe. In het zuiden van Nederland verschuift in deze periode het 
accent in de behandeling van de doden van inhumatie (lijkbegraving) naar 
crematie (lijkverbranding). In Noord- en Midden-Nederland komt dan weer 
voornamelijk inhumatie voor, hoewel crematie in de Midden-Bronstijd 
voorkwam bij ongeveer 20-30 % van de begravingen (Drenth/Lohof 2005: 436-
437). Bijgiften komen slechts bij een beperkt aantal van de graven voor. Vanaf 
de Midden-Bronstijd A (1800-1500 voor Chr.) komen steeds meer na-
bijzettingen onder dezelfde grafheuvel voor. Bovendien verschijnen in deze 
overgangsfase van inhumatie naar crematie ook brandskeletgraven ten noorden 
van de grote rivieren. Tenslotte lijkt er een positief verband te zijn tussen de 
grootte van de grafheuvel en het voorkomen van centrale inhumatiegraven. 
Daarbij is een kringgreppel van 18 m algemeen gezien aan de grote kant; het 
merendeel meet tussen de 10 en de 16 meter (Drenth/Lohof 2005:446-451). 
Op basis van de vorm en het voorkomen van na-bijzettingen in en naast de 
kringgreppel kan deze dus vermoedelijk in de Midden-Bronstijd worden 
gedateerd met een voorkeur voor de Midden-Bronstijd A. 
 

6.4.1.2 Waterput 

In de zuidoostelijke hoek van het onderzoeksgebied werd nabij structuur 218 en 
219 een waterput (spoor 150) aangetroffen. Het spoor tekende zich in het vlak 
af als een grote grijze vlek waarin verschillende aardewerkfragmenten werden 
vastgesteld. De waterput reikte tot 1,30 m onder vlakniveau (12,53 m +NAP) 
en had vermoedelijk een beschoeiing uit vlechtwerk. Deze was bijna alleen nog 
zichtbaar in het vlak en in het profiel als donker afgelijnde veelhoek. Onder de 
waterput werd nog uiteinde van een aangepunt paaltje gevonden, dat deze 
hypothese bevestigt. In de vulling was vanaf 0,60 m onder vlakniveau de 
aflijning van de constructie waarneembaar ten opzichte van de vullingspakketten 
die hiertegenaan waren afgezet (Fig. 6.4). In de onderste vulling van deze 
waterput werden verschillende scherven van dunwandig gepolijst tot glad 
aardewerk gevonden, naast enkele dunwandige besmeten scherven. Deze wijken 
af van het gewone aardewerkspectrum op de site door de afwezigheid van zand 
in de magering en het voorkomen van magering met goudglimmend pyriet bij 
één van de dunwandige randfragmenten. De kleine schuin naar buiten staande 
rand van een oranje gepolijste pot lijkt mogelijk aan te sluiten bij de 
Schräghalspotten uit de Late-Bronstijd, maar het baksel en de magering lijken 
eerder in de richting van de Vroege-Middeleeuwen te wijzen. Verder werd 
binnen de constructie nog een fragment van een geretoucheerde kling uit 
Ryckholtvuursteen gevonden, naast twee stukken zandsteen en een fragment 
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kwartsiet. Het houten paaltje is door een 14C-monster gedateerd (Fig. 6.5). 
Door de analyse van het Centrum voor Isotopenonderzoek aan de 
Rijksuniversiteit Groningen is het monster alsvolgt gedateerd (GR-N30135):  
980 cal BC ... 760 cal BC  (95,4 % waarschijnlijkheid). 
Hierdoor kan de waterput in de Late-Bronstijd gedateerd worden. 
 

 
 

 

6.4.2 IJzertijd 

Aan de onderzijde van het esdek werden enkele vondsten gedaan van aardewerk 
dat mogelijk in de IJzertijd (800-12 voor Chr.) kan worden gedateerd. Deze 
wijzen op een mogelijke bewoning in deze periode in de omgeving. 
Op basis van de vorm en vulling van de paalkuilen kan het vierpalige gebouwtje 
structuur in het westen van het onderzoeksgebied (structuur 213) eerder in deze 

Fig. 6.4: Profiel van waterput 
150 in de coupe 

Fig. 6.5: Calibratiecurve 
monster uit waterput 150 
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periode worden gedateerd. Dit gebouwtje bestond uit spoor 42, 43, 44 en 210 
en werd in werkput 13 en 56 vastgesteld. Daarbij bleek dat één van de 
hoekpalen verdwenen was door de aanwezigheid van een boomkuil.  
 

 
 
Op basis van het aardewerk kan ook de langwerpige kuil 88 uit werkput 54 in de 
IJzertijd worden gedateerd. Het betreft een kuil van ca. 3,5 m lengte en ca. 
0,90 m breed die 0,53 m diep bewaard was (Fig. 6.6). In de vulling bevonden 
zich verschillende fragmenten van handgevormd aardewerk, waaronder een 
randfagment van een open schaal met besmijting op de wand. Daarnaast 
werden er nog twee stukken zandsteen en een onbewerkt stuk silex aangetroffen 
in de kuil. 

6.4.3 Vroege-Middeleeuwen 

De overige sporen maken vermoedelijk deel uit van een nederzetting uit de 
Vroege-Middeleeuwen, die tussen de 6e en de 10e eeuw na Chr. kan worden 
gedateerd. Het betreft hier enerzijds een langwerpige structuur die de 
nederzetting in het westen lijkt af te sluiten (structuur 214). Bij deze omheining 
werden bovendien verschillende stookkuilen of houtskoolmijlers gevonden, 
naast een langwerpige greppelachtige kuil die zich net buiten de omheining 
bevond. Binnen het terrein dat door deze structuur wordt omsloten werden op 
verschillende plaatsen palenclusters van gebouwen en/of bijgebouwen 
vastgesteld. Ten westen van de omheining werd tenslotte een waterput zonder 
constructie onderzocht. 

6.4.3.1 Omheining 

Het oostelijke gedeelte van het onderzoeksgebied wordt in NO-ZW richting 
doorkruist door structuur 214; een constructie van ca. 71,5 m lengte, bestaande 
uit een verzameling van standgreppels en paalkuilen (bijlage 1 en 2). De dieptes 
van deze greppels en paalkuilen variëren sterk van zone tot zone en het betreft 
meestal een een afwisseling van diepe stevige paalkuilen met minder diep 
gefundeerde paaltjes (Fig. 6.7).  
 

Fig. 6.6: Langwerpige 
ijzertijdkuil 88 in de coupe 
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De standgreppels (spoor 35, 36, 77, 78, 114, 115, 161, 162, 163, 164, 181 en 
183) waren doorgaans onregelmatig in doorsnede en vertoonden hier en daar 
uitstulpingen die de aanwezigheid van palen in de greppel aangeven. Waar de 
greppel ondieper was bewaard kon in het vlak een opeenvolging van kleine 
ronde paaltjes (28, 29, 30, 32, 33) worden waargenomen. In het midden van de 
structuur lopen beide standgreppels een drietal meters uiteen en is de 
omheining alleen te vervolgen door middel van een centrale rij van palen (spoor 
172, 173, 178, 179 en 180). Waarschijnlijk betreft het hier een doorgang. 
Opvallend is dat de meeste diep gefundeerde palen (34, 117, 108-109, 167, 
179, 182) op onregelmatige afstanden uit elkaar, net naast de standgreppels zijn 
geplaatst, mogelijk ter versteviging van de constructie.  
In de sporen werden slechts sporadisch vondsten aangetroffen. Het betreft hier 
in hoofdzaak scherven van handgevormd aardewerk met een zanderig baksel en 
steengruismagering die vermoedelijk afkomstig zijn van vroeg-middeleeuwse 
kogelpotten. Deze werden gevonden in paalkuil 32, standgreppel 36 en de 
ondiep bewaarde kuil 75. Hoewel op basis van sommige diep gefundeerde 
staanders geopperd zou kunnen worden dat het hier de middenstaanders van 
een drietal gebouwen betreft, lijkt zowel de onregelmatige palenzetting en 
-diepte als de aanwezigheid van standgreppels deze theorie te ontkrachten. 
Daarom wordt er vanuit gegegaan dat het hier om een afsluiting van de vroeg-
middeleeuwse nederzetting gaat, waarbij de kern van de eigenlijke nederzetting 
zich verder ten oosten van het plangebied bevindt. 

6.4.3.2 Gebouwen 

Ten oosten van de omheining bevinden zich een viertal palenclusters die 
vermoedelijk verband houden met de aanwezigheid van evenveel gebouwen of 
bijgebouwen.  
Vlakbij de kringgreppel werden twee constructies aangetroffen (bijlage 1).  

Fig. 6.7: Omheining met 
standgreppels en palen in het 
vlak van werkput 53 
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Structuur 216 is een vierpalige spieker van 2,20 m bij 2,00 m, die bestaat uit de 
sporen 195, 196, 198 en 200. Hoewel de sporen duidelijk waren in het vlak, 
waren ze nog maar tussen 0,08 en 0,13 m diep bewaard.  
Structuur 217 was een vierpalig gebouw van 4,75 m bij 3 m, dat bestaat uit de 
sporen 38, 39 en 90. Een vierde paal valt samen met spoor 88 en kon niet meer 
worden teruggevonden. Spoor 90 doorsneed de kringgreppel (Fig. 6.8) en was 
0,36 m bewaard, terwijl spoor 38 en 39 in een dieper aangelegde proefsleuf 
werden vastgesteld waar ze nog respectievelijk 0,16 m en 0,18 diep waren. 
 

 
 
In de zuidoostelijke hoek van het onderzoeksgebied werd een grote palencluster 
vastgesteld, die na de aanleg van een tweede vlak bleek te bestaan uit twee 
bijgebouwen. Beide gebouwen waren opgetrokken uit relatief grote, diep 
gefundeerde palen, die wat betreft vorm en vulling sterk overeenkomen en dus 
vermoedelijk in dezelfde periode kunnen worden gedateerd (Fig. 6.9).  
De zespalige structuur 218 meet 2,40 m bij 2,25 m en bestaat uit de sporen 
131, 132, 149, 151, 152 en 153. De drie laatstgenoemde palen werden pas bij 
de aanleg van een tweede vlak herkend. Desondanks waren de paalkuilen nog 
tussen 0,21 en 0,34 m diep bewaard. In paalkuil 149 werd een scherf 
kogelpotaardewerk gevonden, die de middeleeuwse datering van het gebouwtje 
bevestigt.  
 
Dit geldt ook voor de sporen van de vierpalige spieker structuur 219 die zich 
hier net naast bevond. Het gebouwtje is ongeveer 2 m bij 2 m en bestaat uit de 
sporen 130, 134, 135 en 138. Deze palen waren tussen 0,20 en 0,32 m diep 
bewaard. Het is niet uitgesloten dat de minder diep gefundeerde palen 129 en 
130 eveneens tot het gebouwtje hebben behoord.  
 
Buiten het ‘omheinde gedeelte’ werd een kleine cluster van paalkuilen 
vastgesteld, waarin geen duidelijke samenhang vast te stellen was. Het betreft 
hier voornamelijk paalkuilen 65 en 67, die respectievelijk 0,46 m en 0,29 m diep 
waren bewaard. Deze hangen mogelijk samen met paalkuil 62, 64 en 66, die 
nog respectievelijk 0,21 m, 0,18 m en 0,15 m diep waren. Bij laatstgenoemde 
paalkuil was een duidelijke paalkern aanwezig. Spoor 63 had een vergelijkbare 
vulling als spoor 62, maar was nog slechts 0,09 m diep bewaard. Waarschijnlijk 

Fig. 6.8: Spoor 90 van 
vierpalig structuur 217 in 
relatie tot kringgreppel 91 
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wordt het beeld hier dus vertroebeld door een minder goede spoorbewaring op 
de overgang naar de lagergelegen zone. 
 

 
 
 
Tenslotte werden in de nabijgelegen proefsleuf 5 een drietal paalkuilen onderzocht 
die vermoedelijk eveneens deel uitmaken van vergelijkbare gebouwen als structuur 
218 en 219. Aangezien deze zich zeer dicht bij de rand van het onderzoeksgebied 
bevonden, werd besloten hier geen verder onderzoek uit te voeren. 

6.4.3.3 Kuilen 

In de noordelijke hoek van het onderzoeksgebied in werkput 52 werd een grote 
verkleuring vastgesteld, spoor 104, die afkomstig bleek van een diepe kuil met 
een afgeronde bodem. Deze was 3 m lang en 1,84 m breed en reikte nog 
maximaal tot 0,80 m onder vlakniveau (Fig. 6.10). Uit deze kuil konden geen 
vondsten worden verzameld. Ook de opvulling en de vorm konden geen verdere 
duidelijkheid geven over de functie van dit spoor.  
 

 

Fig. 6.9: Palencluster van 
structuur 128 en 129 in het 
vlak van werkput 52 

Fig. 6.10: Diepe vroeg-
middeleeuwse kuil 104 in de 
coupe 
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Vlakbij structuur 218 en 219 werden bovendien de resten van 3 mogelijke 
kuilen opgegraven. Kuil 143 was 0,88 bij 0,77 m groot en nog slechts 0,10 m 
diep bewaard. In de vulling werd een fragment van kwartsgemagerd 
kogelpotaardewerk aangetroffen. Kuil 142 was 0,83 bij 0,48 m groot en had een 
vergelijkbare lichtgrijze vulling als kuil 143. Spoor 140 en 149 tenslotte 
vormden gezamenlijk een kuil. Deze was 1,24 m lang en 0,69 m breed en had 
een vulling van grijs zand met kleine ijzerconcreties vergelijkbaar met de 
paalkuilen van beide naburige structuren. Dit spoor was nog 0,21 m diep 
bewaard, maar leverde verder geen vondsten op.  

6.4.3.4 Waterput 

Spoor 24 bevond zich net buiten het omheinde gedeelte in het noordwestelijke 
gedeelte van het onderzoeksgebied en was 3,03 m bij 2,60 m groot in het vlak 
en was 1,06 m diep bewaard. In de verkleuring werd geen constructie 
vastgesteld. Zowel de diepte van het spoor als de scherpe aflijning geven aan dat 
het hier vermoedelijk een waterput betreft. Het is evenwel de vraag of deze 
waterput daadwerkelijk is gebruikt. Waarschijnlijk was het niet mogelijk om hier 
een bruikbare waterput in te richten en heeft men afgezien van het maken van 
een constructie. In de vulling van deze put werden geen vondsten aangetroffen. 

6.4.3.5 Stookplaatsen of houtskoolmijlers? 

Verspreid over het terrein werden tenslotte verschillende ronde tot ovale 
houtskoolrijke sporen aangetroffen, die worden geïnterpreteerd als stookkuilen 
of houtskoolmijlers. Deze laatste zijn kuilen waarin houtskool werd gefabriceerd 
door middel van een afgesloten brandproces. Zij worden vaak in verband 
gebracht met middeleeuwse ijzerproductie. De meeste houtskoolvlekken meten 
tussen ca. 0,80 en 1,50 m en zijn ondiep bewaard. Ze bevinden zich doorgaans 
in de gebioturbeerde laag net onder het esdek. Hierdoor zijn verschillende van 
deze sporen wel op een hogergelegen tussenvlak gedocumenteerd, maar niet 
meer in het eigenlijke vlak teruggevonden. Voorbeelden hiervan zijn spoor 17 
(1,50 x ?), spoor 102 (1,20 x1,12 m; Fig. 6.11) en spoor 103 (1,24 x 0,74 m). 
In deze laatste houtskoolvlek werd een groot fragment van een vlakke maalsteen 
uit tefriet gevonden. Spoor 209 (1,29x1,24 m) in werkput 56 werd op beide 
vlakken gedocumenteerd, maar was nog te ondiep bewaard om nog verdere 
informatie op te leveren. Dit geldt ook voor spoor 61, 71 en 73, die nog wel in 
het gele zand leesbaar waren, maar door de geringe diepte tussen de 5 en 10 cm 
geen verdere informatie konden verschaffen. 

 
Fig. 6.11: Stookplaats 102 in 
het tussenvlak van werkput 52 
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In de buurt van de omheining werden verscheidene houtskoolmijlers 
vastgesteld, zodat er duidelijk een positief verband lijkt te bestaan tussen de 
stookkuilen/houtskoolmijlers en de omheining. Twee van deze kuilen in wp 52 
(spoor 107 en 116) waren opvallend dieper uitgegraven en konden nog tot ca. 
0,15 m onder het vlakniveau worden onderzocht. In kuil 107 (0,85x0,85 m) 
bevond zich een dikke houtskoollens op de bodem (Fig. 6.12), die is 
bemonsterd voor een 14C-datering (Fig. 6.13). De analyse van het monster door 
het Centrum voor Isotopenonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen 
leverde het volgende resultaat op (GR-N30134):  
890 cal AD ... 1020 cal AD (95,4% waarschijnlijkheid). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 6.12: Kuil 107 met een 
duidelijke houtskoollens 
onderin het spoor 

Fig. 6.13: Calibratiecurve 
monster uit spoor 107 
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7 Botanisch onderzoek 

Henk van Haaster 

7.1 Materiaal en methode 

De monsters zijn met water gezeefd over een set zeven met maaswijdtes van 2,0, 
0,5 en 0,25 mm. Vervolgens zijn de residu’s onder een opvallend-
lichtmicroscoop met vergrotingen tot 50 maal gewaardeerd. Hierbij zijn de 
soorten die direct konden worden herkend, hun globale aantallen, 
fragmentatiegraad en conserveringstoestand genoteerd. Ook is gelet op de 
aanwezigheid van houtskool, botmateriaal, aardewerk en andere archeologica. 
Een overzicht van de monsters met hun contextgegevens wordt gegeven in 
Tabel 7.1. De waardering is uitgevoerd door L. Kubiak. 

 
vondstnr. contexttype datering volume (l) 

150-11 waterput Bronstijd 5 

150-13 waterput Bronstijd 5 

24-9 waterput(?) vme 5 

 

7.2 Resultaten 

In het monster uit waterput 24 (vondstnummer 24-9) zijn in het geheel geen 
plantenresten aangetroffen. Wel zijn enkele houtskoolfragmenten aanwezig. 
De monsters uit waterput 150 waren hebben een rijkere samenstelling. De 
meeste plantenresten zijn aangetroffen in vondstnummer 150-11. Het gaat om 
verkoolde resten, onverkoolde plantenresten zijn niet bewaard gebleven. Het 
monster bevat enkele resten van granen, waaronder gerst (Hordeum vulgare), 
emmertarwe (Triticum dicoccon) en pluimgierst (Panicum miliaceum). Daarnaast 
zijn een paar verkoolde onkruidzaden en enkele houtskoolfragmenten 
aangetroffen. 
In vondstnummer 150-13 zijn alleen enkele onkruidzaden en houtskoolfrag-
menten gevonden. De meeste zaden zijn verkoold; één zaad is onverkoold. 

7.3 Conclusies 

Onverkoolde plantenresten zijn in de twee waterputten nauwelijks gevonden. 
Dit betekent dat de conserveringsomstandigheden voor onverkoold botanisch 
materiaal in de betreffende grondsporen zeer slecht zijn. Waarschijnlijk hebben 
de niveaus waaruit de monsters afkomstig zijn lange tijd boven de grondwater-
spiegel gelegen. Onder dergelijke omstandigheden blijven na verloop van tijd 
meestal alleen verkoolde plantenresten bewaard. Waardevolle verkoolde 
plantenresten (waaronder enkele resten van cultuurgewassen) zijn alleen 
gevonden in vondstnummer 150-11. De aantallen zijn echter laag. 
De conclusie is dat de voor de waardering geselecteerde monsters bij volledige 
analyse niet voldoende informatie zullen opleveren om de in het PvE 
geformuleerde vragen ten aanzien van de voedingseconomie te helpen 
beantwoorden.1 Hiervoor zou onderzoek aan meer grondmonsters nodig zijn. 
Gezien de slechte conserveringsomstandigheden voor onverkoolde planten-
resten en de lage dichtheid van verkoolde plantenresten op de vindplaats zou 
daarvoor een relatief groot aantal monsters uit verschillende grondsporen 
noodzakelijk zijn. Daarvoor zouden in principe alleen de stookkuilen/ houtskool-
mijlers voor in aanmerking komen, maar het is sterk te betwijfelen of die een 

                                                        
1 Over milieuomstandigheden wordt in het PvE niets gezegd. 

Tabel 7.1: Overzicht van 
gewaardeerde botanische 
monsters 
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representatief beeld zouden geven voor de vroeg-middeleeuwse nederzetting. 
Voor het onderzoek naar de Bronstijd zijn in het geheel geen geschikte sporen 
aanwezig. 
 

8 Keramiek 

8.1 Vaatwerk 

8.1.1 Inleiding 

Tijdens het onderzoek werden in totaal 353 scherven verzameld met een totaal 
gewicht van 2.332 g (Tabel 8.1, bijlage 5). Het merendeel van het verzamelde 
aardewerk (263 fragmenten) is evenwel afkomstig uit de onderkant van het 
esdek, waarin zich het (in cultuur gebrachte) oude loopniveau bevindt. Deze 
werden verzameld bij de aanleg van het vlak. 
 
    Totaal  Selectie 

   Aantal % Gewicht Aantal % Gewicht 

Vlak  263 74,5% 1765 221 77,8% 1695 

Sporen  90 25,5% 567 63 22,2% 549 

Totaal   353   2332  284   2244 
 
In de archeologische sporen werden 90 aardewerkfragmenten gevonden, 
waarvan 63 scherven met een totaal gewicht van 549 g werden geselecteerd voor 
verder onderzoek (Tabel 8.1).  
 

  Aantal % Gewicht

Handgevormd 187 65,2% 1434 

Middeleeuws 93 32,4% 753 

Nieuwe tijd 7 2,4% 65 

Totaal 287   2252 
 
Het grootste gedeelte van het aardewerk bestaat uit handgevormde scherven, 
naast een kleiner gedeelte middeleeuws aardewerk (Tabel 8.2). Bij de aanleg 
van het vlak werden ook enkele scherven aardewerk uit de Nieuwe tijd 
verzameld.  

8.1.2 Methodologie 

Het aardewerk werd onderzocht op de volgende variabelen: aantal, gewicht, 
compleetheid, baksel, kleur, typologie, datering, magering, fabricage, versiering, 
wandafwerking en (secundaire) verbranding.  
 
Alle aardewerkfragmenten kleiner dan een stuk van 10 eurocent (3,14 cm2) 
werden beschouwd als ‘gruis’ en werden niet individueel beschreven, tenzij het 
om versierde fragmenten ging. Van de overige scherven is bepaald of het rand, 
bodem, hals, schouder of bodemfragmenten betreft. Alle fragmenten werden 
geteld.  
 
De typologische variabele is opgesplitst in aardewerkvorm en pottype. In geval 
van een herkenbaar profiel wordt de vorm van de pot weergegeven. Bij het 
handgevormde aardewerk wordt er een verdeling gemaakt in één-, twee- en 

Tabel 8.1: Overzicht van het 
totale aantal aardewerk-
vondsten en de geselecteerde 
scherven  

Tabel 8.2: Overzicht van het 
aardewerk per categorie 
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drieledige vormen. Eenledig zijn open vormen die alleen bestaan uit een rand, 
wand en bodem. Tweeledige vormen hebben een meer of minder gepronon-
ceerde schouder en bestaan uit een rand, schouder, wand en bodem. Het gaat 
per definitie om gesloten potten, waarvan de randdiameter kleiner is dan de 
diameter van de schouder. Aardewerk met een drieledige opbouw heeft een 
rand, hals, schouder, wand en bodem. Het gaat hier eveneens om gesloten 
potten. 
 
Bij de verwerking van het handgevormde prehistorische aardewerk is ook de 
afwerking van de buitenwand geregistreerd, dat wil zeggen of het oppervlak van 
een pot een specifieke afwerking heeft ondergaan. Er werden vijf categorieën 
onderscheiden: gepolijst, geglad, geëffend/geen, geruwd en besmeten.  
 
Alle fragmenten werden gedateerd met een ABR-code; van een groot deel van 
het aardewerk kon geen specifieke datering worden gegeven.  
 
De verschraling is onderzocht op drie variabelen, te weten de verschillende 
componenten die zijn gebruikt voor het verschralen van de klei, de procentuele 
hoeveelheid van de magering in de klei en de gemiddelde korrelgrootte ervan. 
De verschralingscomponenten worden in de lijst vermeld in volgorde van het 
procentuele overwicht op 3 cm2. De procentuele hoeveelheid verschraling in de 
klei is onderverdeeld in vijf klassen van 20 procent: tussen 0-20%, 20-40% enz. 
De korrelgrootte verwijst naar de grofste component. Deze laatst genoemde 
categorie is onderverdeeld in vier klassen: <600 m, 600-1400 m, 1400-2400 

m en >2400 m.  
 
De productiewijze van het aardewerk wordt omschreven aan de hand van de 
aard van het bakken (oxiderend of reducerend) en de manier van fabricage. Het 
verzamelde aardewerk was voornamelijk met de hand gevormd of op de 
draaischijf vervaardigd. 
 
De kleur is doorgaans beschreven in nuances van twee kleuren, waarbij de 
bijkleur eerst wordt genoemd, gevolgd door de hoofdkleur. Zo wordt een 
zwartbruine scherf als ZWBR aangegeven en een geelbeige scherf als GEBE.  
 
De versiering wordt beschreven van boven naar onder, dus van rand naar 
bodem. Hierbij werd rekening gehouden met aard van de decoratietechniek en 
de plaats waar de versiering op de pot werd aangebracht. In geval van meerdere 
decoratietechnieken op één plaats wordt de sterkst vertegenwoordigde techniek 
het eerst genoemd. 

8.1.3 Handgevormd aardewerk 

8.1.3.1 Inleiding 

Het merendeel van het verzamelde aardewerk (623 scherven; 80%) is met de 
hand vervaardigd en onder (semi-)reducerende omstandigheden gebakken.  
 
De productie ervan gebeurde veelal lokaal in kleine veldovens. Door zijn lokale 
herkomst onderscheidt het handgevormde aardewerk zich vooral in de 
verschraling en de wandafwerking. Daarnaast kunnen ook tal van gegevens 
worden gehaald uit de versiering, de potgeleding en de potvorm. 
 
Bijkomende moeilijkheid bij de determinatie van het handgevormde aardewerk 
van Kilder-Zinderberg is de aanwezigheid van handgevormd kogelpotaardewerk 
uit de Vroege-Middeleeuwen. Aangezien het bij kleinere wandscherven vaak 



Kilder-Zinderberg, eindrapport                                                      Becker & Van de Graaf 

31 

 

moeilijk is het onderscheid vast te stellen met het prehistorisch handgevormde 
aardewerk, wordt deze categorie hieronder behandeld. 

8.1.3.2 Verschraling 

Om de klei beter kneedbaar te maken en krimpscheuren tijdens het drogen en 
bakken te vermijden wordt er een niet-plastisch materiaal toegevoegd. Diverse 
materialen kunnen voor het verschralen worden gebruikt (Tabel 8.3). Deze zijn 
deels afhankelijk van hun beschikbaarheid en van de gangbare mode of tradities. 
De korrelgrootte en de hoeveelheid kunnen ook afhankelijk zijn van de eisen die 
aan de pot worden gesteld (Ufkes 2002, 75). Niet alle inclusies zijn opzettelijk 
aan de klei toegevoegd, sommige zijn er al van nature in aanwezig. Dit hangt 
sterk samen met de herkomst van de klei.  
 
Bij het onderzoek van het handgevormde aardewerk van Kilder-Zinderberg valt 
vooral de grote diversiteit aan verschralingscomponenten op, die vermoedelijk 
samenhangt met de uiteenlopende herkomst en datering van het handgevormde 
aardewerk.  
 
Zand is de meest voorkomende verschralingscomponent (46%). Deze komt als 
hoofdcomponent voor in combinatie met potgruis of kwarts, maar wordt ook als 
secundaire magering gebruikt. In het laatste geval is het niet altijd duidelijk of er 
intentioneel zand aan de klei is toegevoegd of dat er gewoon gebruik is gemaakt 
van zandige klei voor de productie van de potten. Opzettelijke magering met 
zand komt in het rivierengebied op vanaf de Romeinse tijd, terwijl het in Zuid-
Nederland frequent voorkomt vanaf de Late-IJzertijd (Van den Broeke 1987b: 
101). 
 
Daarnaast wordt er veel gebruik gemaakt van potgruis voor het verschralen van 
de klei (38,5%). Verschraling met alleen potgruis komt het meeste voor (28%). 
Daarnaast komt het ook frequent voor in combinatie met zand. 
 
Opvallend is echter het grote aandeel van gebroken kwarts in de magering van 
een gedeelte van het aardewerk (32,6%). Minerale magering in handgevormd 
aardewerk komt vaak voor bij aardewerk uit de Bronstijd.Verschraling met 
gebroken kwarts komt bij relatief dunwandig aardewerk in Zuid-Nederland 
voornamelijk in de Vroege-IJzertijd voor (Van den Broeke 1991, 206), hoewel 
het ten noorden van de rivieren ook in de Romeinse tijd gangbaar was ( 
Van den Broeke, in druk). In dit geval gaat het vermoedelijk echter hoofd-
zakelijk om handgevormd kogelpotaardewerk uit de Vroege-Middeleeuwen (het 
zogenaamde Hessens-Schortens aardewerk), hetgeen duidelijk geïllustreerd 
wordt door enkele grote randfragmenten van kogelpotten met een licht zanderig 
baksel waarin grove minerale kwartsmagering aanwezig is. Het is echter 
nauwelijks mogelijk dit aardewerk op het niveau van wandscherven te 
onderscheiden van ‘gewoon’ handgevormd aardewerk, zodat vermoedelijk een 
groot deel van de hier besproken scherven met kwartsmagering tot deze 
categorie moeten worden gerekend. 
 
Een mogelijk vroeg-middeleeuwse datering geldt ook voor de scherven waarbij 
ijzerconcreties aan de klei werden toegevoegd. In twee gevallen werd ook 
gebruikgemaakt van verbrand bot als verschraling.  
Het meest opvallend is echter de aanwezigheid van pyriet als magering. Dit 
goudglimmend mineraal werd zowel in combinatie met kwarts bij zeer 
dunwandig aardewerk uit waterput 150 vastgesteld als bij een dunwandige 
scherf die werd gevonden tijdens de aanleg van put 10 (ter hoogte van de 
omheining). Dit duidt op een herkomst uit de vulkanische gebieden van de Eifel 
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in Duitsland voor deze scherven. In aansluiting op de datering in de Late-
Bronstijd van het 14C-monster uit waterput 150, zal dit aardewerk ook in de 
Late-Bronstijd gedateerd moeten worden. Pyriet als mageringsmateriaal in deze 
periode is zeer ongebruikelijk.  
 
 
  Gepolijst Glad Geëffend/geen Ruw Besmeten Indet. Totaal % 

PG 11 7 19 4 10 2 53 28,3% 

PGKWA - 1 - - 1 - 2 1,1% 

PGZND 1 5 4 2 4 - 16 8,6% 

PGCO - - 1 - - - 1 0,5% 

ZND - 4 8 - 7 - 19 10,2% 

ZNDPG 1 3 25 1 1 - 31 16,6% 

ZNDKWA - - 1 - - - 1 0,5% 

ZNDPYR - - 1 - - - 1 0,5% 

KWA - - 5 - 1 - 6 3,2% 

KWAPG 2 5 16 2 6 - 31 16,6% 

KWAZND - 1 15 - 2 - 18 9,6% 

KWAORG - - 1 - - - 1 0,5% 

PYRKWA - 2 - - - - 2 1,1% 

BOT - - 1 - - - 1 0,5% 

COPG - - 1 - 1 - 2 1,1% 

Indet. - - - - - 2 2 1,1% 

Totaal 15 28 98 9 33 4 187   

% 8,0% 15,0% 52,4% 4,8% 17,6% 2,1%     

PG=potgruis, KWA=kwartsgruis, ZND=zand, ORG=organisch, CO=ijzerconcretie, PYR=pyriet, 

BOT= verbrand bot 

 

8.1.3.3 Wandafwerking 

Bepalend voor de determinatie van het prehistorische aardewerk is de afwerking 
van de buitenwand. Het oppervlak van de pot heeft vaak een speciale 
behandeling ondergaan, zowel voor als na het bakken. Er zijn vijf verschillende 
wandafwerkingen onderscheiden: gepolijst, geglad, geëffend/geen, geruwd en 
besmeten (Tabel 8.3).  
Geglad aardewerk is na het vormen van de pot afgewreven met de vingers, de 
hand of een doek om de wand volledig glad te maken. Gepolijst aardewerk is 
geglad aardewerk dat na het bakken extra is opgewreven om de wand te laten 
glanzen. Potten met een geëffende buitenwand zijn minder zorgvuldig geglad, 
waardoor er nog onvolkomenheden in de buitenwand voorkomen. Dit kan erop 
wijzen dat de pot geen verdere wandafwerking heeft gekregen na het vormen. 
Grotere potten zijn soms opzettelijk geruwd met de vingers of met 
takkenbossen. Een andere vorm van opzettelijk ruwen is het besmijten van de 
buitenwand van de pot met kleipap.  
In de praktijk is het soms moeilijk een onderscheid te maken tussen de 
verschillende afwerkingen, vooral als het om kleine, verweerde fragmenten gaat. 
Het is dus mogelijk dat de scherven van het afgewreven gedeelte van een 
oorspronkelijk besmeten pot bij de geruwde fragmenten zijn ingedeeld.  
 
Ongeveer 52% van de scherven had geen duidelijke wandafwerking. Bij een deel 
van de ruwwandige scherven was het eveneens niet goed duidelijk of deze 

Tabel 8.3: Verhouding 
tussen verschraling en 
wandafwerking bij het 
handgevormde aardewerk 
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opzettelijk geruwd waren of dat dit eerder te maken had met een slordige 
productie. 
Ongeveer 23% van de scherven uit de sporen had een gladde afwerking. Acht 
procent hiervan was duidelijk gepolijst. Besmeten aardewerk maakt meer dan 
17% uit van het totale aantal scherven. Deze wandafwerking wordt algemeen als 
typisch beschouwd voor de IJzertijd, hoewel deze wandafwerking reeds opkomt 
vanaf het eind van de Late-Bronstijd (Van den Broeke 1991). 
De verhouding tussen de wandafwerking en de magering toont duidelijk dat het 
hoofdaandeel van de scherven met een zand en/of kwartsverschraling niet of 
nauwelijks is afgewerkt. De afwerking van scherven met zuivere potgruismage-
ring is meer gelijkmatig verdeeld (Tabel 8.3).  

8.1.3.4 Versiering 

Bij het onderzoek naar de versiering werd rekening gehouden met de techniek 
waarmee de versiering is aangebracht, het motief en de plaats, evenals ook met 
de combinatie van verschillende versieringen op één of verschillende plaatsen 
van de pot.  
 

  Aantal % Gewicht

Versierd 4 2,1% 33 

Onversierd 183 97,9% 1401 

Totaal 187   1434 
 
In totaal werden er vier versierde handgevormde scherven teruggevonden, 
hetgeen overeenkomt met 2,1% van het totale aantal verzamelde handgevormde 
scherven (Tabel 8.4). Alle versierde scherven zijn gevonden tijdens de aanleg 
van de proefsleuven in het meest oostelijke deel van het terrein.   
Er zijn drie verschillende versieringstechnieken aangetroffen. Eén scherf was 
voorzien van een functionele doorboring, die was aangebracht voor het bakken 
van de pot. Mogelijk betreft het hier een fragment van een soort vergiet. 
Daarnaast was een wandscherf voorzien van nagelindrukken op de wand. De 
meest opvallende versiering betreft echter een plastisch motief van nagelindruk-
ken die in horizontale, diagonale en verticale rijen zijn aangebracht (Fig. 8.1, 8). 
Deze zogenaamde ‘kalenderbergversiering’ werd vastgesteld op twee scherven 
van vermoedelijk dezelfde pot, aangetroffen in werkput 7. Het betreft 
dunwandig, zandgemagerd aardewerk met een okerkleurige buitenzijde en een 
zwarte binnenzijde. Kalenderbergversiering komt voornamelijk voor in de Late-
Bronstijd en de Vroege-IJzertijd, maar kent te Oss-Ussen ook een heropleving in 
de eerste helft van de Late-IJzertijd (fase I-K). Rekening houdend met de 
verschraling lijkt deze laatste datering meer aannemelijk voor deze scherf  
(Van den Broeke 1987b: 108-109). De datering van waterput 150 in de Late-
Bronstijd is daarentegen een aanwijzing voor de oudere datering. 
 
 

Tabel 8.4: Verhouding versierde 
en onversierde scherven 
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8.1.3.5 Potvorm 

De datering van het handgevormde aardewerk berust grotendeels op de 
typochronologische vergelijking van de potvormen. In tegenstelling tot het 
aardewerk uit grafcontexten bestaat het nederzettingsafval doorgaans uit sterk 
gefragmenteerde scherven, waaruit slechts in een beperkt aantal gevallen een 
potvorm kan worden afgeleid. In vele gevallen zijn er bovendien verschillende 
reconstructies mogelijk (Simons 1989: 32). Wanneer bij een randscherf alleen 
de schouderaanzet is bewaard, is het moeilijk uit te maken hoe het verdere 
verloop van de pot is. 
 

  Aantal % Gewicht

Onbepaald 170 90,9% 1282 

Diagnostisch 17 9,1% 152 

Totaal 187   1434 
 
De vorm van het handgevormde aardewerk wordt voornamelijk beschreven aan 
de hand van de potgeleding, namelijk een-, twee- en drieledig (Tabel 8.6). 
Daarnaast is er een onderscheid gemaakt tussen potten, kommen en schalen op 
basis van de maatverhoudingen tussen maximale doorsnede en hoogte die 
werden opgesteld door Van den Broeke (1981).  
 

  Pot Beker Schaal Kom Totaal % 

Onbepaald 3 1 - - 4 33,3% 

1-ledig - - - 1 1 8,3% 

2-ledig 3 - - - 3 25,0% 

3-ledig 3 1 - - 4 33,3% 

Totaal 9 2 0 1 12  

% 75,0% 16,7% 0,0% 8,3%     
 
 
 

Fig. 8.1: Aardewerk,  
Schaal 1:3, tek.: S. Stahn 

Tabel 8.5: Aandeel diagnostische 
fragmenten t.o.v. het totale aantal 
scherven 

Tabel 8.6: Potgeleding en 
potvorm bij het handgevormde 
aardewerk 
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Slechts van een beperkt aantal scherven (ca. 9%) kon de vorm van de pot 
worden afgeleid (Tabel 8.5). Het betreft hier scherven van in totaal 12 
verschillende aardewerkvormen (Tabel 8.6). Het merendeel hiervan (ca. 75%) 
is afkomstig van twee- en drieledige potten, waarvan 4 exemplaren gevonden 
zijn in waterput 150. Jammer genoeg moet deze vondstcontext als een “vreemde 
eend” worden beschouwd in relatie tot het gros van het aangetroffen aardewerk.  
 
Het aardewerk dat afkomstig is uit waterput 150, is in hoofdzaak fijnwandig tot 
dunwandig en zorgvuldig afgewerkt door middel van gladding of polijsting. Op 
enkele relatief dunwandige scherven werd fijne besmijting vastgesteld. Het 
aardewerk is bovendien hoofdzakelijk gemagerd met potgruis of kwarts; 
intentionele verschraling van de klei met zand komt bij geen van de scherven 
voor. Opvallend is echter het voorkomen van magering met pyriet. 
 
Alle herkenbare vormen uit waterput 150 betreffen dunwandig ‘luxe-aardewerk’, 
waarvan tijdens de opgraving slechts sporadisch vergelijkbare fragmenten 
werden gevonden. Het gaat hier enerzijds om verschillende fragmenten van een 
drieledige pot of beker met een korte, schuin naar buiten staande hals (Fig. 8.1, 
3). De pot is gemagerd met potgruis en heeft een oranjebruin baksel. Deze 
zogenaamde Schrägrandpotten komen voornamelijk voor in de Late-Bronstijd 
(Van de Broeke 1991). Daarnaast werden fragmenten van twee vergelijkbare 
dunwandige tweeledige potten met een relatief scherpe schouderknik en een 
korte afgevlakte opstaande rand gevonden. Het meest dunwandige exemplaar 
had een donkergrijs baksel, een zwarte gegladde buitenwand en was gemagerd 
met grove stukken pyriet en kwarts (Fig. 8.1, 1). Het andere exemplaar had een 
oranjebruine gegladde wand en een licht zandig baksel dat was gemagerd met 
potgruis.  
Tenslotte bevond zich in de onderste vulling van de waterput nog een 
randfragment van een vermoedelijk drieledige fijnwandige gepolijste beker met 
uitbuigende rand. Deze heeft een zwartgrijs fijn baksel dat is gemagerd met 
potgruis. 
Verschillende elementen, zoals de aanwezigheid van een Schrägrandpot, de 
algemene dunwandigheid en het voorkomen van fijne besmijting op een beperkt 
deel van het aardewerk lijken een datering voor deze context in de Late-
Bronstijd te rechtvaardigen (Van den Broeke 1991). Niet alle herkenbare 
vormen kunnen echter even gemakkelijk in de Late-Bronstijd geschoven 
worden. Vooral de magering met pyriet of goudglimmer bij een van de 
dunwandige potten werpt grote vraagtekens op bij deze datering2. Magering met 
vulkanisch materiaal en daarbijhorend de mogelijke import van dit aardewerk 
komt veel frequenter voor in de Vroege-Middeleeuwen. Hiervoor zijn evenwel 
weinig goed gedateerde contexten met vergelijkingsmateriaal voorhanden. Dat 
de vondsten toch in de Late-Bronstijd te dateren zijn, heeft de 14C-datering van 
het paaltje van de beschoeiing van de waterput uitgewezen. 
 
Alle overige diagnostische fragmenten werden gevonden tijdens de aanleg van 
het vlak in het uiterste oostelijke gedeelte van het plangebied. Tijdens de aanleg 
van proefsleuf 5 werd een eenvoudige afgeronde rand van een dunwandige pot 
gevonden (5-8), naast een fijn randje dat vermoedelijk afkomstig is van een 
beker (5-10). Beide fragmenten laten een datering in de IJzertijd vermoeden. In 
proefsleuf 6 werd een randfragment gevonden van een komvormig vergiet met 
doorboringen in de wand die voor het bakken waren aangebracht (6-8). 
Dergelijke vormen komen eveneens frequent in de IJzertijd voor. In proefsleuf 7 
werd een bodem van een IJzertijdpot gevonden (7-8). 
In proefsleuf 11 werd aan de onderkant van het esdek een groot fragment van 
een kogelpot uit handgevormd aardewerk gevonden. De pot heeft een schuin 
                                                        
2 Persoonlijke mededeling P. van den Broeke.  
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naar buiten toe staande hals en een bolle schouder (11-5), een type dat 
voornamelijk voorkomt van de 7e tot de 9e eeuw na Chr. Hij is gemaakt uit 
zandige klei die is gemagerd met grof kwartsgruis. Dit fragment maakt duidelijk 
hoe moeilijk dergelijk baksel te onderscheiden is van de prehistorische potten. 
Tijdens de aanleg van put 54 werd een bodemfragment gevonden dat 
vermoedelijk eveneens in de Vroege-Middeleeuwen gedateerd kan worden. 
In de grote boomval 208 werd tenslotte nog een randfragment gevonden van 
een tweeledige pot. 

8.1.4 Middeleeuws aardewerk 

Ongeveer 32% van het totaal aantal scherven dateert uit de Middeleeuwen 
(Tabel 8.2). Het merendeel van de fragmenten is evenwel afkomstig uit het 
esdek en werd verzameld tijdens het schavenderwijs verdiepen naar vlakniveau. 
Slechts een beperkt aantal scherven (6,5%) werd in de sporen gevonden en 
kunnen worden gebruikt voor een meer exacte datering van de vastgestelde 
structuren (Tabel 8.7). De scherven uit de onderkant van het esdek, welk 
niveau overeenkomt met het in cultuur gebrachte oude loopniveau, geven 
evenwel een algemene indruk van de aanwezige periodes en de concentratie van 
de bewoning. 
 

  Aantal % Gewicht 

Vlak 87 93,5% 725 

Spoor 6 6,5% 28 

Totaal 93   753 
 
Het grootste aandeel van het middeleeuwse aardewerk wordt ingenomen door 
scherven uit de Vroege-Middeleeuwen. Het betreft hier in hoofdzaak scherven 
van lokaal of regionaal vervaardigde kogelpotten (Tabel 8.8). Daarnaast werd er 
nog een kleiner gedeelte importaardewerk gevonden, die een fijnere datering van 
de bewoning aan de Zinderberg mogelijk maken. 
 
De grootste groep van het vroeg-middeleeuwse importaardewerk bestaat uit het 
zogenaamde Badorf-aardewerk. Dit geelwit tot lichtoranje aardewerk is 
afkomstig uit het plaatsje Badorf in het Vorgebirge (Duitsland) en heeft een 
fijne magering en een van zacht tot hard variërend baksel. Er zijn twee 
functionele categorieën: kookpotten en schenkgerei (kannen). Beide zijn 
voorzien van een bandoor en de kannen hebben ook een tuit (Verhoeven 1998: 
176). Een groot deel van dit aardewerk heeft een typische radstempelversiering 
op de rand en de schouder, hoewel er ook onversierde vormen voorkomen. De 
eivormige Badorf-potten worden tussen 750 en 900 na Chr. gedateerd.  
Het enige versierde randfragment van Badorf-aardewerk werd gevonden tijdens 
de aanleg van proefsleuf 6. Beide andere fragmenten, uit put 8 en 52 waren 
onversierd. Het fragment uit put 8 was duidelijk afkomstig van een 
lampionvormige kookpot. Opvallend is de beperktere lengte van de hals bij de 
onversierde exemplaren. Daarnaast werd in proefsleuf 6 een versierd 
wandfragment gevonden, vermoedelijk van het schoudergedeelte van de pot.  
Opmerkelijk genoeg werd de enige scherf in context gevonden in de vulling van 
kringgreppel 91. Hierbij dient natuurlijk de vraag gesteld te worden in hoeverre 
het hier om intrusief materiaal gaat. Verder werden nog twee wandfragmenten 
gevonden in put 7 en put 52 en één wandscherf bij de aanleg van put 54. 
 
 
 
 

Tabel 8.7: Middeleeuws 
aardewerk per vondstcontext 
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  Aantal % Gewicht

Badorf 11 11,8% 64 

Mayen 3 3,2% 22 

Reliëfbandamfoor 3 3,2% 31 

Roodverschraald 6 6,5% 75 

Roodbeschilderd 16 17,2% 32 

Kogelpot 53 57,0% 523 

Proto-steengoed 1 1,1% 6 

Totaal 93   753 
 
Mayen-aardewerk wordt getypeerd door een middelgrof baksel, dat varieert van 
zacht tot heel hard. Hieruit worden voornamelijk hardgebakken bolle 
kookpotten met lensbodem gemaakt, die doorgaans gekoppeld worden aan de 
productie in Mayen in de Eifel, hoewel dergelijke vormen ook in het Vorgebirge 
in Badorf en Walberberg werden gemaakt. Ze worden gesitueerd tussen het 
begin van de 8e en de tweede helft van de 9e eeuw (Verhoeven 1998: 177). 
Van drie scherven Mayen-aardewerk die tijdens de opgraving werden gevonden 
(Tabel 8.8), is één blokvormig schuin uitstaand randfragment uit de ondiep 
bewaarde paalkuil 125 in proefsleuf 55 duidelijk afkomstig van een kookpot. Bij 
een ander fragment uit proefsleuf 12 was mogelijk de aanzet van een bodem 
merkbaar. Tenslotte werd nog een fragment gevonden tijdens de aanleg van 
proefsleuf 6. 
 
Reliëfbandamforen zijn grote voorraadvaten met opgelegde banden die met een 
radstempel versierd zijn. Deze potten werden in het Vorgebirge gemaakt, wat de 
affiniteit met de bleke Badorf-baksels verklaart. Door de omvang van de potten 
verschilt de wanddikte echter wezenlijk van die van het gewone Badorf-
aardewerk. 
De drie fragmenten van reliëfbandamforen die te Kilder-Zinderberg zijn 
gevonden konden alleen worden gedetermineerd op basis van de wanddikte; er 
werden geen versierde fragmenten aangetroffen. Geen van de fragmenten werd 
binnen een context gevonden: twee scherven werden gevonden tijdens de aanleg 
van het vlak in werkput 52, terwijl de derde werd gevonden aan de onderkant 
van het esdek in proefsleuf 9. 
 
Een laatste groep van importaardewerk is het roodbeschilderde aardewerk.  
De vroegste producten van roodbeschilderd aardewerk werden gemaakt in de 
pottenbakkerscentra in de buurt van Pingsdorf in het Vorgebirge vanaf het begin 
van de 10e eeuw (Vroege-Middeleeuwen D). Vanaf de tweede helft van de 11e 
eeuw verschuift de productie van roodbeschilderd aardewerk naar centra in 
Zuid-Limburg (Nederland), zoals Brunssum, Schinveld, Nieuwenhagen en 
Waubach (Verhoeven 1998, 69). Het is niet altijd mogelijk om met het blote 
oog een onderscheid te maken tussen de fijnere baksels uit deze regio en de 
producten uit Pingsdorf. Tijdens de opgraving werden in totaal 16 scherven 
roodbeschilderd aardewerk gevonden (ca. 17%) (Tabel 8.8). Alle scherven 
werden gevonden tijdens de aanleg van het vlak in put 5, 7, 9, 10, 52 en 54.  
Het betreft vrijwel uitsluitend wandscherven zonder enige versiering. Alleen in 
put 7 werd een eenvoudige verdunnende uitbuigende rand gevonden. Rekening 
houdend met de fijne productie en gezien de beperkte vertegenwoordiging van 
andere categorieën van aardewerk uit de Late Middeleeuwen A, zoals 
Maaslands aardewerk, typische S-vormige kogelpotten en Paffrath-aardewerk, 
gaat het hier vermoedelijk om fragmenten van potten uit Pingsdorf zelf.   
 

Tabel 8.8: Middeleeuws 
aardewerk per bakselgroep 
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Een aparte categorie van het handgevormde regionale vroeg-middeleeuwse 
aardewerk zijn scherven met een opvallende rode tot roodbruine 
potgruismagering. In deze klei werden naast kogelpotten zowel kleine eivormige 
nappen als grote wijdmondige potten gemaakt. Ze vertonen sterke vormelijke 
gelijkenissen met het kwartsgemagerde Hessens-Schortens aardewerk.  
In greppel 36, die deel uitmaakt van de omheining van de nederzetting werd een 
wandscherf van dit zogenaamde roodverschraalde aardewerk gevonden. Verder 
werden ook telkens twee scherven gevonden in werkput 52 en proefsleuf 13 
(niet in de buurt van de omheining) en één scherf in proefsleuf 6. 
 
Het merendeel van het middeleeuwse aardewerk betreft evenwel lokaal of 
regionaal geproduceerd kogelpotaardewerk (Tabel 8.8). Hierbij dient bovendien 
te worden opgemerkt dat een gedeelte van de handgevormde kogelpotten met 
een zanderig, kwartsgemagerd baksel mogelijk niet in deze telling is meegeno-
men, aangezien deze categorie op scherfniveau moeilijk te onderscheiden is van 
prehistorisch handgevormd aardewerk. Illustratief voor deze verwarring is een 
groot kogelpotfragment met zware kwartsmagering dat werd aangetroffen in 
proefsleuf 11. 
De hier besproken kogelpotfragmenten hebben allen een meer herkenbaar 
baksel dat hoofdzakelijk is gemagerd met zand, naast soms een gedeelte 
potgruis. Waarschijnlijk werd voor de productie van deze potten opzettelijk 
meer zandige klei gebruikt omwille van de thermo-resistente eigenschappen. 
Kogelpotten worden immers algemeen gebruikt als kookpotten, hetgeen 
bevestigd wordt door het veelvuldig voorkomen van roetvlekken op de 
buitenzijde van de scherven (Verhoeven 1998).  
Ongeveer 57% van het totaal aantal middeleeuwse scherven is afkomstig van 
kogelpotten. Van tien scherven kon de vorm worden bepaald, waarvan 
7 randscherven, 2 bodems en een halsfragment. Alle randscherven waren 
afkomstig van vroeg-middeleeuwse kookpotten met een schuin naar buiten toe 
staande wand en een zwak afgeronde schouder. Mooie voorbeelden hiervan 
werden gevonden tijdens de aanleg van proefsleuf 9 en 13, maar vooral in 
werkput 52 werden drie grote fragmenten gevonden. Vanaf de Late-
Middeleeuwen worden deze vervangen door kookpotten met een meer S-vormig 
profiel. Eén bodemfragment uit put 52 is van een lensbodem; het andere 
fragment is een stuk met een uitgeknepen standvoet, dat is gevonden tijdens de 
aanleg van proefsleuf 14. Mogelijk gaat het hier om een lokale imitatie van een 
roodbeschilderde laat-middeleeuwse tuitpot. Uitgeknepen standringen komen 
bij lokaal grijs aardewerk evenwel voornamelijk voor vanaf de Late-
Middeleeuwen B in navolging van het blauwgrijze importaardewerk uit de 
omgeving van Elmpt.  
Slechts een beperkt aantal scherven van kogelpotaardewerk werden in de sporen 
gevonden. In paalkuil 149, die deel uitmaakt van structuur 218 werd een 
wandscherf van een kogelpot gevonden. Daarnaast werd ook nog een scherf 
kogelpotaardewerk gevonden in de korte greppel of langwerpige kuil 156 in 
werkput 53. 
 
Gezien de beperkte aanwezigheid van vroeg-middeleeuws importaardewerk in 
de sporen, is het mogelijk dat de onderzochte nederzettingsresten eerder in het 
begin van de Karolingische periode kunnen worden gedateerd, tussen 700 en 
750 na Chr. Natuurlijk is het ook mogelijk dat deze discrepantie tussen de 
vondsten uit de cultuurlaag en die uit de sporen er eerder op wijzen dat de 
eigenlijke kern van de nederzetting zich meer ten oosten van het 
onderzoeksgebied bevindt.  
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8.1.5 Nieuwe tijd 

Slechts een klein percentage (2,4%) van de verzamelde vondsten dateert uit de 
Nieuwe tijd (Tabel 8.2). Deze zijn alle verzameld tijdens de aanleg van het vlak 
en zijn afkomstig uit het afdekkende esdek. 
 

  Aantal % Gewicht

Roodbakkend 5 71,4% 36 

Steengoed 2 28,6% 29 

Totaal 7   65 
 
Het gaat in hoofdzaak om scherven van roodbakkend aardewerk, waarvan vier 
geglazuurd en één ongeglazuurde (Tabel 8.9). Twee scherven met zwartbruine 
mangaanhoudende glazuur uit proefsleuf 9 en 14 kunnen in de 17e-18e eeuw 
worden gedateerd, terwijl de loodgeglazuurde scherven eerder in de 16e-17e eeuw 
thuishoren.  
Daarnaast werden twee steengoedscherven gevonden (Tabel 8.9). Eén 
bodemfragment met een uitgeknepen standring uit werkput 54 is afgewerkt met 
zoutglazuur. Een ongeglazuurde grijze steengoedscherf uit proefsleuf 10 is 
vermoedelijk afkomstig uit Siegburg en dateert uit de 14e-15e eeuw (Late-
Middeleeuwen B). Mogelijk is dit aardewerk samen met de plaggen voor 
bemesting vanuit de stal op het veld gebracht, zodat het ontstaan van het esdek 
hier op ongeveer in de 15e of 16e eeuw kan worden gedateerd. 

8.1.6 Conclusie 

De studie van het handgevormde aardewerk geeft aan dat een groot gedeelte 
van de scherven vermoedelijk afkomstig is van kwartsgemagerde kogelpotten uit 
de Vroege-Middeleeuwen. Een ander gedeelte van het aardewerk dateert met 
grote waarschijnlijkheid uit de IJzertijd. Slechts een beperkt gedeelte van het 
aardewerk bevond zich in een spoor, waarbij alleen in waterput 150 scherven 
werden aangetroffen die een verdere typologische duiding mogelijk maken.  
 
Het grootste gedeelte van het importaardewerk uit de Middeleeuwen dateert uit 
de Vroege-Middeleeuwen C. Daarnaast werd een kleiner gedeelte roodbeschil-
derd Pingsdorfaardewerk aangetroffen dat voorkomt vanaf de Vroege-
Middeleeuwen D (900-1050) tot op het eind van de Late-Middeleeuwen A. 
Ook het kogelpotaardewerk is voornamelijk vroeg-middeleeuws en bevestigt de 
grotendeels Karolingische datering van de middeleeuwse bewoning ter plaatse. 
Slechts een beperkt aantal sporen kon evenwel aan de hand van het aardewerk 
worden gedateerd. Deze bevestigen echter de voorgestelde datering aan de hand 
van vorm en kleur van de sporen: zowel de omheining als de gebouwtjes in het 
zuiden van werkput konden op basis van het aardewerk in de (Vroege-) 
Middeleeuwen worden gedateerd. Het is evenwel niet ondenkbaar dat het gros 
van het aardewerk afkomstig is van een nederzetting die zich meer ten oosten 
van het opgegraven gedeelte bevindt. 
 
Tenslotte werden tijdens het onderzoek ook enkele scherven uit de Nieuwe tijd 
verzameld tijdens de aanleg van de werkputten, die het ontstaan van het 
afdekkende esdek ter plaatse in de 15e-16e eeuw dateren. 

8.2 Keramische objecten 

Tijdens de aanleg van proefsleuf 9 werd een fragment van een driehoekig 
weefgewicht gevonden. Driehoekige weefgewichten met drie doorboringen 
komen voor vanaf de Midden-IJzertijd en worden algemeen gangbaar vanaf de 

Tabel 8.9: Aardewerk uit de 
Nieuwe tijd per bakselgroep 
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Late-IJzertijd en verdringen hierbij de kegelvormige gewichten met één 
doorboring die in de voorgaande periodes gangbaar waren (Van den Broeke 
1987a, 38). De driehoekige gewichten dient men immers niet meer aan de 
inslagdraad van het weefgetouw vast te maken. Door de draad door de drie 
doorboringen te laten gaan zet het gewicht zichzelf vast en kan het eenvoudig in 
de hoogte worden verplaatst. Hierdoor werd het technisch mogelijk om langere 
stofbanen te maken. 
 

9 Natuursteen 

9.1 Inleiding 

Er werden 41 stuks natuursteen verzameld met een totaal gewicht van 2408 g 
(Tabel 9.1). 
 

Soort Aantal % Gewicht 
Conglomeraat 1 2,4% 27 
Graniet 1 2,4% 53 
Kwartsiet 9 22,0% 595 
Silex 7 17,1% 63 
Tefriet 8 19,5% 490 
Zandsteen 11 26,8% 507 
IJzerhoudende zandsteen 4 9,8% 673 

Totaal 41   2408 
 
Het gaat in hoofdzaak om onbewerkte fragmenten (ca. 95%), die voor iets meer 
dan de helft (21 stuks) verzameld zijn tijdens de aanleg van het vlak. Beide 
bewerkte fragmenten zijn evenwel afkomstig uit sporen. 

9.2 Bewerkt natuursteen  

Slechts twee natuursteenfragmenten vertoonden sporen van bewerking. Beide 
fragmenten zijn afkomstig uit een spoor. In stookkuil 103, die op een hoger 
niveau in de mollenlaag vlak onder de oude cultuurlaag werd aangetroffen, 
bevond zich een groot fragment van een vlak stuk tefriet van 12x8,5 cm groot en 
2,3 cm dik. Mogelijk betreft het hier een fragment van een maalsteen.  
In de onderste vullaag van waterput 150 bevond zich een fragment van een 
geretoucheerde kling in grijs-donkergrijs gevlekte Rijckholtvuursteen. Het stuk 
vertoont breuken aan boven en onderkant. Het heeft duidelijke lange ribben op 
het ventrale vlak, die aangeven dat het hier om een klingafslag gaat. Deze kling 
is verder afgewerkt met steile retouches aan beide zijden. Dergelijke vormen 
komen doorgaans voor vanaf het Neolithicum tot in de Bronstijd. 

9.3 Onbewerkte fragmenten 

Van de in totaal 39 onbewerkte stukken natuursteen zijn er 18 afkomstig uit 
sporen. Het betreft in hoofdzaak hoekige, veelkantige stukken. Geen enkele van 
de zandsteenfragmenten vertoonde duidelijke sporen van bewerking. Deze van 
nature vlakke stukken waren doorgaans in stukken gebroken. Van de 11 stukken 
zandsteen werden 4 fragmenten respectievelijk in spoor 88 (2 stuks), 142 en 
150 teruggevonden. Ook van de roodbruine ijzerhoudende zandsteen werden 
geen bewerkte stukken gevonden, hoewel twee van de vier fragmenten afkomstig 
zijn uit een spoor (16 en 150). 
Iets meer dan de helft van de fijne kristallijne kwartsietfragmenten werd in een 
spoor gevonden. Alle stukken vertoonden scherpe breuken, maar vertoonden 

Tabel 9.1: Overzicht van de 
natuursteenvondsten 
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verder geen sporen van bewerking. Ze werden gevonden in stookkuil 17, greppel 
114, waterput 150 en mogelijke boomkuil of recente verstoring spoor 205 
(2 stuks). 
Vier van de zes onbewerkte silexfragmenten waren afkomstig uit een spoor. Het 
betreft hier voornamelijk natuurlijke vorstafslagen. Deze werden aangetroffen in 
spoor 88, 91, 205 en 206. Verder werden twee verbrande silexfragmenten 
gevonden tijdens de aanleg van het vlak in proefsleuf 5 en werkput 52. 
Het stukje graniet dat werd gevonden in stookplaats 16 was veelvlakkig en 
vertoonde geen duidelijke sporen van bewerking. Dit geldt ook voor het stuk 
sterk kwartshoudende conglomeraatsteen uit de mogelijke boomkuil 205. 
Tenslotte werden nog verschillende stukken tefriet zonder duidelijke 
bewerkingssporen aangetroffen tijdens de aanleg van het vlak in proefsleuf 5, 12 
en 13. Aangezien het hier om een relatief bros materiaal gaat, dat bovendien 
met zekerheid niet lokaal te vinden is, kunnen we er evenwel vanuit gaan dat het 
om stukken van geïmporteerde maalstenen gaat. 

9.4 Herkomst 

De meest voorkomende soorten als zandsteen, ijzerhoudende zandsteen en 
kwartsiet zijn vermoedelijk lokaal gewonnen, voor zover het geen fragmenten 
met een natuurlijke herkomst betreft. Mogelijk kunnen dagzomende lagen van 
zandsteenplaquetten in het Montferland als herkomstgebied worden 
aangewezen, hoewel het ook in grindafzettingen van rivieren kan worden 
teruggevonden. Het stuk kwartshoudende conglomeraatsteen is afkomstig uit 
gebieden met vulkanische activiteit.  
Tefriet is een vulkanisch gesteente dat werd gewonnen in steengroeven in de 
Eifel, nabij Andernach in Duitsland (Kars 2001). Rijckholtvuursteen is 
afkomstig uit twee geologische lagen, namelijk de Kalksteen van Lixhe en de 
Kalksteen van Lanaye in de Maasvallei (Felder/Felder 1998, 112-115).  
Het hoekige karakter van de meeste natuurstenen geven aan dat het 
waarschijnlijk om antropogeen gewonnen materiaal gaat. 
 

10 Bouwmateriaal 

Tijdens het onderzoek werden 19 brokjes verbrande leem verzameld met een 
totaal gewicht van 87g. Het betreft hier uitsluitend kleine fragmenten zonder 
duidelijke sporen van takindrukken. Ze werden gevonden bij de aanleg van 
proefsleuf 12 en aan de onderkant van het esdek ter hoogte van de grote 
boomkuil spoor 208 in werkput 57. Tenslotte bevonden zich ook nog 
fragmenten in boomkuil 205. 
 

11 Metaal 

11.1 Metalen voorwerpen 

Tijdens het onderzoek werden slechts 3 metalen voorwerpen aangetroffen met 
een gezamenlijk gewicht van 55g. Het betreft in alle drie de gevallen ijzeren 
voorwerpen, die zijn aangetroffen tijdens de aanleg van het vlak. In proefsleuf 5 
werden twee fragmenten van spijkers gevonden in de oude cultuurlaag onder 
het esdek. In de bovenlaag van werkput 13 werd een mogelijk fragment van een 
gesp gevonden. Gezien de stratigrafische positie en de relatief goede bewaring 
lijkt het eerder om een recent stuk te gaan.  
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11.2 Metaalslakken 

Ondanks de beperkte hoeveelheid metalen voorwerpen die werden aangetroffen 
tijdens het onderzoek, waren er in het plangebied ruimschoots aanwijzingen 
voor ijzerproductie voorhanden in de vorm van ijzerslakken, die de relatie die 
van oudsher is gelegd tussen de naam Zinderberg en mogelijke oude 
ijzerproductie onderstrepen. De concentratie aan ijzerslakken blijkt echter 
verder ten noorden van de vindplaats nog toe te nemen3.  
 
Bij de productie van ijzer worden twee processen onderscheiden (Schuerman 
1995). Het eerste, de reductie, vindt plaats in een laagoven. IJzererts wordt er 
omgevormd tot een halfproduct of spons. Bij het tweede wordt in een smidse de 
spons meermaals opgewarmd en behamerd. Dit smeedproces leidt uiteindelijk 
tot een ijzeren object. Bij de verschillende processen worden telkens ‘slakken’ 
gevormd die typisch zijn voor elke fase. 
 
Tijdens het archeologisch onderzoek werden 100 metaalslakken verzameld, met 
een totaal gewicht van 3417g. Het merendeel hiervan (90%) betreft 
smeltslakken. Deze zijn donkerbruin tot gitzwart en hebben een heel laag 
ijzergehalte, waardoor ze nauwelijks sporen van roest vertonen. Bovendien 
hebben ze duidelijke sporen van afvloeiiers aan de bovenkant. Het betreft hier 
de onzuiverheden uit het ijzererts die tijdens het smeltproces weglopen voordat 
het ijzer smelt, aangezien het smeltpunt van ijzer een enkele honderden graden 
hoger ligt dan dat van de meeste andere metalen. 
Daarnaast komen in mindere mate ook productieslakken voor. Het betreft hier  
de materiële rest van de verbinding tussen de kalk die als flux (smeltpuntverlager) 
aan het erts wordt toegevoegd en de onzuiverheden van het metaal. Tenslotte 
werden ook een aantal mogelijke smidseslakken herkend (5 stuks), die een hoger 
percentage ijzer vertoonden door de sterke corrosie, naast aangekoekte fragmenten 
van versinterd materiaal en houtskool. 
 
Alle fragmenten zijn verzameld tijdens de aanleg van het vlak in werkputten 5, 
7, 9 tot 15 en 52; in de sporen werden geen slakken gevonden. Dit zou kunnen 
impliceren dat de ijzerproductie pas na de bewoning van het gebied 
daadwerkelijk op gang is gekomen. Anderzijds is het mogelijk dat mettertijd de 
resten van metaalslakken uit het noordelijke deel door landbouwactiveiten 
breder verspreid zijn geraakt over het gebied en dat de daadwerkelijke 
ijzerproductie een eind van de nederzetting verwijderd lag. 
 

                                                        
3 Tijdens het onderzoek werd ten noorden van het plangebied een waterleiding aangelegd. Tijdens de 
begeleiding van deze graafwerken werden door A. Koster zeer grote fragmenten van smeltslakken 
verzameld, die aangeven dat de echte kern van de ijzerproductie eerder in deze richting dient te worden 
gezocht. 
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12 Conclusie 

In opdracht van de gemeente Montferland werd van 7 tot 11 november 2005 
een Inventariserend Veldonderzoek waarderende fase uitgevoerd aan de 
Zinderberg te Kilder, gemeente Montferland (Prov. Gelderland). Het 
onderzoek werd aansluitend omgezet in een Definitief Archeologisch Onderzoek 
dat plaatsvond van 16 november tot 6 december 2005.  
 
Aanleiding voor het onderzoek was de geplande inrichting van het gebied voor 
nieuwbouw, waardoor de mogelijke archeologische resten die waren 
aangetroffen tijdens het voorafgaande booronderzoek konden worden aangetast. 
Tijdens dit booronderzoek werden vindplaatsen uit de IJzertijd en de Vroege-
Middeleeuwen vastgesteld in het westelijke en oostelijke gedeelte van het 
plangebied. In het lagergelegen middengedeelte werden resten van een oven 
vermoed, die in relatie kon staan met de grote hoeveelheid metaalslakken op het 
terrein.  
 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek kwamen archeologische sporen aan het licht, 
verspreid over de gehele oostelijke helft van het onderzoeksterrein en in het 
westelijke uiteinde van het gebied. Uit dit onderzoek bleek dat in het midden-
gedeelte geen sporen konden worden verwacht. De grote geconcentreerde 
geomagnetische afwijking bleek niet zoals verwacht met ovenresten te maken te 
hebben, maar werd veroorzaakt door een concentratie mangaanconcreties die 
wijst op de aanwezigheid van een natuurlijke depressie. Bij het DAO lag de 
focus vooral op het oostelijke gedeelte van het onderzoeksgebied. Daarnaast 
werd een lange proefsleuf aangelegd over het zuidelijke gedeelte. Tenslotte werd 
een werkput in de westelijke hoek van het onderzoeksgebied aangelegd, 
teneinde de plattegrond van een spieker volledig vrij te leggen.  
 
Het sediment binnen het onderzoeksgebied bestaat uit laat-glaciaal dekzand dat 
zich bovenop rivierafzettingen uit het Periglaciaal bevindt. Het oude 
prehistorische en vroeg-middeleeuwse loopniveau is opgenomen in een 
cultuurlaag, die vanaf het eind van de Late-Middeleeuwen of het begin van de 
Nieuwe tijd is afgedekt met plaggen, waardoor een dik esdek is ontstaan dat de 
archeologische sporen ter plaatse heeft beschermd tegen verdere verstoring. 
 
Tijdens het archeologisch onderzoek werden sporen uit de Bronstijd, de 
IJzertijd en de Vroege-Middeleeuwen vastgesteld. 
De sporen uit de Bronstijd betreffen een kringgreppel van een vermoedelijk 
grafmonument en enkele grote rechthoekige kuilen die als mogelijke 
inhumatiegraven kunnen worden geïnterpreteerd. De kringgreppel werd 
ingericht op een natuurlijke verhoging van het terrein die wordt gevormd door 
een stuifzandrug, zodat het mogelijk is dat er nauwelijks een heuvel boven het 
centrale graf gemaakt hoefde te worden. Op basis van de vorm en het 
voorkomen van na-bijzettingen in en naast de kringgreppel kan deze vermoede-
lijk in de Midden-Bronstijd worden gedateerd met een voorkeur voor de 
Midden-Bronstijd A. In geen van de sporen werden evenwel vondsten 
aangetroffen die deze datering kunnen bevestigen. 
 
Een waterput (spoor 150) in het zuidoosten van het onderzoeksgebied kan op 
grond van een 14C-datering gedateerd worden in de Late-Bronstijd. De 
aardewerkvormen uit de waterput deden weliswaar ook een dergelijke datering 
vermoeden, de daarbij gebruikte magering die uit pyriet bestaat, wees eerder op 
een vroeg-middeleeuwse datering 
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Verscheidene vondsten van besmeten en gepolijst aardewerk met 
potgruismagering duidden op menselijke aanwezigheid tijdens de IJzertijd in de 
omgeving van het plangebied. Slechts een beperkt aantal sporen kon evenwel 
aan deze periode worden toegewezen. In de westelijke punt van het onderzoeks-
gebied werd een vierpalige spieker gevonden die met grote waarschijnlijkheid uit 
de IJzertijd dateert. Daarnaast werd in een langwerpige kuil een randfragment 
van een besmeten schaal gevonden, die dit spoor met zekerheid in de IJzertijd 
plaatst. 
 
De meerderheid van de sporen maakt vermoedelijk deel uit van een nederzetting 
uit de Vroege-Middeleeuwen, die tussen de 6e en de 9e eeuw na Chr. gedateerd 
kan worden. Het betreft hier enerzijds een langwerpige structuur die de 
nederzetting in het westen lijkt af te sluiten. Bij deze omheining werden 
bovendien verschillende stookkuilen en/of houtskoolmijlers vastgesteld, naast 
een langwerpige greppelachtige kuil die zich net buiten de omheining bevond. 
Binnen en net buiten het terrein dat door deze structuur wordt omsloten 
werden op verschillende plaatsen palenclusters van gebouwen en/of 
bijgebouwen vastgesteld. Ten westen van de omheining werd een waterput 
zonder constructie aangetroffen. 
 
Het overwicht van de vroeg-middeleeuwse bewoning reflecteert zich eveneens in 
het verzamelde aardewerk. Ongeveer een derde hiervan kan met zekerheid in de 
Middeleeuwen worden gedateerd; driekwart hiervan is zeker vroeg-middeleeuws. 
Bovendien is een groot deel van het kwartsgemagerde kogelpotaardewerk, dat op 
scherfniveau nauwelijks te onderscheiden is van het prehistorische handgevormde 
materiaal mogelijk niet apart geregistreerd, zodat we er vanuit kunnen gaan dat 
ongeveer de helft van het onderzochte aardewerk vroeg-middeleeuws is. 
 
Opvallend tijdens het onderzoek was verder ook de aanwezigheid van talrijke 
metaalslakken in de cultuurlaag. Het betreft hier smeltslakken die wijzen op 
ijzerproductie in de omgeving. Mogelijk gaat het hier om verspreid materiaal, 
waarvan de herkomst enkele honderden meter ten noorden van het 
onderzoeksgebied gezocht dient te worden.  
 
 

12.1 Beantwoording onderzoeksvragen  

1. Wat is de aard van de vindplaats(en)? 
Het betreft enerzijds een nederzetting en anderzijds een mogelijk 
grafmonument met bijhorende na-bijzettingen. 

 
2. Wat is de datering van de vindplaats(en)? 

Het grafmonument met bijhorende graven kan op typologische basis 
in de Midden-Bronstijd worden gedateerd. Een klein gedeelte van de 
nederzettingssporen dateert uit de IJzertijd en de Late-Bronstijd, 
maar het gros van de sporen hangt samen met een nederzetting uit 
de Vtroege-Middeleeuwen. 

 
3. Wat is de geologische context van de aangetroffen archeologische 

resten?  
Het sediment in het onderzoeksgebied bestaat uit laat-glaciaal 
dekzand dat zich bovenop rivierafzettingen uit het Periglaciaal 
bevindt. 
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4. Wat is de bodemopbouw binnen het onderzoeksgebied? 
De bodems staan geklasseerd als enkeerdgronden. Deze zijn ontstaan 
door het opbrengen van plaggen bovenop de oude cultuurlaag, 
waardoor er hier sprake is van een esdek. 

 
5. Wat is de conservering en gaafheid? 

De sporen waren over het algemeen matig goed bewaard. De reden 
voor de goede bewaring van de sporen kan voornamelijk gezocht 
worden in de aanwezigheid van een esdek, dat de archeologische 
resten heeft beschermd voor verdere verploeging. Minder goed voor de 
spoorbewaring is de aanwezigheid van een zogeheten ‘mollenlaag’ 
op de overgang van de oude cultuurlaag naar het natuurlijke 
sediment. Hierin is immers de bovenste tien tot twintig centimeter 
van de sporen onzichtbaar geworden, met uitzondering van de 
houtskoolrijke sporen.  
De conservering van organische resten boven het grondwaterniveau 
is in de zandgrond van nature zeer slecht vanwege het zure kalkloze 
en zuurstofrijke karakter van het sediment. Onder dit niveau is er 
evenwel een zeer goede bewaring. Er zijn echter geen sporen onder de 
grondwaterspiegel aangetroffen. 

 
6. Kunnen de archeologische resten nader inzicht geven in de 

bewoningsgeschiedenis van de regio? 
De archeologische resten geven aan dat de regio van Kilder bewoond 
was vanaf de Bronstijd. Ook tijdens de IJzertijd was er bewoning in 
het gebied. In de Vroege-Middeleeuwen ontstond in de Karolingische 
periode een intensieve bewoning aan de Zinderberg, die mogelijk 
verder doorliep in de Late-Middeleeuwen. 

 
7. Op welke activiteiten wijzen de aangetroffen archeologische resten en 

wat is de verdeling daarvan binnen de individuele nederzetting? 
Tijdens de Midden-Bronstijd werd op het hoogste gedeelte van een 
stuifzandrug een grafmonument ingericht. Tijdens het onderzoek 
werden evenwel geen nederzettingssporen aangetroffen die 
rechtstreeks hiermee in verband kunnen worden gebracht. 
Er is wel een waterput uit de Late-Bronstijd aangetroffen. Andere 
sporen die direct met dit spoor samen hingen, werden niet herkend. 
Het kan echter zijn dat ongedateerde sporen tot dezelfde nederzetting 
behoren. 
De sporen van de spieker 213 uit de IJzertijd geven mogelijk aan  
dat hier de rand is aangesneden van een een erf uit deze periode, 
waarvan dit gebouwtje in de periferie ligt.  
De sporen uit de Vroege-Middeleeuwen betreffen eveneens 
voornamelijk perifere structuren van een nederzetting die buiten de 
eigenlijke nederzettingskern zijn ingericht. De toename van het 
aantal gebouwsporen naar het oosten van het onderzoeksgebied toe, 
geeft aan dat de huisplaatsen uit deze periode eerder verder in die 
richting gezocht dienen te worden. De omheiningsstructuur 214, 
bestaande uit een afwisseling van standgreppels en paalkuilen vormt 
mogelijk de westelijke grens van de nederzetting. Hierbinnen 
bevonden zich verschillende vier- tot zesplaige bijgebouwtjes. Net 
buiten de omheining werd nog een greppelachtige kuil gevonden, 
naast een waterkuil zonder duidelijke constructie. Bij de omheining 
werden tenslotte nog verschillende stookkuilen gevonden, waarvan de 
precieze functie niet duidelijk is. Mogelijk betreft het hier kleine 
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houtskoolmijlers. Hoe dan ook is het niet verwonderlijk dat 
brandactiviteiten verwijderd van de bewoningskern plaatsvonden.  

 
8. Zijn er archeologische sporen en resten die in verband kunnen worden 

gebracht met vastgestelde ijzerproductie in de omgeving van de 
Zinderberg? 

Ondanks de beperkte hoeveelheid metalen voorwerpen die werden 
aangetroffen tijdens het onderzoek, waren er in het plangebied 
ruimschoots aanwijzingen voor ijzerproductie voorhanden in de 
vorm van ijzerslakken, die de relatie die van oudsher is gelegd tussen 
de naam Zinderberg en mogelijke oude ijzerproductie onderstrepen. 
De concentratie aan ijzerslakken blijkt echter verder ten noorden van 
de vindplaats nog toe te nemen. De ijzerslakken bevonden zich 
uitsluitend in het esdek en de bovenkant van de oude cultuurlaag, 
zodat het waarschijnlijk om verplaatst materiaal gaat dat afkomstig 
is van de concentratie ten noorden van het plangebied. Ter plekke 
zijn geen sporen aangetroffen die met ijzerproductie in verband 
gebracht kunnen worden. 

 
9. Is er sprake van specialisatie van activiteiten? Tevens: wat is het niveau 

van (agrarische) zelfvoorziening en is er eventueel sprake van 
overproductie en/of import? 

De beperkte hoeveelheid vondsten en het kleine aantal sporen met 
aanduidingen voor handwerkersactiviteiten maken weinig inzicht 
mogelijk in de levenswijze van de mensen in de aangetroffen 
periodes. Uit de IJzertijd werd een fragment van een driehoekig 
weefgewicht verzameld, dat aangeeft dat de textielproductie in die 
periode voor een groot deel ter plaatse gebeurde. Dit geldt ook voor 
het aardewerk. 
Voor de Vroege-Middeleeuwen kan een groot deel van de 
aanwijzingen gezocht worden in het aardewerk. Een beperkt gedeelte 
hiervan is immers duidelijk geïmporteerd, met name uit het 
Vorgebirge in Duitsland. Dit geeft aan dat de toenmalige bewoners 
toch handelscontacten onderhielden met de buitenwereld. Een groot 
deel van de kogelvormige kookpotten is eveneens van regionale 
productiecentra afkomstig, eerder dan van een plaatselijke 
pottenbakker. Aardewerk met pyrietmagering uit waterput 150 wijst 
op contacten met het Rijnland in de Late-Bronstijd. Dit geldt ook 
voor de stukken maalsteen uit tefriet, een gesteente dat gewonnen 
wordt in het Eifelgebergte, bij Andernach (D.).  

 
10. Is er sprake van continuïteit dan wel discontinuïteit met zowel de 

voorgaande als de opvolgende periode? 
Het betreft hier verschillende wederkerende fasen van menselijke 
aanwezigheid voor begraving en bewoning, die ogenschijnlijk geen 
duidelijk verband houden. De onderliggende reden voor de 
terreinkeuze ligt hoogstwaarschijnlijk in de ligging van het gebied op 
de overgang van zand naar klei, in de nabijheid van het 
hooggelegen Montferland. Het is niet duidelijk hoe lang het 
grafmonument als dusdanig in het landschap herkenbaar was en 
daardoor een wederkerende bewoning heeft aangetrokken. 
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Lijst van afkortingen en begrippen  

Afkortingen 

ARCHIS Archeologisch Informatie Systeem 
AMK  Archeologische Monumenten Kaart 
BP  Before Present (Present = 1950) 
GPS  Global Positioning System 
IKAW  Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 
KNA  Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
mv  maaiveld (het landoppervlak) 
NAP  Normaal Amsterdams Peil 
ROB  Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 

Verklarende woordenlijst 

antropogeen  door menselijke activiteit veroorzaakt of gemaakt 
artefact   door de mens vervaardigd voorwerp 
dekzand dikke laag zand, door de wind afgezet tijdens de 

laatste ijstijd 
Edelmanboor  een handboor voor bodemonderzoek 
eerdgrond grond met een humushoudende minerale bovengrond 

van meer dan 50 cm, ontstaan door invloed van de 
mens, vaak gaat het om een esdek 

esdek dikke humeuze laag ontstaan door eeuwenlange 
bemesting; beschermt de oorspronkelijke bodem tegen 
ploegen en andere verstoringen 

horizont kenmerkende laag binnen de bodemvorming 
humeus organische stoffen bevattend; bestaande uit resten van 

planten en dieren in de bodem 
leem samenstelling van meer dan 50% silt, minder dan 50% 

zand en minder dan 25% klei 
podzol goed ontwikkelde bodem in gebieden met veel 

neerslag 
silt zeer fijn sediment met grootte o,oo2-o,o5 mm 
slak steenachtig afval van metaal- of aardewerkproductie 
vaaggrond grond zonder duidelijke tekenen van bodemvorming 
zavel grondsoort die tussen 8 en 25% klei (deeltjes kleiner 

dan 0,002 mm) bevat 
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Bijlage 1: Allesporenkaart 





  

Bijlage 2: Fasenkaart 





  

Bijlage 3: Hoogtekaart 





  

Bijlage 4: Sporenlijst 



Kilder-Zinderberg Sporenlijst 1

16 stookkuil? 0,30 0,20 0,44
17 stookkuil?/houtskoolmijler? 1,60 1,00 0,16
18 natuurlijk 2,72 1,03
19 natuurlijk 0,71 1,65 0,37
20 natuurlijk 0,16 0,16
21 greppel? 4,50 1,15 0,18
22 greppel? 2,50 1,15 0,19
23 natuurlijk 0,31 0,28
24 waterput 3,03 2,60 1,06
25 natuurlijk? 1,90 0,98 0,37
26 natuurlijk? 0,54 0,30 0,28
27 natuurlijk? 0,48 0,30 0,08
28 natuurlijk? 214? 0,36 0,18 0,28
29 paalkuil? 214? 0,05
30 standgreppel 214? 8,35 0,27 0,04
31 paalkuil 214? 0,43 0,41 0,15
32 paalkuil 214? 0,33 0,27 0,14
33 paalkuil 214? 0,28 0,18 0,13
34 paalkuil 214? 0,60 0,60 0,25
35 standgreppel 214? 6,16 0,58 0,16
36 standgreppel 2,86 0,18/0,45 0,12
37 standgreppel 2,95 0,45 0,36
38 paalkuil 217 0,37 0,35 0,2
39 paalkuil 217 0,39 0,38 0,16
40 stookkuil/houtskoolmijler 1,63 1,00
41 natuurlijk? 0,90 0,75 0,16
42 paalkuil 213 0,55 0,44 0,2
43 paalkuil 213 0,42 0,40 0,24
44 natuurlijk 213 0,88 0,23
45 natuurlijk 0,48 0,42
46 natuurlijk 0,42 0,42
47 paalkuil 0,45 0,32 0,15
48 paalkuil 0,55 0,42 0,14
49 paalkuil 0,52 0,44 0,33
50 paalkuil 0,46 0,46 0,1
51 natuurlijk 0,45 0,20
60 natuurlijk? 1,80 1,00 0,3
61 houtskoolmijler? 0,79 0,40 0,2
62 paalgaat, -kuil? 0,61 0,57 0,57
63 paal/ natuurlijk? 0,36 0,32 0,09
64 paalgaat, -kuil 0,49 0,34 0,18
65 paalkuil? 0,37 0,32 0,46
66 paalkuil 0,42 0,27 0,15
67 natuurlijk(AB)/ paalkuil (CD) 1,00 0,89 0,29
68 natuurlijk 1,16 0,74 1,1
69 natuurlijk 0,56 0,44 0,23
70 natuurlijk/paalkuil? 0,66 0,60 0,28
71 houtskoolmijler/ stookplaats? 1,00 0,93 0,16
72 natuurlijk 0,43 0,34 0,13
73 houtskoolmijler 0,47 0,74
74 natuurlijk 0,46 0,36 0,08
75 natuurlijk 1,20 0,77 0,2
76 kuil? 0,80 0,63 0,21
77 wandgreppel met paal in hoek 214? 2,56 0,50

Lengte Breedte DiepteSpoor Interpretatie Structuur



Kilder-Zinderberg Sporenlijst 2

Lengte Breedte DiepteSpoor Interpretatie Structuur

78 natuurlijk 1,35 0,06 0,06
79 natuurlijk 1,07 1,01
80 concentratie natuurstenen 0,70 0,50
81 paalgaat, -kuil 214? 0,39 0,30 0,45
82 natuurlijk 1,23 0,20
83 natuurlijk 1,07 1,01 0,08
84 natuurlijk 1,20 0,78 0,15
85 natuurlijk? 0,37 0,31
86 natuurlijk? 0,50 0,31 0,16
87 graf? 1,46 0,69 0,44
88 graf? 3,70 1,13 0,53
89 natuurlijk 0,62 0,57
90 paalgaat, -kuil 217 0,35 0,36 0,36
91 kringgreppel 215 9,50 0,88
92 natuurlijk 0,47 0,47
93 natuurlijk/brandvlek? 1,00 5,50
94 natuurlijk 0,77 0,64
95 kuil/ natuurlijk 0,99 0,94 0,2
96 paalkuil/natuurlijk? 0,47 0,12 0,12
97 kringgreppel 215 2,90 0,55 0,1
98 kuil 3,05 2,19 1,02
99 kringgreppel 215 6,00 0,78

100 natuurlijk 0,35 0,35
101 paalkuil 214? 0,21 0,21
102 houtskoolmijler 1,10 1,10
103 houtskoolmijler 1,54 1,54
104 - 3,85 1,73 0,80
105 natuurlijk? 214? 2,42 0,60 0,18
106 natuurlijk 214? 0,84 0,27
107 haardafvalkuil/stortplaats? 214? 0,94 94,00 0,1
108 paalgat, -kuil 214? 0,30 0,30 0,15
109 aanzet voor paalkuil 214? 1,30 0,30 0,03
110 natuurlijk 214? 0,74 0,74
111 paal/ natuurlijk? 214? 0,50 0,30 0,07
112 paalgat, -kuil 214? 0,64 0,29 0,17
113 paalgat, -kuil 214? 0,45 0,43 0,35
114 wandgreppel 214? 2,45 1,00 0,08
115 greppel? 214? 2,23 0,25 0,07
116 stookplaats/haardafvalplaats? 214? 0,81 0,81 0,07
117 paalgat, -kuil 214? 0,61 0,34 0,2
118 natuurlijk? 214? 0,27 0,27 0,1
119 paalgat, -kuil 0,33 0,32 0,09
120 natuurlijk 0,61 0,39
121 paalgat, -kuil 214? 0,32 0,32 0,07
122 paalgat, -kuil 214? 0,34 0,25
123 natuurlijk 214? 0,47 0,35
124 natuurlijk 0,42 0,42
125 natuurlijk 0,43 0,40
126 natuurlijk 0,36 0,36
127 natuurlijk 1,60 0,92
128 paalkuil 0,47 0,39 0,32
129 paalkuil? 0,36 0,33 0,15
130 natuurlijk 219 0,40 0,40



Kilder-Zinderberg Sporenlijst 3

Lengte Breedte DiepteSpoor Interpretatie Structuur

131 paalkuil 218 1,05 0,65 0,34
132 paalkuil 218 0,60 0,37 0,27
133 paalkuil 0,50 0,30 0,24
134 paalkuil (2?) 219 0,55 0,33 0,15
135 paalkuil 219 0,43 0,38 0,2
136 paalkuil 0,48 0,48 0,24
137 aanzet paalkuil 138 0,45 0,38 0,13
138 paalkuil 219 0,48 0,40 0,3
139 paalkuil 0,42 0,36 0,16
140 paalkuil(en?) 1,30 0,68 0,26
141 natuurlijk? 0,46 0,38 0,11
142 natuurlijk? 0,80 0,54 0,14
143 natuurlijk? 0,90 0,73 0,1
144 paal of natuurlijk? 0,52 0,43 0,07
145 natuurlijk? 0,44 0,34 0,09
146 kuil? 1,02 0,58 0,16
147 natuurlijk 0,46 0,38
148 natuurlijk 55,00 0,43
149 paalkuil 218 0,30 0,30 0,25
150 waterput 3,64 3,64
151 paalkuil 218 0,40 0,36 0,21
152 paalkuil 218 0,39 0,39 0,29
153 paalkuil 218 0,27 0,21 0,26
154 natuurlijk? 0,76 0,33 0,1
155 natuurlijk 0,40 0,36
156 greppel 4,05 1,10 0,44
157 stookplaats? 0,93 0,83 0,05
158 natuurlijk of kuil? 2,40 2,10 0,18
159 natuurlijk 1,11 0,60
160 stookplaats 1,14 0,81 0,12
161 standgreppel (+paalkuil?) 214? 2,78 0,44 0,3 m
162 standgreppel 214? 0,91 0,23 0,13
163 standgreppel 214? 1,06 0,19 0,1
164 standgreppel 214? 4,49 0,29 0,18 m
165 paalkuil 214? 1,14 0,51 0,56
166 paalkuil 214? 0,35 0,33 0,38
167 paalkuil 214? 0,24 0,24 0,38
168 paalkuil 214? 0,40 0,40 0,37
169 paalkuil 214? 0,47 0,24 0,2
170 paalkuil 214? 0,40 0,15 0,17
171 paalkuil 214? 0,34 0,34 0,21
172 paalkuil (2?) 214? 0,40 0,38 0,18
173 paalkuil 214? 0,40 0,38 0,18
174 stookplaats 0,80 0,64 0,1
175 natuurlijk? 2,90 1,85 0,33
176 kuil/ paalkuil 214? 0,75 0,33 0,23
177 natuurlijk 1,10 0,90
178 paalkuil? 214? 0,30 0,30 0,11
179 paalkuil 214? 0,60 0,36 0,1
180 paalkuil 214? 0,37 0,29 0,12
181 standgreppel 214? 2,20 0,23 0,05
182 paalkuil 214? 0,73 0,55 0,2
183 standgreppel 214? 3,63 0,17 0,08 m
184 paalkuil? 214? 0,44 0,30 0,07



Kilder-Zinderberg Sporenlijst 4

Lengte Breedte DiepteSpoor Interpretatie Structuur

185 paalkuil? 214? 0,65 0,22 0,09
186 natuurlijk 0,34 0,27
187 kuil of natuurlijk 2,40 1,90 0,32
188 (paal)kuil 0,49 0,43 0,1
189 (paal)kuil 56,00 0,46 0,1
190 paalkuil 0,47 0,35 0,15
191 natuurlijk 0,48 0,42
192 paalkuil 0,30 0,23 0,16
193 paalkuil 0,32 0,30 0,07
194 paalkuil 2,80 0,70 0,11
195 paalkuil 216 0,30 0,28 0,16
196 paalkuil 216 0,43 0,38 0,08
197 natuurlijk 0,32 0,30
198 paalkuil 216 0,47 0,40 0,13
199 paalkuil 0,30 0,26 0,09
200 paalkuil 216 0,41 0,40 0,1
201 paalkuil 0,43 0,29 0,33
202 kuil 0,47 0,42 0,1
203 natuurlijk? 3,40 1,36
204 graf? 2,60 0,91
205 recente verstoring 2,10 1,45
206 graf? 2,53 0,82
207 graf? 2,45 0,90 0,15
208 kuil (boomval) 4,80 5,50
209 brandkuil 1,20 0,80
210 paalkuil 213 0,44 0,44
211 natuurlijk 0,44 0,44
212 kuil 0,70 0,32 0,12 m
213 spieker
214 omheining
215 kringgreppel
216 spieker
217 gebouwtje
218 zespalig gebouw
219 spieker



Kilder-Zinderberg Structurenlijst

Nummer Type Afmetingen Sporen Diepte Datering Opmerking
213 spieker 2,4x2,3 m 42,43,44,210 IJZ/ROM? hoekpaal mist door aanwezigheid boomval 

214 omheining 71,50 m x 0,50-3 m 0,08-0,56 VME

clustering van standgreppels, ondiepe paaltjes 
en diep gefundeerde staanders zonder 

duidelijke palenzetting

215 kringgreppel
diameter 18 m, breedte 

0,60m 91,97,99 0,15-0,45m BRONSM
één na-bijzetting binnen spoor, vermoedelijk 3 

er buiten
216 spieker 2,20 x 2,00 m 195, 196,198, 200 0,08-0,13 VME slechte spoorbewaring op overgang zandrug

217 gebouwtje 4,75 x 3 m 38,39, 90 0,16-0,36 VME
paal midden door kringgreppel; een spoor valt 

in spoor 88, andere twee in proefsleuf

218 zespalig gebouw 2,40 x 2,25
131, 132, 149, 151, 

152, 153 0,21-0,34 VME dikke diepe aangepunte palen

219 spieker 2,00 x 2,00 134, 135, 130, 138 0,20-0,32 VME
dikke diepe aangepunte palen; 137 

vermoedelijk aanzet of uitname paal 138



  

Bijlage 5: Vondstlijst 
 



Kilder-Zinderberg Determinatielijst Aardewerk Blad: 1

5 5 1 13,0 25 00 IJZ 5 0301 30 OR

5 5 2 8,0 25 00 IJZ 4 0107 36 GRBR

5 5 1 5,0 25 00 IJZ 4 0100 3 ORRO

5 5 2 4,0 56 00 VMED-LMEA 3 3 WIBE

5 5 5 8,0 23 00 IJZ 3 15 ZWBR

5 5 7 7,0 23 00 IJZ? 3 30 ORGR

5 5 4 20 00 XXX 3 10

5 8 1 5,0 22 00 IJZ(M)? 2 0100 3 2 ZWBR

5 8 1 6,0 22 01 IJZ(M)? 3 0100 2 4 ZWBR

5 8 1 9,5 25 00 IJZ 4 0100 4 14 ZWBR

5 8 1 11,5 21 00 IJZ 3 0100 3 3 ORBE

5 8 1 8,0 23 00 IJZ 3 0100 4 0500 05 3 ORBE

5 8 1 7,0 24 00 BRONS/IJZ 3 0301 4 3 ORBR

5 8 1 3,0 56 00 LMEA 3 1 ORBE

5 8 1 3,0 56 00 VMED/LMEA 3 1 WIGE

5 8 1 4,0 56 00 VMED/LMEA 3 1 GR

5 8 1 4,0 62 00 VMECD 2 1 ZWGR

5 8 1 6,5 62 00 VMECD 5 26 ZWBE(RT

5 8 3 8,5 23 00 IJZ-ME 4 0701 3 2 32

5 8 2 7,5 62 00 VMECD-LMEA 4 15 ZWBR

5 8 1 10,0 21 00 IJZ 3 0100 3 3 OR

5 8 2 8,5 22 00 IJZ-ME 4 0700 2 17 OR

5 8 1 8,5 23 00 IJZ-ME 4 0301 3 6 BE

5 8 3 8,5 24 00 IJZ 4 0100 3 2 14

5 8 1 8,0 23 00 VME 4 0700 2 11 ORBE

5 8 1 6,0 62 00 ME 3 4 GRBR

5 8 1 8,5 22 00 IJZ-ME 3 0107 2 5 ORB

5 8 6 8,0 24 00 VME? 3 0700 2 35 OR

5 8 1 6,0 25 00 LBT-IJZ 3 0301 3 3 ORRO

5 8 1 7,0 22 00 VME 3 0307 4 3 ORGR

5 8 2 6,0 63 00 ME 4 10 OR

5 8 1 10,0 23 00 BRONS/IJZ 3 0301 4 5 ORBE

5 8 1 8,5 23 00 BRONS/IJZ 4 0301 4 8 ZWBR

5 8 1 8,0 23 00 IJZ-ME 3 0700 3 7 ORZW

5 8 1 6,5 23 00 IJZ 3 0107 2 2 OR

5 8 1 8,5 23 00 ME? 3 0700 2 4 OR

5 8 12 20 00 XXX 1 31

5 10 1 4,0 22 05 IJZ(M)? 2 0100 2 1 OR

5 10 1 8,0 23 00 VME? 4 0301 4 10 ORBR

5 10 1 8,0 23 00 IJZ-ME 4 0701 2 13 ORRO

6 8 1 9,0 22 39 vergiet IJZ 4 0100 2 2100 05 8 ZWBR

6 8 2 6,0 63 00 ME 3 8 ORBK

6 8 1 8,0 23 00 IJZ/ME 3 0107 2 3 ZW

6 8 2 10,0 23 00 IJZ/ME 3 0307 3 12 OR

6 8 8 20 00 XXX 1 11

6 4 1 6,0 51 00 VMEC 5 2300 05 10 WIGE

6 4 1 8,0 55 00 VME 5 24 OR

6 4 1 11,0 52 00 VME 4 5 OR

6 4 6 10,0 23 00 IJZ-ME 3 0301 3 34 ORBR

6 4 8 20 00 XXX 1 13

7 11 2 5,5 23 00 dunwandig! IJZV/L 4 0701 2 0800 05 17 ORBR

7 11 1 3,5 56 00 VMED/LMEA 3 4 ORGE

7 11 3 5,0 62 00 ME 2 7 GRZW

7 11 3 7,5 23 00 IJZ-ME 3 0701 2 13 ROBR

7 11 1 7,5 23 00 IJZ 3 0701 2 2 GRBR

7 11 1 6,5 22 00 IJZ 3 0107 3 3 ORBR

7 11 1 7,5 21 00 IJZ 2 0107 2 1 ORGR

7 8 1 3,0 51 28 VMEC 5 19 WIGE

7 8 2 3,0 51 00 VMEC 2 2 WIGE

7 8 1 2,5 56 00 LMEA 2 2 GRBR

7 8 1 4,0 51 00 VMEC 2 2 GRBE

7 8 1 8,5 25 01 IJZ 5 0701 2 43 ORRO

7 8 2 4,0 62 00 ME 3 16 GRBE

7 8 4 12,0 23 00 IJZ 3 0701 3 21 ZWGR

7 8 2 6,0 62 00 ME 3 6 BRGR

8 9 1 11,0 25 00 VME? 3 0801 4 5 OR

8 9 1 8,0 21 00 VME? 3 0301 4 7 ROZW

8 9 1 8,5 22 00 VME? 4 0701 2 17 ORBR

8 8 1 8,5 21 00 IJZ 3 0100 2 6 ZWBR

8 8 1 6,5 51 00 VMEC 3 9 WIBE

R VormEL POS AWH W GB Dikte korrel % mag kleurverbrand GEW.versiering plaatsType AFM.Datering magering
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Kilder-Zinderberg Determinatielijst Aardewerk Blad: 2

R VormEL POS AWH W GB Dikte korrel % mag kleurverbrand GEW.versiering plaatsType AFM.Datering magering

8 8 1 5,5 25 00 BRONS/IJZ 3 0301 5 ORBR

8 8 1 8,0 23 00 IJZ-ME 2 0701 2 ORBR

9 9 1 8,5 62 00 VME 4 10 ORGR

9 9 1 6,0 62 00 ME 3 3 ORRO

9 9 1 20 00 XXX 1 1

9 5 1 3,0 78 00 NTB-C 2 1 ZWBR

9 5 1 7,5 62 27 VME 3 7 ZWBR

9 5 1 9,0 23 00 bodem? VME 3 0701 3 7 GRBE

9 5 1 6,5 22 00 IJZ-ME 2 0700 1 3 BEBR

9 6 1 4,0 56 00 VMED/LMEA 3 2 ORGR

9 7 1 7,0 53 00 VMEC 4 12 WIGE

9 7 1 4,0 21 00 BRONSL/IJZM 4 7 ROBR

9 7 1 8,0 25 00 IJZ(V) 4 010 4 15 ORBE

9 7 1 9,0 25 00 IJZ(V) 3 0300 4 8 ORBR

9 7 1 7,5 25 00 IJZ 3 3 8 ORRO

10 8 1 9,0 62 00 ME 4 19 ZW

10 8 2 6,0 23 00 VME? 3 0300 12 ORRO

10 11 1 6,5 23 00 ROM/ME 4 0709 2 13 ROBR

10 11 1 10,0 25 00 IJZ 4 0301 3 9 OR

10 11 1 8,0 25 00 IJZ 2 0100 2 2 ORGR

10 11 1 8,0 23 00 IJZ 2 0107 2 3 ROGR

10 7 1 6,0 82 26 LMEB/NTA 4 24 BR

10 7 3 3,0 56 00 LMEA 3 7 GRGO

10 7 1 7,0 23 00 IJZ-ME 2 0701 2 3 ORRO

11 5 1 10,0 23 27 VME 3 0307 4 10 BE

11 5 1 8,5 23 00 IJZ-ME 3 0703 3 7 OR

12 10 1 11,0 64 00 LMEB 4 6 GR

12 10 1 4,0 62 27 LMEA 5 14 GRBE

12 10 1 71 00 NTB 1 1 GE

12 18 1 6,5 52 00 VMECD 4 15 OR

13 10 1 6,0 62 27 VME 5 68 ZW

13 10 1 11,0 62 27 VME 4 11 ROGR

13 10 1 10,0 25 00 IJZ 4 0301 4 15 OR

13 10 1 10,0 23 00 IJZ-ME 4 0300 3 13 OR

13 10 1 9,0 23 00 IJZ-ME 4 0300 3 25 OR

13 10 1 8,0 23 00 IJZ-ME 3 0301 4 10 OR

13 10 1 8,0 55 00 VME 3 0100 5 OR

13 10 1 8,5 25 00 IJZ 4 0100 9 ORBR

13 10 1 8,0 23 00 VME 4 0700 10 ORRO

13 10 1 1 20 00 XXX 3

13 8 1 9,0 55 00 VME 5 23 ORRO

13 8 1 4,0 62 00 ME 2 2 GR

14 6 1 7,0 79 00 NTD 4 25 BRZW

14 8 1 6,5 62 35 LME 5 70 GR

14 8 3 7,5 23 00 IJZ-ME 2 0700 2 7 OR

15 5 1 11,0 25 00 IJZ 5 0107 3 60 OR

15 5 1 11,0 25 00 IJZ 4 0100 3 15 ORBR

16 10 1 7,0 23 00 VME 3 0801 4 3 ORBR

16 4 1 7,5 22 00 IJZ 3 0107 2 5 GRBR

22 4 1 4,5 21 00 BRONSL-IJZM 3 0701 2 3 ORBR

32 7 1 10,0 24 00 IJZ-VME 4 0700 2 15 ORBR

36 4 1 55 00 VME 3 3 ORRO

48 4 1 11,0 23 00 VME? 4 0701 3 11 OR

50 4 1 9,0 23 00 BRONS-ME? 4 0307 8 OR

51 4 1 8,5 23 00 ROM/ME 3 0701 2 5 OR

52 19 1 5,0 62 00 ME 4 0703 3 6 GRBR

52 19 1 7,0 23 00 VME 3 0307 3 3 ORBR

52 27 1 4,0 62 00 ME 3 0700 2 1 GR

52 42 1 7,5 62 27 ME 3 0700 2 5 GR

52 42 2 5,0 62 00 ME 3 0700 2 2 ORGR

52 26 1 11,0 61 27 VME 5 0307 4 95 ORRO

52 26 1 6,5 24 00 IJZ 2 0107 2 2 OR

52 7 1 7,0 62 27 VMEC 4 0700 2 8 ZWGR

52 15 1 3,0 51 00 VMEC 3 2 ORBE

52 15 1 2,0 56 00 VMED-LMEA 2 1 WIGE

52 43 2 4,0 61 00 ME 2 2 GR

52 56 1 7,5 23 00 IJZ 4 0100 3 8 ZWBR

52 31 1 8,0 62 00 VME 3 0700 2 2 ZWRO

52 37 1 6,0 51 00 VMEC 4 5 OR

52 39 1 6,0 55 00 VME 4 5 GRBR
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Kilder-Zinderberg Determinatielijst Aardewerk Blad: 3

R VormEL POS AWH W GB Dikte korrel % mag kleurverbrand GEW.versiering plaatsType AFM.Datering magering

52 35 1 6,0 62 00 LME 4 8 GR

52 35 1 1 6,0 62 00 LME 4 6 GR

52 35 1 3,0 53 00 LMEA 4 4 GR

52 17 1 8,0 24 00 IJZ-ME 4 0107 12 BR

52 21 1 4,0 51 00 VMEC 3 1 WIBE

52 11 1 4,0 56 00 VMED-LMEA 3 2 WIBE

52 32 1 8,0 55 00 VME 4 15 ORBR

52 14 1 8,0 24 00 VME? 0307 3 6 GRBR

52 20 1 5,0 62 00 VME 3 OR

52 20 1 4,0 62 00 ME 6 ORBR

52 45 1 6,5 62 00 ME 4 ORRO

52 41 1 6,0 23 04 IJZ/ME? 0108 3 11 GRBR

52 13 1 3,0 62 00 LME 2 2 GR

52 40 2 20 00 XXX 1 1

52 18 1 4,0 62 00 ME 3 2 GR

52 18 2 20 00 XXX 1 2

52 34 1 6,0 23 00 BRONS? 2 0701 4 2 ZWBR

52 16 1 6,5 62 27 LME? 4 10 GR

52 44 1 8,5 23 00 ROM/ME 3 0701 2 7 OR

52 6 6,0 53 00 VMEC 4 15 GEBE

52 38 1 6,0 62 27 ME 3 3 ORRO

54 12 2 8,5 23 01 VME 4 0301 4 25 ORBR

54 12 1 6,5 62 00 VME 4 0700 2 30 (OR spik

54 11 1 12,0 23 00 VME 4 0600 3 12 ORRO

54 36 1 9,0 25 00 IJZ 3 0100 3 5 GRBR

54 6 2 4,0 79 00 NTB 3 3200 OT 9 RO

54 6 1 3,0 56 00 LMEA 3 1 WIGE

54 6 1 4,0 62 00 LMEA 4 3 ZW

54 8 1 7,0 63 00 ME 3 4 OR

54 10 1 4,0 82 00 NT 3 5 BR

54 10 1 3,0 56 00 LME 3 2 WIGE

54 10 1 3,0 62 00 LME 3 1 OR

54 35 1 8,0 23 00 BRONS-IJZ 4 0301 4 13 OR

54 35 4 8,0 22 00 IJZ 4 0301 3 15 GR

54 6 1 14,0 23 00 BRONS/ME? 3 0300 13 OR

54 6 1 4,0 56 00 VMED-LMEA 4 5 WIGE

54 6 1 6,0 51 00 VMEC 2 1 ORBE

54 9 1 8,0 20 00 XXX 3 3

56 4 1 11,0 62 00 LMEB 4 10 GR

57 5 1 13,0 23 00 IJZ-ME 4 0701 4 16 ORRO

57 5 1 10,0 23 00 IJZ-ME 4 0701 4 2 13 ORBR

57 5 1 7,0 24 00 BRONS-ME 4 0701 4 11 ORBR

57 5 1 6,0 23 00 IJZ 2 0100 2 2 ORBR

57 5 1 6,0 22 00 IJZ 3 0100 2 2 GRBR

57 4 1 5,0 62 00 VME 3 3 ORGR

57 4 2 7,0 22 00 IJZ-ME 2 0701 2 5 GRBR

75 8 1 6,5 23 00 IJZ-ME 3 0701 2 8 GR

88 9 1 6,5 25 00 IJZ 4 0100 2 18 ORRO

88 9 9 20 00 PREH 7

88 8 1 6,0 25 00 IJZ 0107 3 5 ORBR

90 8 1 7,0 23 00 IJZ-ME 3 0700 2 3 GRBE

91 20 1 6,0 51 00 VME 13 ORBE

125 7 1 5,0 52 00 VMEC 2 2 ORBR

128 8 1 20 00 PREH 1 1

129 8 1 8,0 23 00 IJZ-ME 4 010 2 1 6 OR

134 8 1 8,0 20 00 XXX 3 0100 2 5 ZWBR

135 8 1 11,0 23 00 VME? 4 0307 4 24 ORBR

136 9 5 20 00 XXX 1 2

142 8 1 6,5 24 00 IJZ-VME 4 0307 3 8 BROR

142 8 1 6,5 23 00 IJZ-VME 3 0307 3 6 BROR

142 8 1 6,5 23 00 IJZ-VME 2 0307 3 3 BROR

143 8 1 7,0 23 00 VME? 3 0307 33 20 GRBR

143 8 1 8,0 23 00 VME? 4 0307 3 40 GRBR

149 8 2 5,0 63 00 ME 3 0100 8 GRBR

150 16 1 2 4 6,0 21 04 Schraegrand BRONSL? 4 0100 3 19 OR-ROB

150 16 1 9,0 24 00 BRONSL-VIT 3 0301 4 4 ORBR

150 16 1 9,0 24 00 BRONSL-IJZ 3 0100 3 5 ORBR

150 16 1 4,0 21 08 Fijne beker BRONSL-IJZM 1 0100 2 2 ZWGR

150 16 1 4,0 22 00 IJZ 3 0107 2 3 ZWGR

150 19 1 6,0 21 04 Schraegrand BRONSL 3 0100 4 2 ORRO
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Kilder-Zinderberg Determinatielijst Aardewerk Blad: 4

R VormEL POS AWH W GB Dikte korrel % mag kleurverbrand GEW.versiering plaatsType AFM.Datering magering

150 19 2 7 5,0 22 03 BRONSL-IJZM 4 0903 3 8 ZW

150 19 1 8,0 23 00 BRONSL-IJZ 3 0100 3 4 BRGR

150 19 1 8,0 23 00 BRONSL-IJZ 3 0301 3 3 OR

150 18 1 8,5 25 00 BRONSL-IJZ 4 0301 4 14 ORBR

150 18 1 5,0 21 00 BRONSL-IJZ 3 0301 4 7 ZWGR

150 15 1 10,0 23 00 BRONSL-IJZ 2 0100 3 3 OR

150 15 1 7,0 22 00 BRONSL-IJZ 4 0301 3 9 BRGR

150 15 1 8,0 25 00 BRONSL-IJZ 5 0103 4 52 OR

150 17 1 7,0 22 03 BRONSL-IJZM 3 0107 2 5 ORBR

150 17 1 8,0 22 00 BRONSL-IJZ 3 0100 2 5 OR

150 17 1 5,0 23 00 BRONSL-IJZ 3 0100 2 5 ORBE

150 17 1 6,0 21 00 BRONSL-IJZ 3 0100 3 5 ZWGR

150 17 1 6,0 25 00 BRONSL-IJZ 3 0100 3 5 ORRO

150 17 1 8,0 22 00 BRONSL-IJZ 4 0103 2 20 BRGR

150 17 1 8,0 23 00 BRONSL-IJZ 4 0302 2 20 OR

150 17 1 4,0 21 00 BRONSL-IJZ 2 0100 2 2 GR

150 17 1 7,0 22 00 BRONSL-IJZ 2 0100 2 2 ORBR

150 17 1 7,0 23 00 BRONSL-IJZ 2 0107 2 2 OR

150 17 1 20 00 PREH 1 1

156 11 1 6,0 62 00 ME 2 2 WIGE

162 4 1 8,0 20 00 IJZ/ME? 0100 2 2 ORGR

194 8 1 8,5 23 00 IJZ-VME? 4 0307 4 10 OR

196 8 1 6,0 23 00 ME 2 0701 2 ORRO

198 8 1 7,0 23 00 IJZ-ME 2 0307 3 1 OR

208 7 1 9,0 23 03 BRONS-IJZ 4 0301 14 ORBR

208 7 1 8,0 22 00 BRONS/IJZL 4 0700 4 10 GRBE

208 7 1 7,0 23 00 BRONS/IJZ 4 0307 4 7 ORBR

208 7 2 7,0 23 00 BRONS/IJZ 3 0307 3 5 ORBR
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Codelijst aardewerkdeterminatie

Baksel Vorm Versiering

Prehistorisch 00 onbekend 50 01 vingertop
20 Onbekend 01 pot 51 02 gepaarde vingertop
21 Gepolijst 02 eenledig 52 03 ongepaarde vingertop
22 Glad 03 tweeledig 53 04 dekkende vingertop
23 Geglad 04 drieledig 54 05 nagelindruk
24 Ruw 05 beker 55 06 gepaarde nagelindruk
25 Besmeten 06 eenledig 56 07 ongepaarde nagelindruk
26 Technisch 07 tweeledig 57 08 dekkende nagelindruk

08 drieledig 58 09 spatelindruk
Romeins 09 schaal 59 10 kamversiering

30 Onbekend 10 eenledig 60 11 strepenversiering
31 Terra Sigilata 11 tweeledig 61 12 groeflijn
32 Terra Nigra 12 drieledig 62 13 uitknijpingen
33 Beschilderd rood 13 kom 63 14 wikkeldraadindruk
34 Beschilderd wit 14 eenledig 64 15 golfrand
35 Eifel 15 tweeledig 65 16 verf
36 Tiens 16 drieledig 66 17 barbotineversiering
37 Scheldevallei 17 67 18 reliefband
38 Waaslands grijs 18 bord 68 19 kerfsnee
39 Dolium 19 pot met hoge standvoet 69 20 sgraffito
40 Bavai 20 trechter 70 21 doorboring
41 Technisch 21 kookpot 71 22 bezemstreek
42 Handgevormd 22 deksel 72 23 radstempel
43 witbakkend 23 mortarium 73 24 rolstempel
44 roodbakkend 24 dolium 74 25 gittermuster
45 amfoor 25 amfoor 75 26 figuratieve radstempel

26 kruik 76 27 schubbenversiering
Middeleeuws 27 kogelpot 77 28 figuratieve mal

50 onbekend 28 eierpot 78 29 bandoor
51 Badorf 29 fles 79 30 knoboor
52 Mayen 30 kan 80 31 besmijting
53 reliefbandamfoor 31 steelpan 81 32 glazuur
54 gittermunster 32 kruikamfoor 82
55 roodverschraald 33 olielamp 83
56 roodbeschilderd 34 lappenschaal 84
57 maaslands 35 tuitpot 85 plaats versiering
58 paffrath 36 knikwandpot 86
59 paffrath-achtig 01 rand
60 schelpengemagerd 02 hals
61 lokaal Magering 03 schouder
62 lokaal reducerend 04 schouderovergang
63 lokaal oxiderend 01 potgruis 05 wand
64 proto-steengoed 02 plantaardig 06 bodem

03 kwarts 07 rand en schouder
Nieuwe Tijd 04 silex 08 rand en wand

70 roodgeglazuurd 05 natuursteen 09 rand en bodem
71 geelgeglazuurd 06 verbrand been 10 schouder en wand
72 groengeglazuurd 07 zand
73 porselein
74 fayence Korrel Afmeting
75 majolica 1 <3 cm2
76 industrieel wit FF <600 2 3 - 5 cm2
77 dakpan MF 600-1400 3 5 - 9cm2
78 bruingeglazuurd MG 1400-2400 4 9 - 25cm2
79 roodbakkend GG >2400 5 >25 cm2
80 tegel
81 onbekend



  

Bijlage 6: West-Oostprofiel 



  

Bijlage 7: Noord-Zuidprofiel 



  

Bijlage 8: Kolombeschrijvingen 
 
Codelijst: 
 



datum: 20-11-2006

kolom x y z-spijker diepte 
spijker 
(cm -
mv)

laag diepte 
(cm -
mv)

hoogte 
(+m 
NAP)

textuur M50 zand 
(µm)

kleur bodem-
horizont

ox/red Ca Fe Mn archeolo-
gische 
indicatoren

opmerkingen

K05-1 213024 439474 14,19 93 mv 0 15,12
K05-1 213024 439474 14,19 93 1 34 14,78 Zs1h1 zwbr Aap ox 0 0 0
K05-1 213024 439474 14,19 93 2 45 14,67 Zs1h1 zwbr Aa1 ox 0 0 0
K05-1 213024 439474 14,19 93 3 60 14,52 Zs1 dbr Aa2 ox 0 0 0
K05-1 213024 439474 14,19 93 4 90 14,22 Zs1 dbrgr Aa3 ox 0 0 0
K05-1 213024 439474 14,19 93 5 110 14,02 Zs1 brgr A/C ox 0 0 0
K05-1 213024 439474 14,19 93 6A 155 13,57 Zs1g1 210-300 lbrgr Cg ox/red 0 2 1 géén leem-/kleibrokken; enkele grindjes; weinig Fe en Mn
K05-2 213012 439464 14,20 102 mv 0 15,22
K05-2 213012 439464 14,20 102 1 23 14,99 Zs1h1 zwbr Aap ox 0 0 0
K05-2 213012 439464 14,20 102 2 43 14,79 Zs1h1 zwbr Aa1 ox 0 0 0
K05-2 213012 439464 14,20 102 3 48 14,74 Zs1 150-210 / 

210-300
dbr Aa2 ox 0 0 0 enkele grindjes

K05-2 213012 439464 14,20 102 4 116 14,06 Zs1 dbrgr Aa3 ox 0 0 0
K05-2 213012 439464 14,20 102 5 125 13,97 Zs1 brgr A/C ox 0 0
K05-2 213012 439464 14,20 102 6A 152 13,70 Zs1 150-210 / 

210-300
lbrgr ox/red 0 1 1 géén leem-/kleibrokken; weinig Fe en Mn

K05-2 213012 439464 14,20 102 b10 162 13,60 Zs1 lbrgr ox/red 0 boring; gevlekt
K05-2 213012 439464 14,20 102 b20 172 13,50 Zs1 lbrgr ox/red 0 boring; gevlekt
K05-2 213012 439464 14,20 102 b30 182 13,40 Zs1 210-300 lbrgr ox/red 0 boring; gevlekt
K05-2 213012 439464 14,20 102 b40 192 13,30 Zs1 lbrgr ox/red 0 boring; gevlekt
K05-2 213012 439464 14,20 102 b50 202 13,20 Zs1 lbrgr ox/red 0 boring; gevlekt
K05-2 213012 439464 14,20 102 b60 212 13,10 Zs1 lbrgr ox/red 0 boring; laagjes Zs4 / Zz3 300-420, grofzandig, rivierklei
K05-2 213012 439464 14,20 102 b70 222 13,00 Zs1 300-420 lgrbr ox/red 0 boring
K05-2 213012 439464 14,20 102 b80 232 12,90 Zs1 300-420 grbr ox/red 0 boring
K06-1 213051 439496 14,19 78 mv 0 14,97
K06-1 213051 439496 14,19 78 1 25 14,72 Zs1h1 Aap ox 0 0 0 esdek
K06-1 213051 439496 14,19 78 2 45 14,52 Zs1h1 Aa1 ox 0 0 0 esdek
K06-1 213051 439496 14,19 78 4 75 14,22 Zs1 Aa2 ox 0 0 0 esdek
K06-1 213051 439496 14,19 78 5 96 14,01 Zs1 A/C ox 0 0 0 overgang
K06-1 213051 439496 14,19 78 6A 126 13,71 Zs1 150-210 Cg ox/red 0 1 2 natuurlijke sedimenten
K06-1 213051 439496 14,19 78 6B 140 13,57 Zs1 / Zs2 210-300 ox/red 0 3 2 natuurlijke sedimenten; veel Fe-vlekken, ook wat Zs2-brokken; 

wortel- en/of diergangen
K06-1 213051 439496 14,19 78 b10 165 13,32 Zs2g1 / 

Zs3g1
300-420 lrobrgr ox/red 0 2 0 Fe-vlekken

K06-1 213051 439496 14,19 78 b20 175 13,22 Zs2 / Zs3 300-420 lrobrgr ox/red 0 2 0
K06-1 213051 439496 14,19 78 b30 185 13,12 Zs1 lrobrgr ox/red 0 2 0 met een dun leemlaagje met Zs2
K06-1 213051 439496 14,19 78 b40 195 13,02 Zs1g1 lrobrgr ox/red 0 2 0
K06-1 213051 439496 14,19 78 b50 205 12,92 Zs1 / Zs2 lrobrgr ox/red 0 2 0

14557 Kilder
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datum: 20-11-2006

kolom x y z-spijker diepte 
spijker 
(cm -
mv)

laag diepte 
(cm -
mv)

hoogte 
(+m 
NAP)

textuur M50 zand 
(µm)

kleur bodem-
horizont

ox/red Ca Fe Mn archeolo-
gische 
indicatoren

opmerkingen

K06-2 213039 439486 14,20 91 mv 15,11
K06-2 213039 439486 14,20 91 1 23 14,88 Zs1h1 Aap ox 0 0 0 esdek
K06-2 213039 439486 14,20 91 2 33 14,78 Zs1h1 Aa1 ox 0 0 0 esdek
K06-2 213039 439486 14,20 91 3 42 14,69 Zs1h1 Aa2 ox 0 0 0 esdek
K06-2 213039 439486 14,20 91 4 82 14,29 Zs1 Aa3 ox 0 0 0 esdek
K06-2 213039 439486 14,20 91 5 104 14,07 Zs1 A/C ox 0 0 0 overgang
K06-2 213039 439486 14,20 91 6A 128 13,83 Zs1 Cg ox/red 0 1 2 natuurlijke sedimenten
K06-2 213039 439486 14,20 91 6B 155 13,56 Zs1 / Zs2 ox/red 0 3 2 natuurlijke sedimenten
K07-1 213077 439518 14,19 64 mv 0 14,83
K07-1 213077 439518 14,19 64 1 38 14,45 Zs1h1 150-210 Aap ox 0 0 0 laag 1 en 4 opgebrachte grond, plaggenesdek, deels omgewerkt 

met de ondergrond; laag 1 is de huidige bouwvoor die relatief 
humusrijk is

K07-1 213077 439518 14,19 64 4 80 14,03 Zs1h1 150-210 Aa ox 0 0 0
K07-1 213077 439518 14,19 64 5 103 13,80 Zs1 150-210 A/C ox 0 0 0 ondergrens van laag 5 is golvend en varieert tussen 98 en 104 cm -

mv
K07-1 213077 439518 14,19 64 6A 123 13,60 Zs1 150-210 Cg ox/red 0 1 2 Mn-concreties in laag 6A
K07-1 213077 439518 14,19 64 6B 142 13,41 Zs1 210-300 ox/red 0 2 0 In laag 6B: ijzer-/lutumbrokken, Zs1/Zs3
K07-2 213068 439510 14,19 68 mv 0 14,87
K07-2 213068 439510 14,19 68 1 30 14,57 Zs1h1 150-210 Aap ox 0 0 0 laag 1, 2 en 4 opgebrachte grond, plaggenesdek, deels omgewerkt 

met de ondergrond; laag 1 en 2 is de huidige bouwvoor die relatief 
humusrijk is

K07-2 213068 439510 14,19 68 2 50 14,37 Zs1h1 150-210 Aa 1 ox 0 0 0 laag 2 is verploegd tussen 43-70 cm -mv, de grens tussen laag 2 en 
4 is dan ook golvend en in laag 4 komen brokken van laag 2 voor

K07-2 213068 439510 14,19 68 4 87 14,00 Zs1h2 150-210 Aa 2 ox 0 0 0
K07-2 213068 439510 14,19 68 5 102 13,85 Zs1 150-210 A/C ox 0
K07-2 213068 439510 14,19 68 6A 124 13,63 Zs1 210-300 Cg ox/red 0 1 2 Mn-concreties in laag 6A
K07-2 213068 439510 14,19 68 6B 135 13,52 Zs1 / Zs2 210-300 ox/red 0 2 0 In laag 6B: ijzer-/lutumbrokken, Zs1/Zs3

14557 Kilder
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datum: 20-11-2006

kolom x y z-spijker diepte 
spijker 
(cm -
mv)

laag diepte 
(cm -
mv)

hoogte 
(+m 
NAP)

textuur M50 zand 
(µm)

kleur bodem-
horizont

ox/red Ca Fe Mn archeolo-
gische 
indicatoren

opmerkingen

K08-1 213104 439540 14,18 74 mv 0 14,92
K08-1 213104 439540 14,18 74 1 26 14,66 Zs1h1 150-210 brzw Aap ox 0 0 0
K08-1 213104 439540 14,18 74 2 38 14,54 Zs1h1 / 

Zs1g1h1
150-210 brzw Aa1 ox 0 0 0 verploegde overgang tussen laag 2 en 4

K08-1 213104 439540 14,18 74 4 85 14,07 Zs1 / Zs1g1 150-210 brzw Aa2 ox 0 0 0 enkele grindjes

K08-1 213104 439540 14,18 74 5 110 13,82 Zs1 / Zs1g1 150-210 grbr A/Cg ox/red 0 2 2 deels omgewerkt door bioturbatie

K08-1 213104 439540 14,18 74 6A 125 13,67 Zs1 150-210 lgrbr Cg ox/red 0 1 2
K08-1 213104 439540 14,18 74 6B 142 13,50 Zs1 / Zs2 210-300 lgrbr ox/red 0 2 / 

3
2 knollen ijzerconcreties

K08-1 213104 439540 14,18 74 b10 152 13,40 Zs1 / Zs2 150-210 grrobr ox/red 0 2 1 grens tussen dekzand en rivierafzettingen
K08-1 213104 439540 14,18 74 b20 162 13,30 Zs1 / Zs2 210-300 grrobr ox/red 0 2 2
K08-1 213104 439540 14,18 74 b30 172 13,20 Zs1 / Zs2 210-300 lgrbr ox/red 0 1 0
K08-1 213104 439540 14,18 74 b40 182 13,10 Zs1 / Zs1g1 300-420 lgrbr ox/red 0 1 0 enkele grindjes

K08-1 213104 439540 14,18 74 b50 192 13,00 Zs1 / Zs1g1 210-300 lgrbr ox/red 0 1 0

K08-1 213104 439540 14,18 74 b60 202 12,90 Zs1 / Zs1g1 300-420 lgrbr ox/red 0 1 0

K08-1 213104 439540 14,18 74 b70 212 12,80 Zs1 / Zs2 300-420 lgrbr ox/red 0 1 0
K08-1 213104 439540 14,18 74 b80 222 12,70 Zs1 300-420 lgrbr red 0 0 0
K08-1 213104 439540 14,18 74 b90 232 12,60 Zs1 300-420 lgrbr red 0 0 0
K08-1 213104 439540 14,18 74 b100 242 12,50 Zs1g1 300-420 br red 0 0 0
K08-2 213098 439535 14,17 60 mv 0 14,77
K08-2 213098 439535 14,17 60 1 25 14,52 Zs1h1 150-210 brzw Aap ox 0 0 0
K08-2 213098 439535 14,17 60 2 36 14,41 Zs1h1 / 

Zs1g1h1
150-210 brzw Aa1 ox 0 0 0

K08-2 213098 439535 14,17 60 3 46 14,31 Zs1h1 150-210 brzw Aa2 ox 0 0 0
K08-2 213098 439535 14,17 60 4 76 14,01 Zs1 / Zs1g1 150-210 grbr Aa3 ox 0 0 0

K08-2 213098 439535 14,17 60 5 84 13,93 Zs1 150-210 lgrbr A/C ox 0 0 0 dekzand
K08-2 213098 439535 14,17 60 6A 93 13,84 Zs1 / Zs2 150-210 lgrbr Cg1 ox/red 0 1 0 houtskool nabij spoor; overgang naar rivierzand is lastig te zien
K08-2 213098 439535 14,17 60 6B 104 13,73 Zs1 / Zs2 150-210 grrobr Cg2 ox/red 0 2 2
K08-2 213098 439535 14,17 60 b10 114 13,63 Zs1 / Zs2 150-210 grrobr Cg3 ox/red 0 0 0
K08-2 213098 439535 14,17 60 b20 120 13,57 Zs1 / Zs2 150-210 lgrbr Cg4 ox/red 0 0 0 vanaf ca. 120 cm -mv grover
K08-2 213098 439535 14,17 60 b30 130 13,47 Zs1 / Zs1g1 210-300 lgrbr ox/red 0 0 0

K08-2 213098 439535 14,17 60 b40 140 13,37 Zs1 / Zs2 210-300 lgrbr ox/red 0 0 0
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datum: 20-11-2006

kolom x y z-spijker diepte 
spijker 
(cm -
mv)

laag diepte 
(cm -
mv)

hoogte 
(+m 
NAP)

textuur M50 zand 
(µm)

kleur bodem-
horizont

ox/red Ca Fe Mn archeolo-
gische 
indicatoren

opmerkingen

K08-3 213091 439529 14,20 58 mv 0 14,78
K08-3 213091 439529 14,20 58 1 23 14,55 Zs1h1 150-210 brzw Aap ox 0 0 0
K08-3 213091 439529 14,20 58 2 36 14,42 Zs1h1 / 

Zs1g1h1
150-210 brzw Aa ox 0 0 0

K08-3 213091 439529 14,20 58 3 54 14,24 Zs1h1 150-210 brzw Aa ox 0 0 0
K08-3 213091 439529 14,20 58 4 85 13,93 Zs1 / Zs1g1 150-210 brzw Aa ox 0 0 0

K08-3 213091 439529 14,20 58 5 95 13,83 Zs1 150-210 grbr A/C ox/red 0 1 0
K08-3 213091 439529 14,20 58 6A 100 13,78 Zs1 150-210 lgebr Cg ox/red 0 1 1 waarschijnlijk dekzand
K08-3 213091 439529 14,20 58 6B 110 13,68 Zs2 / Zs3 210-300 lgrbr Cg ox/red 0 3 1 lemig, mogelijk 'rivierleem'
K09-1 213013 439491 14,19 79 mv 0 14,98 dun esdek resteert, deels vergraven; diepgeploegd
K09-1 213013 439491 14,19 79 1 25 14,73 Zs1h1 150-210 brzw Aap ox 0 0 0
K09-1 213013 439491 14,19 79 2 53 14,45 Zs1h1 150-210 brzw Aa1 ox 0 0 0 vergraven overgang tussen laag 2 en 4, varieert tussen 40 en 53 

cm
K09-1 213013 439491 14,19 79 4 63 14,35 Zs1 150-210 br Aa2 ox 0 0 0
K09-1 213013 439491 14,19 79 5 80 14,18 Zs1 210-300 lgrbr A/C ox 0 0 0
K09-1 213013 439491 14,19 79 6A 103 13,95 Zs1g1 210-300 lbrgr Cg ox/red 0 2 1 vlak ligt in laag 5, in het rivierzand met grof zand en grind; Fe-

vlekken en -concreties en Mn-concreties
K09-1 213013 439491 14,19 79 6B 120 13,78 Zs1 210-300 lbrgr Cg ox/red 0 2 0 Fe-vlekken; lichtgrijze vlekken
K12-A 213006 439543 14,10 49 mv 0 14,59 Gefotografeerd als "EK-12A"
K12-A 213006 439543 14,10 49 1 26 14,33 Zs1h1 150-210 brzw Aap ox 0 0 0
K12-A 213006 439543 14,10 49 2 31 14,28 Zs1h1 150-210 brzw Aa1 ox 0 0 0
K12-A 213006 439543 14,10 49 3 54 14,05 Zs1h1 150-210 dbr Aa2 ox 0 0 0
K12-A 213006 439543 14,10 49 4 85 13,74 Zs1 150-210 br Aa3 ox 0 0 0
K12-A 213006 439543 14,10 49 5 98 13,61 Zs3 150-210 brgr A/C ox/red 0 1 1 tot enkele cm grote Mn-conceties, overgang van het dekzand naar 

het grovere rivierzand, het is géén houtskool
K12-A 213006 439543 14,10 49 b10 108 13,51 Zs1 150-210 / 

210-300
okgr / 
robr

Cg1 ox/red 0 2 2 boring; veel en grote Mn-concreties

K12-A 213006 439543 14,10 49 b20 118 13,41 Zs1g1 210-300 okgr / 
brzw

Cg2 ox/red 0 3 3 boring; concreties

K12-A 213006 439543 14,10 49 b30 128 13,31 Zs1g1 210-300 robrgr Cg3 ox/red 0 3 2 boring; concreties
K12-A 213006 439543 14,10 49 b40 138 13,21 Zs1g1 210-300 robrgr ox/red 0 2 2 boring; concreties; dun 'leemlaagje' Zs3, 150-210 µm
K12-A 213006 439543 14,10 49 b50 148 13,11 Zs1g1 150-210 / 

210-300
robrgr ox/red 0 2 1 boring; concreties

K12-A 213006 439543 14,10 49 b60 158 13,01 Zs1g1 300-420 robrgr ox/red 0 2 1 boring; roestbruine kleur tussen 128-198 cm -mv
K12-A 213006 439543 14,10 49 b70 168 12,91 Zs1g1 210-300 robrgr ox/red 0 2 0 boring
K12-A 213006 439543 14,10 49 b80 178 12,81 Zs1g1 210-300 robrgr ox/red 0 1 0 boring
K12-A 213006 439543 14,10 49 b90 188 12,71 Zs1g1 300-420 robrgr red 0 0 0 boring
K12-A 213006 439543 14,10 49 b100 198 12,61 Zs1 210-300 robrgr red 0 0 0 boring
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K13-1 212959 439556 14,20 76 mv 0 14,96
K13-1 212959 439556 14,20 76 1 31 14,65 Zs1h2 150-210 zwbr Aap ox 0 0 0
K13-1 212959 439556 14,20 76 2 43 14,53 Zs1h2 150-210 zwbr Aa1 ox 0 0 0
K13-1 212959 439556 14,20 76 3 61 14,35 Zs1h2 150-210 dbr Aa2 ox 0 0 0
K13-1 212959 439556 14,20 76 4 75 14,21 Zs1h1 150-210 br Aa3 ox 0 0 0
K13-1 212959 439556 14,20 76 5 100 13,96 Zs1h1 150-210 dok A/C ox 0 0 0
K13-1 212959 439556 14,20 76 6A 118 13,78 Zs1 150-210 okgr Cg1 ox/red 0 1 0 fijn dekzand
K13-1 212959 439556 14,20 76 6B 136 13,60 Zs1 150-210 dokgr Cg2 ox/red 0 1 0
K13-1 212959 439556 14,20 76 b10 146 13,50 Zs1 210-300 dbr ox/red 0 3 1
K13-1 212959 439556 14,20 76 b20 156 13,40 Zs2 210-300 dbr ox/red 0 3 1
K13-1 212959 439556 14,20 76 b30 166 13,30 Zs2 210-300 lbrgr ox/red 0 2 0
K13-1 212959 439556 14,20 76 b40 176 13,20 Zs2 150-210 robrgr ox/red 0 2 0 roestbruingrijs gekleurd
K13-1 212959 439556 14,20 76 b50 186 13,10 Zs4 / Kz3 210-300 robrgr ox/red 0 2 0 grofzandige 'leem/klei'; roestbruin gekleurd
K13-1 212959 439556 14,20 76 b60 196 13,00 Zs3/Zs4 210-300 brgr ox/red 0 1 0 grofzandige 'leem/klei'
K14-1 212998 439507 14,20 52 mv 0 14,72
K14-1 212998 439507 14,20 52 1 30 14,42 Zs1h2 150-210 zwbr Aap ox 0 0 0
K14-1 212998 439507 14,20 52 2 41 14,31 Zs1h2 150-210 zwbr Aa1 ox 0 0 0
K14-1 212998 439507 14,20 52 3 53 14,19 Zs1h2 150-210 dbr Aa2 ox 0 0 0
K14-1 212998 439507 14,20 52 4 75 13,97 Zs1h1 150-210 br Aa3 ox 0 0 0
K14-1 212998 439507 14,20 52 5 89 13,83 Zs1 150-210 dok A/C ox 0 0 0
K14-1 212998 439507 14,20 52 6A 98 13,74 Zs1 210-300 lok Cg1 ox/red 0 1 0 laag 6A en 6B zijn grover dan laag 5; vlak in Mn- en Fe-rijke laag op 

grens laag 5 en 6A
K14-1 212998 439507 14,20 52 6B 122 13,50 Zs1 300-420 dok / 

brok
Cg2 ox/red 0 3 3

K14-1 212998 439507 14,20 52 b10 132 13,40 Zs1 300-420 br ox/red 0 3 3 laag 6B
K14-1 212998 439507 14,20 52 b20 142 13,30 Zs1 300-420 br ox/red 0 3 3 laag 6B
K14-2 212986 439522 14,19 52 mv 0 14,71 archeologische vlak in Fe- en Mn-rijke laag
K14-2 212986 439522 14,19 52 1 24 14,47 Zs1h2 150-210 zwbr Aap ox 0 0 0
K14-2 212986 439522 14,19 52 2 42 14,29 Zs1h2 150-210 zwbr Aa1 ox 0 0 0
K14-2 212986 439522 14,19 52 3 59 14,12 Zs1h2 150-210 dbr Aa2 ox 0 0 0
K14-2 212986 439522 14,19 52 4 71 14,00 Zs1h1 150-210 br Aa3 ox 0 0 0
K14-2 212986 439522 14,19 52 5 86 13,85 Zs1 150-210 dok A/C ox 0 0 0
K14-2 212986 439522 14,19 52 6A 105 13,66 Zs1 150-210 lok Cg1 ox/red 0 1 0
K14-2 212986 439522 14,19 52 6B 120 13,51 Zs1 150-210 dok Cg2 ox/red 0 3 0 ijzerrijke kleibrokken
K14-2 212986 439522 14,19 52 b10 130 13,41 Zs1 / Zs2 300-420 br / dbr ox/red 0 2 0 ijzerrijke kleibrokken; laag 6B

K14-2 212986 439522 14,19 52 b20 140 13,31 Zs1 / Zs2 300-420 br / dbr ox/red 0 2 0 ijzerrijke kleibrokken; laag 6B

K14-2 212986 439522 14,19 52 b30 150 13,21 Zs1 / Zs2 300-420 br / dbr ox/red 0 2 0 ijzerrijke kleibrokken; laag 6B
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K14-3 212974 439537 14,20 74 mv 0 14,94 bij kolom K14-3 ligt het maaiveld hoger dan bij kolom 14-2
K14-3 212974 439537 14,20 74 1 30 14,64 Zs1h2 150-210 zwbr Aap ox 0 0 0
K14-3 212974 439537 14,20 74 2 43 14,51 Zs1h2 150-210 zwbr Aa1 ox 0 0 0
K14-3 212974 439537 14,20 74 3 57 14,37 Zs1h2 150-210 dbr Aa2 ox 0 0 0
K14-3 212974 439537 14,20 74 4 83 14,11 Zs1h1 150-210 br Aa3 ox 0 0 0
K14-3 212974 439537 14,20 74 5 103 13,91 Zs1 150-210 dok A/C ox/red 0 1 0
K14-3 212974 439537 14,20 74 6A 115 13,79 Zs1 150-210 lokgr / 

brgr
Cg1 ox/red 0 2 0 weinig Fe- en Mn-concreties

K14-3 212974 439537 14,20 74 6B 135 13,59 Zs1 150-210 dokgr / 
brgr

Cg2 ox/red 0 2 0 tot 135 cm -mv bestaat de natuurlijke bodem uit dekzand

K14-3 212974 439537 14,20 74 b10 145 13,49 Zs1 / Zs2 300-420 dbrgr ox/red 0 3 0
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Bijlage 9: Foto kolom K7-1 
 

 
 



  

Bijlage 10: Foto kolom K9-1 
 

 



  

Bijlage 11: Foto kolom K12A 
 

 



  

Bijlage 12: Foto kolom K14-1 
 

 
 



  

Bijlage 13: Archeologische en geologische 
tijdvakken 
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